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TAJEKOZTATO
Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

Képviselő.testület e számär a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A képviselő-testtileti ülés időponda:2012. november 08. . sz. napirend

Tárgy: Polgármesteľi tájékoztztól
végľehajtásáľĺól, az e|őző ülés őta
eseményekľől és az tinkoľmányzati
ľészének pénzpiaci jellegű lektitéséľől

r lejáľt hatáľidejű testületÍ határozatok
tett fontosabb intézkedésekről' a jelentősebb
pénzeszkti zők áńmenetileg szabadľendelkezésű

A napirendet nyílt tilésen kell taľgyalni, döntés nem szĹikséges.
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VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi tr

Határ ozati jav as|at a bizottság szźtmáĺ a:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgá'|tatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testületnek az e|őteriesztés mestáľsv a|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

AzSz}idSz 18.$ (4) bekezdése alapján,,Minđen hónap első
pontja a polgáľmester írásos tájékoztatőja a |ejárt

rendes tilésének állanđó napirendi
határidejű testiileti hatáĺozatok
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végľehajtásárőI, az e|őző ülés óta tett fontosabb íntézkedésekľől, ajelentősebb eseményekĺől
és az önkormányzati pénzeszköz<jk átmenetileg szabad ľendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci
j ellegri lekötéséről.''

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2012. október

Ttĺrvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízátsából:
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n D,.MészźrErika /a|jegyző 
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Dĺffisis Máté



Polg áľm esteľi tájékoztatő

a 2012. november 08-ai
képvĺselő-testiiletĺ

ülésľe

,,(4) Minden hónap első rendes ülésének állandó napiľendi pontja a polgármesteľ írásos
tájékonatőja a Lejźlrt hataľidejiĺ testĹileti hatźrozatok végrehajtásźnő|, az e|oző ülés óta tett
fontosabb intézkedésekĺől, a jelentősebb eseményekĺő| és az ĺlnkoľmányzati pénzeszkozok
átmenetileg szabadľendelkezésrĺ részének pélupíaci jellegű lekótéséről.''

(az SZMSZ ]8. s @ bek. alapján)



TájékońatőalejźlrthattlriďejÍiképviselő.testüIetihatźrozatok
végrehaj tź.sárőll

Tisztelt Képviselő-testiilet !

A lejáľt hatáľidejű képviselő-testületi hztározatok végľehajtásárĺóI az a|ábbi
jelentést adom:

Kiizěpső-Jóaefvúros lll.es tiimb belsejében lévő kötelező zöldteriłlet előírds ttjrlése a
Ker iileti S zab dly ozás i Terv b ől

443/2011. (Xr.03.)

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy felkéri a polgármestert, hogy a Kerületi Szabźiyozási
Terv következő módosításáná| a Kisstáció utca _ Futó utca _ Nap utca _ Vajđahunyad utca
áItaIhatáĺolt 111. számutĺimb belsejében lévő kötelező z<lldfelület előírásának hatályon kívül
helyezéséľe tegyen j avaslatot.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: A JOKESZ következő módosítása

A Városfeilesztési és Főépítészi Iroda tájékoztatása alapján: a JóKESZ mĺódosítására a
20812012. (vI. 21.) ök. számú határozat alapján településrendezési szerződést kőtött az
Onkormányzat z tiimb egyik telektulajdonosával a HILLPARK INGATLAN Kft.vel,
2,012. jrrilius ,18-án ttiľtént az a|áírás. A tulajdonos kiválasztotta a tervezőt, aki máľ
elkezdte a JoKESZ módosítás tervezését.

Javaslat a személyes gondoskodúst nyújtó szocilÍIis elldtlÍsok formdiról és a térítési díj
Íizetés kiitelezettségről szóló 2I/20lI. (IV12.) önkormdnyzatí rendelet módosítdsúra

104t2012. (rrt.22.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások
foľmáiról és a térítési đíj fizetés kötelęzettségéről sző|ő 2tl2011. (tV.12.) ĺinkormanyzati
rendeletben meghatźrozott térítési díjak <isszegét20|2. szeptembeľ hónapban felülvizsgálja.
Felelős: polgármester
Hatźndo : 20|2. szeptembeľ 3 0.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a téľítési díjak
felülvizsgálatárőÄ a Képviselő-testůilet a312l20I2.(Ix.20.) száműhatároztában dtinttitt.

Javas lat kij zalkalmazottak felmentés ére

13212012. (rV. 19.)
Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy:



1.

2.

a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelviĺ Altalános Iskolában az
engedélyezett pedagógus álláshelyeinek szźmźú. egy fővel csökkenti, az intézmény
pedagógus álláshelyeinekszárna2}Iz. decembeľ 20. napjátőI: 57 fő.
Yarga Sándor (Molnaľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelviĺ Általános Iskola,
1085 Budapest' Somogyi Béla u. 9-15.) koza|kalmazotti jogviszonyát 20l2. decęmber
19-ével felmentéssel megsziinteti, és ZIlz.június 6-tő| 2012. december 19-ig mentesíti
a munkavégzés a|ő| a koza|kalmazoĺtak jogáIlásáről szóló 1992. évi )O(XIII. t<irvény
30.$ (1) b) és 33.$ (1) bekezdés, (2) bekezdés f) pontja, (3) bekezdésében foglaltak
a|apjźn.

3. dľ. Borsi lőzsefĺé (dr. Ács Katalin) aJőzsefvźrosi Egységes Pedagógiai Szakszo|gá|at
és Szakmai Szolgáltató Intézmény (1081 Budapest, II. János Pálr pźrya tér 4.)
koza|kalmazotti jogviszonyát 20If. december 19-ével felmentéssel megsztinteti, és a
felmentési idő tartamábő| 2012. augusztus 20-tőI 2012. december 19-ig mentesíti a
munkavégzés alól a közalkalmazottak jogá||ásárő| sző|ő 1992. évi )C(XIII. tÓrvény 30.$
(1) d) és 33.$ (1) bekezdés, (2) bekezdés Đ pontją, (3) bekezdésében foglaltak a|apjźn.

4. Völgyesi Anna, (Napraforgó Napkĺizi otthonos ovoda, 1084 Budapest, Tolnai Lajos u.
7-9.) kozalka|mazotti jogviszonyźLt 2012. dęcember 19-éve1 felmentéssel megsztinteti,
és a felmentési idő l.artamábő|2012. augusztus 20-tő|2012. december 19-ig mentesíti a
munkavégzés alól a kĺizalkalmazottak jogáIlásárő| sző|ő 1992. évi XXXIII' törvény 30.$
(1) d) és 33.$ (1) bekezdés, (2) bekezdés f) pontja, (3) bekezdésében foglaltak a|apjźn.

5. felkéľi a polgĺáľmesteľt, hogy junius hónapban teľjessze bę a határozatban foglďt
felmentésekből eređő tĺĺbblet kĺiltségek összegét és azok k<iltségvetési
bérmegtakarítás, mfüödési általanos és céltartalék - fęďezętét. Addig a kif,rzetések
fedezete az iĺtézményi koltségvetések személyi juttatás és járulékok előirá'nyzata.

6. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltak alapján a koza|ka|mazottí
jogviszony megsziintetésre vonatkozőan a szĹikséges intézkedést tegye meg.

7. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a Molnaľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Altalános Iskola engedélyezett álláshelyeinek váItozásźft a költségvetésről szóló rendelet
módosításánál vegye figyelembe

Felelős: polgármester
Hataridő: 1-4. és 6. pontok esetében: 2012. április 21.

5. pont esetén: 2012.június 30.
7. pont esetén: a kĺiltségvetés ktjvetkező módosítása

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képvĺselő.testü|et 308t2012.
(Ix.20.) számú határozatźlban dönttitt il felmentésekből eľedő tiĺbblet kiiltségek
iisszegéľől és azok ktiltségvetésĺ fedezetérőI. A felmentésben éľintett közalkalmazottak
munkaügyi dokumentumai 20|2. áprilĺs 20.án elkészÍiltek. A polgármester és
munkavállalĺók aláírását kiivetően20|2. május 15-én a Magyar Áilamkincstáľ Főváľosi
Terůileti lgazgatősága részére postázásľa keľült.

Iavaslat Camus mellszobor és Zórád Eľnő emléktdbla elhelyezésére

172ĺf012. (V. 17.)

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. hozzájźniZőrád Eľnő emléktábla elhelyezéséhez a Budapest VIII. József körut 77-]9.
számu épület utcai homlokzatán.



2. a Zőrád Ernő emléktábla elhelyezéséhez 30 ęzer Ft tĺímogatást nyújt a Zőrád Emő
Alapítvany számtna;

3. a hatfuozat 2. poĺtjźhan foglaltak alapján az onkormányzat kiadás 11107-01 cím
műkcjdési általános és céltaľtalék előítźnyzatán bęliil az aLpo|gźlrmesteľi saját keret
e|őirényzatát 30,0 e Ft-tal csökkenti, és ezze\, egyidejiileg a kiadás 11105 cím
mfü<jdésľe átađott pénzeszkoz áI|aĺĺlháńntáson kívülre előirányzatát ugyan ezeĺ
o s sze g gel me gemeli a Zór áđ Ernő Alapí tv tny tźnrlo gatása címén.

4. felkéri a polgármestert, hogy a hatźlrozat 3. pontjában foglaltakat a költségvetés
következő móđosításánál vegye fi gyelembe.

5. felkéri a polgármestert a hatźrozat 2. pontja szerinti támogatási szerződés
megktitésére.

6. kifejezi azon szźlnđékát, hogy Budapest VIII. kertilet terüIetén, Albeľt Camus szobor
felállításra kerüIjön, amennyiben a szoboľállítás teljes költségét akére|mező viseli;

1. felkéľi a polgármesteľt, hogy a szobor helyszínére vonatkozó javaslatát a Képviselő-
testtilet szeptemberi ülésére teľjessze elő.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 1. 2. 5.6. pont azonna|,3-4. pont a költségvetés kĺjvetkező módosítása,

7. pont a Képviselő-testiilet szeptemberi ülése.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi lroda tájékoztatása alapjánz az onkormányzat és az
Alapítvány Zőrád Eľnő Hagyatékának ápolására nevĺĺ szeľvezet kőzött a támogatási
szeľződés létrej ött' 2012. augusztus Ĺ-jén aláúrtáilr.
A Camus szoboľ elhelyezésére a Váľosfejlesztési és Főépítészi Iroda ttibb javaslatot tett,
de eddig nem sikeľült mĺnden fél által elfogadott helyszínt találni. Időktizben a Fővárosi
onkoľmányzat Kőbányán utcát nevezett el Albert Camus.ľől, a szobor felállítását
tervező alapítvány még nem dtinttitto hogy esetleg nem az a helyszín lenne megfelelő az
új szoboľnak. A 2012. szeptembeľ 30-ig beérkezett új emléktábla elhelyezési
kéľelmekľől a Váľosfejlesztési és Főépítészi Iroda a novembeľi másodĺk testületi iilésre
készít előterjesztést, abban a Camus szoboľ helyének javaslata is szeľepelni fog.

A Pénziieyi Ugyosztály tájékoztatása alapján:
számú batározata 3. sz. pontjában foglaltak
kiiltségvetésről sző|ő a 3712012. (uL10.)
végrehajtásra keľült.

a Képviselő-testůilet |'72|2012. (v. 17.)
esetében a ktiltségvetés módosítása a
számú önkormánvzati rendeletben

Jgvaslat a Golgota tér rendezési koncepciójdval összefiiggő döntések meghozataldra

t73ĺ2012. (v. 17.)

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy
1. I24l20l2. (IV. 05.) sz. határozatában elfogadott a Golgota téren felállítandó Szent

Istvan-i kettős keľeszt megvalósítźsára irtnyuló meghívásos képzőművészeti pá|yazat
e|bírźiását a Képviselő-testület 2012. októberi első képviselő-testületi üléséig
felfüggeszti.

2. amermyiben af0I2. május 18-i beadási hataridőn beliil érkezik pályamű, apá|yázaton
résztvevő művészek részérę engedélyezi 100e Ft/művész kifizetését.

3. felkéri a po|gźrmesteľt a Golgota tér rekonstrukciójával kapcsolatos targyalások
|efolyatásźna.

4. felkéri apo|gármestert, hogy ahatźĺozat 3. pontjában foglalt tárgyalások eredményéľől
a Képviselő-testĹiletet tájékoztassa a2012. októberi első képviselĺĺ-testtileti ülésen.



Felelős: polgármester
Hatándó:1. és 3. pont esetében2}IZ. május 17.

2.poĺt esetében 2012. május 31.
4. pont esetében a Képviselő-testtilet 2012. év októberi első ülése.

A Városfeilesztési és Főépítészi lľoda tájékoztatása alapján: a Szent István-i kettős
kereszt tervezésére kiíľt képzőmťivészeti pá|yázatra két pályamti érkezett, a két művész
részére a 100e Ft kifizetése 2012. jriniusban megttirtént.
A Golgota tér rekonstrukciójával kapcsolatban az Embeľi Eľőforrások
Mĺnisztériumával folynak az egy eztetések.

Javaslat a Révľ Zrt. alaptőke helyzetének rendezéséľe, valamint az alapszabúly
mődosítlźsára

283t20t2. OrIII.29.)

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy
1. elfogadja a Rév8 Zrt. alaptőkéjének (1egyzett tőke) 26,52 millió forintra t<jľténő

|eszźiLítźsźlt.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2012. szeptember l 2.

2. elfogadja a Rév8 Zrt. a|apszabáLyának módosítását a székhely, valamint az a|aptőke
fi e gy zett tőke) válto zása míatt.
Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 20|2. szeptember 12.

3. fe|hata|mazza az onkormanyzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy a
Rév8 Zľt. Közgyrilésén ahatźtrozat |.-2. pontja szerinti đĺintéseket képviselje.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatlĺridő: 2012. szeptember 12.

A Rév8 Zľt. tájékoztatása a|apjálnz 20t2. október 8.ĺ Ktizgyűlés a székhe|yáthe|yezést és
az a|aptőke leszál|ítálst alapszabály módosítással elfogadta, a mĺídosított a|apszabály a
Cégbíróságľa benyúj tásľa került.

Javaslat a Magdolna Negyed Program II. sordn a Kesztyííglúr mííködtetése sordn Rév|
Zrt-néI 2010 évbenfelmeriłlt kiiltségek 20I2. évi elfogaddsdra

284ĺ20|2. oĄII.29.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. a 26512011. (VI.16.) sz. határozat 1. a) pontját az összeg tekintetében az a|ábbiakra

módosítja: elismeľi Rév8 Zrt-nek az MNP II. projekt megvalósítása során felmerült
k<lltségeit az előterjesztés mellékletétképező kdltségkimutatás szerint bruttó 49.84I.042
Ft ĺisszegben.
Felelős: polgármesteľ
Hatátíđő : 20 12. augusztus 29 .

2. a 45/2012. (II.16.) sztlműhatározatának 2. pontját az a|ábbiakľa módosítja: a Rév8 Zľt-
nek a Magdolna Negyed Pľogram II. megvalósítása során elismert 49.84I.042 Ft összegű
kci lts é gének fedezetét 20 1 2. évben bino sítj a.



Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 29.

3. az onkormźnyzat kiadás III07-02 cím felhalmozási céltartalékon belül az egyéb
fejlesztések céltartalék e|óirźnyzatát 49.84I,I e Ft-tal csökkenti és ęzze| egyidejűleg a
kiadás 11604 cím dologi e|őirányzatźLt34.423,8 e Ft-tal, a felújítási elóírtĺnyzatát15.4|7,3
e Ft-tal megemeli.
Felelős: polgáľmester
Hatfuidő: 20|2. szeptember 1 5.

4. ahattrozat 1. pontja a|apjarl a265l20I l. (VI.16.) száműhatározat2. poĺtját visszavonja,
és ezzel egyidejűleg elfogadja az előterjesztés mellékletét képezó Megbízási Szerződés 4.

szźtmű módosítását és felkéri a polgármesteľt a szerzőđésmódosítás aláírására.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2012. szeptember 15.

5. felkéri a polgĺírmestert, hogy az <jnkormtnyzat költségvetéséről szóló rendelet soron
kĺivetkező módosításĺínáI ahatározat 1. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő : az önkormányzat költségvetésének soľon következő módosítása

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: az MNP II. megbízási szeľződés Iv. száműl
módosítása 20t2. szeptember 28.án a|áírásra keľůilt. Rév8 Zľt. a szerződés szeľint
számliáit leadta a Hivatal felé' jelenleg folyik a pénziigyi elszámolás.

A PénzüeyÍ Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 284t2012. (v[I.29.)
számű határozata 3. sz. pontjában foglaltak esetében a ktiltségvetés mĺódosítása a
kiiltségvetésről szĺíIó a 48l20t2. (IX.24.) számű önkormányzati ľendeletben
végľehajtásľa keriilt. A pénzügyi elszámolás jelenleg is taľt, a szám|a kiállításával
kapcsolatosan felmeľůĺlt pľoblémákľa állásfoglalás kéľés készült a NAV felé.

Javaslat a Bp. Magdolna Negyed Program III. pályúzat benyújtúsúra a KMOP-5.1.1/B-I2 -
S zo c idlis cé l tÍ v úr o s r e h a b ílÍt ácilj s témdj ú kie me lt fe l hív ds r a

28st2012. (Wrr.29.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Szociális célú város-rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatok (Kódszám:
KMOP - 5 . 1 . I lB - 12) témájű p áIy énaton t észt v esz.

Felelős: polgármester

Hatáĺidő : 20 |2. augusztus 29.

2. hataridő hosszabbítási iránti kérelmet nyijt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek és a
Pro Régió Nonpľofit Kozhaszn,Ú Kft-nek és fe|hatalmazza a polgiármestert az
előteľj esztés 1 . számú melléklete szerinti kérelmek a|áírására.

Felelős: polgármester

Hatźridó : 2012. augusztus 29.

3. |éftehozza a pá|yźaat lebonyolításźlhoz szükséges, az előteľjesztés 2. szőmu melléklete

szennti proj ektszervezeti kereteket.



4.

5.

7.

8.

9.

6.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. auguszťus 29.

a pá|ytzat előkészítési költségeire mindĺisszesen 138.92I e Ft-ot biĺosít a céltartalékon
melyből:

- ahatátoz,at 6. pontjában foglalt feladatokľa 2I'97| e Ft-ot,

- éptilet felújításľa vonatkozó terveńetési és tervezési feladatokľa81.ZD) e Ft-ot,

- kĺizterületek felújítására vonatkoző teweztetési és tervezési feladatokľa 3|.750 e Ft-ot.

a 4. pontban foglaltak biztosítása éľdekében:
a) az oĺtkotmányzat kiadás 1|602 cím fetújítási előiľanyzatán belül a |akőház felújítás

zźnolt e|oirányzatából 1|2.942,9 e Ft-ot a zárolás alól felold, egyben az előirányzatot
ugyan ezen cisszeggel csökkęnti és a kiadás 11107-0l cím Műkĺjdési cél és általĺĺnos
tartalék e|őirányzatán belül az MNP III. pľojekt előkészítési költségek e|őirźnyzatźń
megemeli.

b)az onkormányzat kiadás 11107-01 cím Mfüĺjdési cél és általános tartalék
e|őirźnyzatan beliil a vaľosmarketing előirtnyzatát cscikkenti, egyben ugyan ezen
címen belül az MNP III. pľojekt előkészítési k<iltségek előiranyzatát megemeli
25.978,1e Ft-tal.

c) felhatalmazza a polgáľmestert az MNP III. projekt előkészítési költségek céltaĺtalék
e|oirźnyzat összeg erejéig a határozatban foglalt feladatok megvalósításźůloz
szfüséges kifizetések telj esítésére.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2012. augusztus 29

felkéri a Rév8 Zrt-t, mint Vaľosfejlesztő Taľsaságot, hogy a pá|yźzat beny(ýtásźůloz
szükséges Akcióteruleti terv, Integrált Vaľosfejlesĺési Stratégia aktualizá|t vá|tozat,
pźiyázathoz kapcsolódó megvalósíthatősági tanulmánýeľvek - megvalósíthatósági
tanu|mźnyliszleti terv, kĺlltség-haszon eIemzés, hatástanuImány, hatásvizsgá|at, egyéb
szfüséges háttértanulmányok, szakvélemények, illefue indokolt esetben ezek
átdolgozása - és a te|jes pá|yazati dokumentáció elkészítésére.

Felelős: Rév8 Zľt.

Hataridő: apá|yázat megjelenésétő| szźlnított 60. nap

a határozat 6. pontja alapján felkéľi a polgáľmestert a hatźnozat melléklętét képező
Me gbízźsi S zer zó đés a|áír ásáĺ a.

Felelős: polgármest e1 Ptév8 Zrt,
Hatáľidő: 2012. augusztus 29.

megbízza a Kisfalu Kft-t a hattrozat 1. pontja szerinti pá|yźzatta| kapcsolatos épületek
fe|tĄítástlra vonatkozó terveztetési és tervezési feladatainak ellátásával.

Felelő s : pol gármester, Ki sfalu Kft . tigyve zetoje

Hataľidő: f0I2. augusztus 29.

felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a pá|yázattal kapcsolatos kĺizteriiletek
felúj ításaľa vonatkozó tervezési és terveztetési feladatok ellátásríĺól.

Felelős: polgármester

Hatáĺídő: 2012. augusztus 29.



10. a) felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetés következő módosításźnáI ahatározat 5.
pontj ában foglaltakat vegye fi gyelembe.

b) felkéri a polgĺĺrmesteľt, abban az esetben, haapźiytnaton nem nyet az onkormányzat,
akkor a tényleges felhasznźiás szerint a költségvetés módosítását terjessze a képviselő-
testület elé.

c) abban az esetben, ha az önkormĺínyzat nyer a pźlyázaton, akkoľ az 5. pontban
me gj elö lt j o gcímekľe az e|őfu ány zatot v isszapóto lj a.

Felelős: polgármester

Határidő : az onkormányzat köItségvetési rendeletének következő módosítása

11. ahatározat 8. pontja a|apjan felkéri a Kisfalu Kft. tigyvezetőjét,hogy az oĺlkormtnyzat
és a Kisfalu Kft. kozott kotött megbízási szerzőđés módosításaľa készítsen előterjesztést

aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember havi második ülésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője

Hataĺidő: a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember havi második
ülése

|2. a hattrozat 6. pontja alapján felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testiilet 2012.

szeptembeľ 20-aÍL tartanđó Ĺilésére készítsen előterjesĺést a végleges páIyázati
dokumentáció elfogadása érdekében.

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

A Rév8 Zľt tájékoztatása alapján: a megbízási szerződést a|áírtát 6. pontban foglalt
dokumentumok benyújtásra kerültek a Pro Régió NonproÍit Kft. ľészére.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a teľvezések megkezdődtek, a munkavégzéshez
szükséges munkavállalói létszám kialakítása megtiirtént, a 2012. szeptember 27.ei
képviselő.testületi ĺilésľe _ a Rév8 ZrL áital - készített előteľjesztéshez sziikséges
anyagot, infoľmációt, teľveket a Táľsaság 2012. szeptember 24-ig átadta.
Szeľződésmĺódosításľĺí| 2012. oktĺibeľ 3.án, és - majd azt visszlvonva - októbeľ 10-én is
dänttitt a VPB.

A Városfeilesztési és Főépítészi lroda tájékoztatása alapján: a kiizterületi pľogram
elemeinek meghatározása után 2 kőzbeszerzési eljáľást folytatott le zz lroda. A
kiizbeszeľzések során n tervezők kiválasztása megttirtént. A kiiltinbiiző témájú
feladatokat más.más tervező végzi el.

o utakkal kapcsolatos kiizbeszerzés soľán a kiizterületi progľamban szereplő łisszes
útfelülettel kapcsolatos engedéIyezési és kiviteli tervek elvégzése és az engedélyek
beszezéséľe keľĺilt tervező kiválasztásľa. (Bauer s. utca Homok utca és
Népszínház atca kiiztittĺ szakasza1 Telekĺ tér 13-25 ktizöttÍ útfeliilet; Magdolna
utca Dankĺó utca és Dobozi utca kłiziitti szakasza)

o a közteľĺileti ziildfelületek soľán részaján|atokkal keľiilt kiválasztásľa a 3
feladatra - a 3 téľre - a 3 tervező. (FiDo tér - Fiumei út' Népszínházutca, Dobozi
utca kiiztitti złildfeliilet, Teleki tér,KáIlvária tér)

Mind a két közbeszerzési eljáľás eľedményesen záľult, szerződéskiitések 2012.10.08
napon megtiiľténtek.

o utakkal kapcsolatban: Mobilterv 2000 Kft.
o Teleki tér: Ujiľány Tájépítész Kft
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o Kálvária tér: GARTEN STUDIO Táj. és Kertépítészeti Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

o FiDo téľ: Roeleveld-Sikkes Epítészek Magyaľoľszágl(Ít
A Teleki tér esetében a szerződés szerint a koncepciőtervet aTewező a Megrendelőnek a
vállalt 2012.10.09-i hatáľidővel teljes kłiľűen leszállította.
A ti'bbi tervezési feladat során a 2012.10.10-i határidővel benyújtott MNP III.
páůyázathoz szükséges feladatokat a tewezők teljesítették il további teľvezési
munkálatok zajlanak.

A határozati javaslat 4 pontjában meghatáľozott 3I.750,- e Ft iisszkiiltségből a
közbeszerzések és egyéb előkészítő feladatokľa iisszességében 23.625 e Ft keľiilt
felhasznáIásľa.

A Pénzüevi Ügyosztálv tájékoztatása atapján: a Képvĺselő.testület 285t2012. (WII.29.)
számú határozata 5. sz. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a
költségvetésről szóló a 4812012. (|X.24.) számrĺ tinkormányzati rendeletben
v égr ehajtáls ľa keľůi lt.

Javaslat a Jóaefvdrosi Kiizösségi Hdzak NonproJit Kft-t érintő tulajdonosi dtintések
meghozataldra

286ĺ2012. (v[I.29.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. al a Kft ügyvezetői bérét 2012. szeptember l-jétől bruttó 150e Ft-tal megemeli. A tcibblet

költség jarulékokkal együtt 2012. évben - négy hónapra számífra - 762 eFt.
bl a Jőzsefvarosi Kcjzösségi Hazak Nonprofit Kft. adminisztrációs és pénzĹigyi feladatok
megvalósulásźůloz sziikséges I fó főáIlrású pénzügyi végzettségíĺ munkatźtrs a|kalmazésćlt
2012. szeptember l-jétől engeđé|yezi, havi bruttó 200e Ft + cafeteria juttatás költség
eľejéig. A többlet kĺiltség jaľulékokkal együtt 20|2. évben - négy hónapľa szźĺnííĺa - 1,016
e Ft-tal -l- cafeteria 46,8 e Ft-tal kiegészíti.
cla HI3. Diák és Yá||a|kozźtsi Központ feladatellátźsźlhoz szĹikséges vezetői béÍt 2012.
szeptembeľ l-jétől bruttó 190 e Ft-tal megemeli, melynek tĺjbblet költsége jĺáľulékaival
egyutt ebben a költségvetési évben - négy hónapra számítva - 965,2 eFt.

2. fe|kérí a JKH NKft-t a 2012. októbeľ 3-i ĺjnkormźnyzati rendezvény szervezésére és
lebonyolítására, a rendezvény összkĺiltségére bruttó 980,0 e Ft-ot biztosít.

3. a.l az|-2. pontban foglalt többlet költség összege 20|2. évben 3.770,0 e Ft, fedezetének
biztosítása érdekében az onkoľmtnyzat II404 cím bevételi intézményi mfüödési bevételi
elofutnyzatát 4.787,9 e Ft-tal megemeli, a IL404 cím kiadás dologi ezen beliil az tfa
befizetés e|őirányzatźú |.017,9 e Ft-tal megemeli.
b.ĺ az oĺlkormányzat a 11805 cím kiadás miĺködési cé|ra źúadott péĺueszkoz
áIlamhánartáson kívülre előirányzatát 3.770,0 e Ft-tal megemeli az |-2. pontban foglalt
kiadások ttmo gatása címén.
c./ felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺivetkező módosításanáI
a határ ozatban fo glaltak at v egy e fi gyelembe.
d./ felkéri a polgáľmestert, valamint a Jőzsefvtrosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
iigyvezetőjét, hogy vizsgáIja felül, hogy a Kft. saját bevételeit a jĺivőben milyen módon
tudná megemeli, a kiadásait milyen módon tudná csökkenteni, annak érdekében, hogy a
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határozatban taľtós mfüĺjdési kotelezettségvállalás költségvetési feđezete ĺinkormányzati
forrás igénybevétele nélkĹil biztosítható legyen.
e./ amennyiben a d./ pontban foglaltak alapján a tartós kötelezettségvállalás koltségvetési
fedezete nem realizáIőđhat, abban az esetben a tartós kötelezettségváIlalás fedezetéi| az
önkormany zati adőb evételt j eloli meg.

4. felkéri aJőzsefváĺosi KĺizösségiHazakNonprofit Kft. ügyvezetőjétatźmogatási szerződés
előkészítésére, valamint a polgármestert a szerződés a|áírására.

5. a Képviselő-testiilet27|l20I2. (V[. 19) száműhatéttozatźnak 3. pontjában foglalt alapítő
okirat módosításánakz}Iz. szeptember l-jei határidejét meghosszabbítja oly módon, hogy
felkéri az igyvezętőt a H13. Diák és Yá||a|kozási Kcizpont műkodtetésére átađott
feladatköľének módosított hataľidejéľe készítse el az alapítő okirat módosítást.

Felelős: 1-5. pont esetén polgáľmester
3.d/., 4. pont esetén Jőzsęfvtrosi KözĺjsségiHázakNonprofit Kft. tigyvezetője

Határidő: l-2. pont,3.a/' 3.bl pont esetén 20|2. szeptember 1.

3.cl,3.dl,3.e/ pont esetén legkésőbb 20|2. december 31-ig
4. pont esetén 20|2. szeptember 8.

5. pont esetén a H13. Diák és Yá|Ia|kozási Központ mfüödtetési feladatainak
átadását követően

A Gazdálkodási Üevosztály tájékoztatása alapján: a támogatási szerződés aláírás alatt
van.

A Pénzüeyĺ tigyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 286/2012. (YIJI.}ł)
számú határozata 3. sz. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a
ktiltségvetésről szĺóló a 48120Í2. (IX,24.) számű iinkoľmányzati ľendeletben
végľehajtásra keľült.

Jav as lat új fas o r o k te lepítés ér e a P a lo tan e gy e d b e n

287t2012. (Wrr.29.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. a Palotanegyedben új fasorokat telepít aZ előterjesĺés melléklete szerinti

közteľĹileteken oly módon, hogy a ftk beszerzését, telepítését és azok gondozásźú,
fenntaľtását a J őzsefv źrosi Vaľostizemeltetési Szo|gáIat bonyolítj a le.

2. a határozat 1. pontja szerinti feladatok el|átástna összesen bruttó 3.670.940,- Ft-ot
biĺosít, melynek fedezetétil az ĺjnkormźnyzat 1 1107-01 cím Mfüödési cél és általános
tartalék - Alpolgáľmesterek saját keretei _ előirányzatát je|olímeg.

3. a) a határozatf. pontja alapján az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél
és általanos tartalékon belül az alpolgármesterek saját keľetei előirźnyzatát3.670,9 e
Ft-tal csökkenti és a kiadás 11108-02 cím működésre ź./tadoÍt pénzeszkoz
áIIanhaztaÍtáson belĹilre' ezen belül saját költségvetési szervek műkĺjdési támogatźsa
e|oirźnyzatát ugyan ezen összeggel megemeli a lőzsefvźrosi VárosĹizemeltetési
S zolgélat támo gatása címén.
b) a Józsefuarosi Vaľostizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevéte|i tźlmogatások saját
költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirźnyzatát és kiađás
dologi elóirźnyzatát3.670,9 e Ft-talmegemeli a Palotanegyedben új fasorok telepítése
címén.

4. felkéri a polgiíľmestert, hogy a hattttozatban foglaltakat az orlkormányzat
költségvetésének soľon következő módosításánźi vegye figyelembe.
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Felelős: polgáľmester
Hataridő: 1.-3. pontok esetén 20|2. augusztus29.

4. pont esetén az tjnkoľmtnyzat költségvetésének következő módosítása

A Józsefuárosi Városiizemeltetési SzoleáIat tájékoztatása alapján: az e|őirányzat
módosításľő| az értesítést a JYSZ megkapta, a vonatkoző számviteli intézkedések
megtörténtek. A kapcsolĺídĺi teruezés és a további feladatok végrehajtása a
Váľosfejlesztési és Főépítészĺ lroda tájékoztatása szerĺnt. későbbiekben ttiľténik

A Pénziiwí tjwosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 287t2012. (vilI.zg.)
számú határozata 3. sz. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a
ktiltségvetésről szĺóló il 48l20t2. (IX.24.) számú tĺnkormányzati rendeletben
végrehajtásra kerĺilt.

A Fővórosi Szabdlyozósí Keretterv módosítúsúnak kezdeményezése a Nemzeti Köazolgdlati
E gy etem elhely ezés e érde ké b en

288120ĺ2. (VIII.29.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
1. elfogadja a NEMZETI KÖZ1ZoLGÁLATI EGYETEM - LUDoVIKA CAMPUS

címiĺ, az orczy keľt beépíthetőségére vonatkozó tanulmĺĺnýervet;
2. az |. pontban meghatátozott tanulmánýerv alapján településrendezési szerzőďéstkot a

Kozigazgatási és lgazságýgyi Minisztéľiummal a 6612007. (XII. |2.) rendelettel
elfogadott Józsefuarosi KerĹileti Építési Szabźiyzat és Szabályozási Tęrv módosításaľa
kötendő tervezési szeruodés valamint a4611998. (X. 15.) Főv. Kgy rendelettel elfogadott
Fővárosi Szabá|yozásí Keretterv módosításához sziikséges hatástanulmány
elkészítésének fi nansz ír ozásźr a;

3. I2l20I2. (I. 19.) számthatáĺozatźnak2. pontját az alábbiak szeľint módosítja: felkéri a
polgármestert a településrendezésí szerzođés a|áirásźra;

4. tétmogatja a 4611998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelęttel elfogadott Fővaľosi Szabźiyozási
Keręttęrv módosítasanak kezdeményezését az Orcza keľt területén a Nemzeti
Kozszo|gálati Egyetem elhelyezése érdekében;

5. fe|hata\mazza a poIgźtrmestert a Fővaľosi Szabźtlyozási Kęretterv módosítási eljárás
megindítására.

Felelős: polgáľmester
Hatźridó:1., 3. pont: azonnal

2. pont tekintetében:2012. szeptember 30.
4. és 5. pont tekintetében: a Kozigazgatási és lgazságtigyi Minisztériummal
megköt<itt telepiilésľendezési szerzőđésben meghatfuozott hatástanulmĺány
elkészültét kĺjvetően azonna|'.

A Városfeilesztési és Főépítészĺ lľoda tájékoztatása alapján: a Településľendezési
Szerződést az Onkoľmányzat megkiitiitte a Kőzigazgatási és Igazságügyi
Mĺnisztériummal, 2012. szeptember 10-én Polgármesteľ Ur a|áírta.
Az FSZKT mĺídosítás kezdeményezése a Fővárosi Onkormányzatná./., a hatástanulmány
megkiild és év e| 20 12. szeptembe r 1 4 - én megtti rtént.
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Javaslat ü BH-3515/2004. sL Beruhőzúsi Hitelszerződés keretében fenndlló
d ev izakö t e lezetts é g e k k o nv eľ ziój dv a l k ap c s o lato s dö nté s e k me g h o zat aldr a

289t20r2. (V[r.29.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elfogadja a BH-3515l2004. sztmń BeruhĺŁási Hitelszeľződés alapjtn fennálló

6.892.222,4 EUR hitel konvertálásával kapcsolato s beszámolót.
2. a BH-351512004. számu Beľuházási Híte|szerzodés alapjan fennálló 6.892.222,4EUP.

hitelt a j<ivőbeni várhatő kamatelőny elérése érdekében nem konvertáIjaát forintra,
Felelős : polgiírmester
Hatfuidő : 2012. augusztus 29.

A PénzügYi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Pénziigyi
fĺgyelemmel kíséri az EUR árfo|yamálnak alakulását.

gy osztá|y folyamatosan

Iavaslat a Kúbítószeriigyli Egyeztető Fórumok (KEF-ek) míÍkijdési feltételeínek
b izto s í,t ás ár a kiír t KA B -KE F- 1 2 p ú ly ózat o n tö rté n ő r é s zv éte l é r e

290t20r2. (urr.29.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. részt vesz az Emberi Erőforrások Minisztéľiuma megbízásából a Nemzeti Család- és

Szociálpolitikailntézet á|ta| hirdetett, aKábítőszerügyi Egyeńetó Fórumok (KEF-ek)
mfüödési feltételeinek biĺosításaĺa kiírt KAB-KEF-I2 nyíIt pá|yázaton. A pá|yźnat
megvalósítási költsége 555.556,-Ft, melyből az igényelhető tźlmogatás összege
500.000,-Ft.

2. az I. pontban meghatározottpá|yźnatbeny(Ątásĺĺhoz szfüséges 55,6 e Ft,- Ft önľészt és
pźiyázatí díj 2,f e Ft összegét biztosítja.

3. az onkormányzat kiadás 11303 cím mfüödésre átadott pénzeszkoz áLIarĺ,htzartáson
kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások szociális tászoru|tságjellegű
ellátások e|őirányzatLán belül a méltányossági közgyógyellátás e|óírźnyzatźlt 57,8 e Ft-
tal csökkenti és ezzel egyiđej űleg a kiadás 1 1 3 0 1 cím dologi előirźnyzatát, ugyan ezeĺ
összeggel megemeli ahatátozat I-2. pontjában fogIaltak aLapjtn.

4. felkéľi a polgármestert, hogy a k<ĺltségvetésľől szóló rendelet kcivetkęző módosításánál
ahatźrozat 3. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

5. felkéri a polgármesteľt a pá|yázat benýjtásahoz szfüséges dokumentumoka|áírásáta.
6. fęlkéľi a polgármestert, hogy a hatźrozat 1. pontjában meghatáĺozott páIytnat

eredményé ńI tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős: polgármester
Hataľidő : l .-2, pont esetén: 2012. augusztus 29.

3.- 4. pont esetén legkésőbb 20|2. december 31-ig
5. pont esetén: 2012. augusztus 31.
6. pont esetén: a Képviselő-testtilęt 2012. novembęri utolsó rendes ülésę

A Yáľosfeilesztési és FőépítészÍ Iroda tájékoztatása alapján: a KAB-KEF-I2 pá|yázati
felhívásra z projektjavaslat 2012. augusztus 31.én benyújtásľa keľiilt. A 2012,
szeptember 12-ei formai hiánypĺítlás benyújtását ktivetően a projekt jelenleg a bíráIő
bizottság általi támogatői dtintés e|őtt á||.

Ü
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A PénzĺieYi Ugyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testůĺlet 290ĺ2012. 1vll.rg.)
számú határozata 3.sz. pontjában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a
kiiltségvetésrőI szóló n 48l20t2. (IX.24.) szálmű iĺnkormányzati ľendeletben
végrehajtásra keľült.

Javas lat munkdltatói intězkedés ek megtételére

291t2012. (Urr.29.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. Perlaki Attil{ínak a Jőzsefvźlrosi VárosĹizemeltętési Szo|gźiat intézményvezetőjének

vezetĺ5i megbízásźt és ktjzalka|mazotti jogviszonyát 2012. augusztus 29. napjáva|
köz<js megegy ezéssel megsziinteti.

2. az íntézményvezetői feladatok el|tĺásźxa| 2012. augusztus 30. napjától az új
intézményvezeto megbízásáig Ács Péter általános igazgatő-helyettest bízza meg' a
feladatellátás idejére, illetményét a munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel
kiegészítve bruttó 650.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

3. felkéri a polgármesteľt a hatźnozat I. és 2. pontja szerinti munkáltatói intézkedések
megtételére és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a|áírására.

4. felkéľi a polgáľmestert, hogy a Józsefuáľosi Viírosiizemeltetési Szolgálat
intézméĺyvezetői pá|yźnatí felhívásra vonatkozó javaslatát a Képviselő-testiilet 2012.
szeptemberi első ülésére terjessze elő.

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

4. pont esetében képviselő-testiilet 2012. szeptemberi első tilése

A Gazdálkodási Ügvosztály tájékoztatása a|apjáln: a munká./ltatőli intézkedések aláírásra
keľĺiltek' az intézményvezetői pá|yázat kiírását a képviselő.testůĺlet a 2012. október 04-i
Íilésén tárgya|ta.

Megismételt beszdmoló a BRFK WII. keriiletí Rendőrkapitónysdg 2011. évi
tevékenységéről

294t2012. (rX.20.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2011'. éví
tevékenysé gér o| sző|ő me gi smételt beszámo l ój át tudomásul veszi.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2012. szeptember 20.

A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása
végľehajtást nem igényelt.

alapján: a Képviselő.testiilet diintése

rav as lat fe lle b b ezés e k e lbír úlds úr a

295ĺ2012. (IX.20.)
A Képviselő-testület másodfokú jogkörében e|jarva úgy dĺint, hogy az első fokú hattnozatokat
az a|źtbbi ügyszámokon helyben hagyja:

15



04-283U512012.
04-107741312012.

Felelős: polgármester
Hatáńdő: 2012. szeptember 20.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály Családtámoeatási Iroda tájékoztatása alapján: a
másodfokrĺ jogkiirében eljáľĺi Képviselő-testület által meghozott dtintés alapján a
fellebbezések és méltányossági kéľelem tekintetében hozott határozatok a Polgáľmester
IJ r áita| aláírásra és, az ügyfelek részére ktizlésľe keľültek.

A JóueÍvdrosi onkormdnyzat 2012. évi kökségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló
beszúmolója

296t2012. (rX.20.)
A Képviselő testület úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés I. féléves teljesítésérőI szóló
beszámolót elfogadja
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. szeptembeľ 20.

A PénzüeYĺ Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 29612012. (IX.20.)
számú határozatźlban foglaltak az Ügyosztály részérő| nem igényelnek kültin
intézkedést.

Javaslat a K&H Bank Zrt-vel 2009. október 07. napjdn kötijtt Beruházási Hitelszerződések
móďosításdra

297t2012. (rX.20.)

A Képviselő testiilet úgy dĺint, hogy
1. egyetéľt a K&H Bark Zrt-vel' 2009. október 07. napjźnkötött - SFI-MI.IN-09-22I/3.,

SFI-MIIN-09-22Il4.' SFI-MUN-09-22|12., SFI-MUN-09-22Il6. sztmű - Beruhazási
Hítelszeruódések a Tĺjrlesztési Ütemtervre vonatkozó módosításával.

2. a hatfuozat l. pontja aIapjźn elfogadja az előterjesńés 1-4. mellékletét képezó
Beruhźľzási Hite|szerződések I. szétrcń módosítását és felkéri a polgármestert azok
aláírására'

Felelős : polgĺĺľmester
Hataridő 1. pont esetén 20|2. szeptember 20.

2. pont esetén a szerzódések a|áirására2012. szeptembeľ 30.

A Pénzüeyi ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 297120Í2. (IX.20.)
számú határozatźlban foglaltak 2. pontja esetében a szerződés mĺidosítása aláíľásra
került.

Európa Belvúrosa Program / Javaslat fedezet biztosítdsdra ki)nywiagúllii jelentés
készítésére
298/2012. (rx.2o.)

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy
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f.

3.

1. az Európa Belvárosa Pľogram KMoP-5.2.2lb-2f-2009-0004 projel<tzźrźĺsźűloz
szükséges konywizsgálói jelentés elkészítésére bruttó 1 143 000 forint feďęzętetbiztosít.
Felęlős: polgármester
Hatáĺiđő : 20 12. szeptember 20.
az I. pontban meghatározotĹköltség kĺiltségvetési fedezetének biaosítása érđekében az
onkormanyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalék előirźnyzatźn
belül a műk<jdési általános l'artalék eLoírźnyzatźIt 1.|43,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
ęgyidęjtĺlęg a kiadás 11605 cím dologi eloirányzatźlt,ugyan ęzęn összęggel megeme|i.
Felelős: polgármester
Hatánđó 2012. szeptember 20.
felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításźnáI a
határ o zatb an fo gl altakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Határidő: legkésőbb 20|2. december 31.

4. felkéri Rév8 Zrt-t, hogy azElxőpa Belvárosa Pľogram _ KMOP-5.2.flb-2f-2009-0004 _
projektzátásához szfüséges könywizsgálói jelentés elkészítésére folýasson le beszeľzési
eljárást és az eljárás soriín beéľkezett ajánlatok alapjźn tegyen javaslatot a
Yźrosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottságnak a nyeľtes könywizsgáló kiválasztásźtta.
Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határidő: 2012. október 20.

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: a kiĺnywwsgáIő beszeľzése folyamatban van. A
Testĺilet diintése értelmében az Eurĺípa Belváľosa Pľogľam határidejének mĺidositására
kéľelmet nyújtott be az onkoľmányzat. A dtintés fiiggvényében a kiinywizsgáló
megbízásálnak hatáľidej e is mĺódosulhat.

A Pénziieyi ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testíi|et 298I2012.(Ix.20.)
számú határozatálnak l.2.lpontjában foglaltak esetében az e|őirányzat mőd'osítása a
ktiltségvetésľől szĺóló iinkoľmányzati rendelet 2012. decembeľi testĺileti iiléséľe
készítendő előteľjesztésben fog szeľepelnĺ.

Javaslat a Coľvin Medical Kft-t érintő tulajdonosi ďtintések meghozatalúra

29912012. (rX.20.)
A Képviselő-testület, mint a Corvin Medical Alkalmazott orvostudományi Fejlesztő Kft. (a
továbbiakban: Corvin Medical Kft.) kisebbségi tulajdonosa úgy dönt, hogy
|.hozzájarul a Corvin Medical Kft. székhelyének źúhelyezéséhez a 1052 Budapest, Régiposta

utca|2.II. emelet 8. szźlmalá.
2. hozzájźlru| a Corvin Medical Kft. jogutód nélküli' végelszźtmolással töľténő

megsztintetéséhez azza|, hogy a végelszámolás kezdőnapj a:2012. szeptember 25,

3. hozzájáĺul, hogy a Corvin Mędical Kft. cégneve a ktivetkezóre módosuljon: Corvin
Medical Alkalmazott orvostudományi Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Taľsaság
,,vége|számolás alatt'', rövidített cégneve: Corvin Medical Kf[. ,,v.a.'', és egyben hozzájarul
a TársaságiSzerződés 1.|.-I.4. pontjainak azalábbiak szerinti módosításĺíhoz:
1. A Társasáe cége. székhelye
1.1. A korlátolt felelősségti tarsaság (továbbiakban: Társaság) cégneve:
Corvin Medical Alkąlmazott orvostudományi Fejlesztő Koľlátolt Felelősségű Társaság
végelszĺźmolás alatt
].2. A Táľsasóg rövidített cégneve: Corvin Medical Kft. v.a.
],3, ,4 társasát ideten łryełvű eéqłĺevef eervin Medieal Đevelopnrcłłts Ltď
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,łfusasasideteftry
1.4. A Társaság székhelye: I052 Budapest, Régipostą utca 12. II. emelet 8.

4.hozzźljźtul' hogy a taggyiĺlés a Corvin Medical Kft. jelenlegíigyvezetőjét dr. Berki Jánost
(lakik: 1031 Budapest, Gźzgyźlri Lakőtelep A. ép. fsz. I.a, aĺryja neve: Mezei Maľia)
válassza meg a Corvin Medical Kft. ,,v.a.,'végelszámolójának hattlrozat|aĺ időtaľtamľa és

egyben hozzájźtru| aTársasźąi Szerződés 10. pontjának az a|ábbiak szerinti módosításához:
]0. A végelszómoló, a Társaság kppviselete, a cégiegvzés módja
I0.]. A Társaság ügleinek intézését a végelszámoló látja eI, aki onállóan lrlźpviseli a
Társasógot bíróság és mós hatóság előtt.
10.2. A végelszámoló képviseleti jogát a Társaság dolgozóiľa az ügyek meghatározott
c s op or tj ár a ném e átruhózhatj a.

10.3. A végelszámoló megbízatásą határozatlan időtartamrą szól.
I0.4. A Társaság végelszámolója:
Dľ. Berki János József
lakik: I03l Budapest, Gázgyóri Lakotelep A . ép.fsz. I.a
anyja neve: Mezei Mária
születési idő: ]974. 1 ]. 30.

I0.5. A végelszámolóra eg,,ebekben a Gt. és Cn. üglvezetőre vonatkozó szabályai
irányadóak' A jelen Társasági Szerződés üglvezetőre vonatkozó szabályai ą
végelszámolóra irányadóak a tovóbbiakban.

5. felhatalmazza az onkormányzat képviseletében eljaró tulajdonosi képviselőt, hogy a
Corvin Medical Kft. taggyulésén az 1-4. pontokban meghatiáľozott dĺjntését képviselje és a
s zĹiksé ge s dokumentum okat aláirj a.

Felelos: 1-4. pontok esetén polgármester
5. pont esetén az onkormźnyzati tulajdonosi képviselő

Hataridő: 1-4. pontok esetén 2012. szeptember 20.
5. pont esetén a Corvin Medical Kft. következótaggyuIése

A Gazdálkodási Üwosztály tá,jékoztatása alapján: 2012. szeptember 25-én volt a
TaggyíĺIés, melyen elfogadták az 1-4. pontban foglaltakat, Cégbírőságra bekiildésľe
keľült a dokumentum.

Javaslat a Buďapest WII., Jóaef u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szám alatti telekingatlanok
hasznosításáľa

30112012. (IX.20.)

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy
1.) eltér a22412012. (VII. 05.) számú képviselő-testĺ.ileti hatźnozatII. fejezet 8. c) pontjában

meghatźlrozott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., József u.27. szám a|atti telek,
gépkocsi-beállóként va|ő hasznosítását a VIII. kerületi Rendőrkapitźnyság, a Józsefuĺĺrosi
Varostizemeltetési Szo|gáIat és a Közteľiilet-felügyelet dolgozői rész&e, 5.000,- Ft +

Áľďgeptocsi beálló havi bérleti díj mellett.
2.) e|tét a22412012. (VII. 05.) szĺámú képviselőtestĹileti hatźnozatII. fejezet 8. c) pontjában

meghatározott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szám alatli
telek, gépkocsi-beállóként való hasznosítását a Polgármesteľi Hivata| doIgozői tészére,
5.000,- Ft + Afa/gépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.

3.) Az onkormanyzat tulajđonában áIIő iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeirőI sző|ő 59l20II. (XI.07.) számu

18



önkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźln a bérleti szeruođéshatá|yba lépésének
feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegri óvadék megfizetése.

4.) Az onkoľmányzat tulajđonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadźtsának feltételeiről szóló 59l20II. (XI.07.) szźlmű
önkormányzati renđeIet 15. $ (4) a.) pontja alapjźn eltekint az egyo|dalú kĺitelezettség
vźiIal.ő ĺyilatkozatközjegyzoi okiratba foglalásától a bérleti díj méľtékére tekintettel.

5.) felkéri a Kisfalu K-ft-t a gépkocsi-beállókĺa történő béľleti szerződések megkötésére.
6.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy vizsgaljameg a kerékpáľtarolók kialakításának lehetőségét az

önkormĺányzatí intézmények és a Polgármesteri Hivatal komyezetében és a bevételek
alakulásának fiiggvényében tegyen javaslatot a Képviselĺí-testület 20|3. évi januári
második ülésére.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Hataridő: 1-5. pont esetében: 2012. szeptember 27.

6. pont esetében: a Képviselo-testület 2013. évi januáľi második ülése

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a VIII. kerületi Rendőrkapitányságnak, a
Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálatnak' a KiizterüIet.felůigyeletneko és a
Polgármesterĺ Hivatalnak is megküldték az adatkéľő levelet, hogy kik azok a dolgozók,
akik igénybe kívánják venni a parkolóhelyet. Yá]asz eddig a Polgáľmesteri Hivatal
Jegyzőjétő|' a VIII. kerületi Rendőľkapitányságtól és a Józsefvárosi Városüzemeltetésĺ
Szo|gálattőlérkezett.
A válaszlevelekben megnevezett személyek részére értesítést küldtek arról, hogy milyen
módon van lehetőség a paľkolĺó helyek béľlésére, milyen iľatok szůikségesek a béľleti
szerződés megkiitéséhez. Amint ez megtöľténik - vagyis a Kisfalu Kft.be megttiľténik a
szeľződésktités, onnan számítható a terĺilet hasznosítása.

Javaslat a Buďapest WII., Kőfaragó u 3. szám alatti Tdrsashdz homlokzat felújítdsának
tdmogatdsdra

304ĺ2012. (Ix.20.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
1. egyszeri, vissza nem térítendő bruttó I.528.7I8.. Ft tĺámogatást nyújt a Budapest VIII.,

Kőfaragő u. 3 . sztml alatti Taľsashaz homlokzat fe|tłjítás bekerülési kĺiltségén ek 20oÁ-
tźtmogatására.

2. az |. pont szerinti támogatás költségvetési fedezete érdekében az onkormĺínyzat
kiadás 11107-01 cím műkĺidési cél és általános taľtalék e|őírźnyzatĺín belül a
városmarketing céltartalék előir:ínyzatát.l.528,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg
a kiadás ||705 cím egyéb fe|ha|mozási kiadás e|őirźnyzatát, ugyan ezen <isszeggel
megemeli.

3. felkéri a polgĺáľmestert az e|őterjesńés 4. szttmű mellékletét képezo Támogatási
szerzőđés aláitásźra.

4, felkéri a polgármesteľt, hogy a ktiltségvetésről szóló rendelet következő módosításaĺáI
a hatát ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 1 .,2. pont esetén 2012. szeptember 20.

3. pont támogatási szerződés a|áítása20l2. szeptember 25-ig
4. pont esetén kĺiltségvetési rendelet módosítása, legkésőbb 2012. december 31-ig
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A Gazdálkodási Ugyosztálv tájékoztatása alapján: a támogatási szerződést a szerződő
felek aláírták.

A PénzĺieYi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testůilet 304t20Í2. (ÍX.20.)
számíl hatá.ľozatának 2.ĺpontjában foglaltak esetében az e|őírányzat mőd'osítása a
kiiltségvetésľől szóló tinkormányzati ľendelet 2012. decembeľi testÍiletÍ üléséľe
készítendő előteľjesztésben fog szeľepelni.

Döntés a Szlovúkajkú Evangélikus Egyhúzköaég emléktúbldinak elhelyezéséről

30st20r2. (rx.20.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy hozzájarulását adja a}lhoz, hogy a Szlovákajkú
Evangélikus Egyházkozség megemlékezésül négy _ a gytilekezet megalakulásaról, Kollĺĺr
János és Bachát Danie1 lelkészekľől valamint Izstů< Lajos kántoľtanítóról - kétnyelvű
emléktáblát helyezzen el a Budapest VIII. Rfüóczi ift 57. szźlmu épület utcai homlokzatźn
2012. decembeľben.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: f0I2. szeptember 20.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi lľoda tájékoztatása alapján: a Képviselő-testiilet
dłintéséről a Váľosfejlesztési és Főépítészi lroda tájékoztatta a Szlovákajkú EvangéIikus
Egyházközség képviselőjét' akĺ a hatĺísági engedéIyezési eljáľást megindította.

WII. keriilet MúlylÍs téren talúlhatlí nyilvdnos illemhely útalakítltsa,, tdrgyú kijzbeszerzési
értékhatúrt el nem érő beszerzési eljárds eredményének megdllapítdsa ésfedezet bíztosítdsa

30712012. (rx.20.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1. a ,'VIII. keľület Mátyás téreĺ talźiható nyilvános illemhely áta|akitásď, tárgý

kozbeszerzési értékhatźlrt el' nem érő beszeruési eljaľásban a legalacsonyabb összegrĺ
ellenszolgáltatást tartalmaző érvényes ajźnlatot a Duna Aszfalt Kft' (székhelye: 6060
Tiszakécske, Béke u. 150.) ajźn|attevo adta, az ajźľůati źlr ĺettő 2 500 000 Ft, bruttó
3.175.000.-Ft.

2. az l. pontban foglaltak költségvetési fedęzetének biztosítása érdekében aZ
onkoľmanyzat|<ladás 11107-03 cím egyéb fejlesztési céltaľtalék eLőirźnyzatát 635,0 e
Ft-tal csökkęnti és ęzze\' egyidejűleg a kiadás l1605 cím felújítási előirányzatánbelil
aMátyás téľi illemhely áta|akítása előirányzatát,ugyan ezen cisszeggelmegemeli.

3. felkéri a polgĺáľmestert az előterjesztés mellékletét képezo vá|Ialkozási szerzodés
alźirására.

4. felkéľi a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosításźná|
a hattr ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.
Felelős: polgármester
Hataľidő: I. és 2. pont tekintetében: 2012. szeptembet 20.

3. pont tekintetében:2012. október 1.

4. pont tekintetében: a20|2. évi költségvetés soron következő módosítása
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A Városfeilesztési és Főépítészi lľoda tájékoztatása alapján: a beszerzési eljárás
eredményesen lezáľu|t. Az érvényes ajánlatot adó Duna Aszfalt Kft.vel a vállalkozási
szerződés megktitésľe keriilt 20Í2. októbeľ 4-én.
A Pénzůievĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 307t2012. (Ix.20.)
számú határozatálnak 2./pontjában foglaltak esetében az e|őirányzat mődosítása a
ktiltségvetésľől szőI,ő iinkoľmányzati rendelet 2012. decemberi testületi üléséľe
készítendő előterjesztésben fog szerepelni.

Javaslat intézményi költségvetés ek módosítósára

308ĺ20ĺ.2. (Ix.20.)

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy:

1. az onkormtnyzat kiadás 11107-0l cím működési cél és általanos taľtalékan beltil a
munkaviszony megszĹintetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre jaró'
valamint végkielégítések illetményei és jaľulékai e|oirźnyzatźń 14.096,4 e Ft-tal
csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím miĺködésre átadott pénzeszkoz
źiIanháńartáson belülre) ezen beliil saját költségvetési szervek felügyeleti mfü<jđési
támogattsa eloirtnyzatát, ugyan ęzeÍL tisszeggel megemeli álláshelyváltozások
többletköltségei, jubileumi jutalom és felmentések támogatása címén.

2, a Deák - Diák Általános Iskola 715OO-O2 cím bevéte|itámogatások saját költségvetési
szervek műkĺjdési felügyeleti szervi tźtmogatása e|oirtnyzatźLt 888,2 e Ft-tal megemeli
és ezzel egyidejrĺleg a kiadás személyi juttatás e|őirtnyzaÍán belül a rendszeres
személyi juttatások eIőirźnyzatát626,2 e Ft-tal, cafęÍena céljellegtĺ e|őirányzatát55,7
e Ft-tal, munkavégzéssel kapcsolatos đíjazás e|ófuźnyzatát I5,] e Ft-tal, munkáltatót
teľhelő jaľulékok és szociális hozzźtjérulási adó előírźnyzatát 180,0 e Ft-tal, dologi
SZJA e|óirányzatát 10,6 e Ft-tal megemeli egy fo álláshely bővítés költségvetési
fedezete címén.

3, a Yajda Péter Ének _ Zenei Általanos és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi
támogatások saját k<iltségvetési szervek mfüĺidési felügyeleti szeľvi tźlmogatźsa
e|oirźnyzatát I.375,7 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejtĺleg a kiadás személyi juttatás

e|őkányzatLĺn belül a ľendszeres személyi juttatások e|őirźnyzatát 968,4 e Ft-tal,
cafeteńa céljellegű e|őírźnyzatát III,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzájtn,ilási adó e|őirźnyzatźLt274,7 e Ft-tal, đologi SZJAe|oirányzatát2|,2
e Fttal megemeli két fo álláshely bővítés ktiltségvetési fedezete címén.

4. a Losonci ľéri ,q.ltalĺínos Iskola 71500-03 cím bevéte\itámogatások saját k<iltségvetési
szeľvek mĺiködési felĹigyeleti szervi támogatása elóirźnyzatát I.45I,8 e Fttal
megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatan beIül a
rendszeres szeméIyí juttatások e|oirźnyzatát |.028,4 e Ft-tal, cafetęľia céljellegű
előirźnyzatát III,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźlĺuIási
adő e|oitányzatźú 290,9 e Ft-tal, dologi SZJ A előirźnyzatćLt 2I ,2 e Ft-tal megemeli két
fő álláshely bővítés költségvetési feđezete címén.

5. a Jőzsęfváĺosi Egységes Gyógypedagógiai Módszęľtani Központ és Általános Iskola
71500-07 cím bevételi tárĺogatások saját költségvetési szervek műkĺjdési felĹigyeleti
szervi tĺĺmogatása e|oirtnyzatát 1,615,6 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejíileg a
kiadás személyi juttatás e|óirźnyzatźn belül a rendszeres személyi juttatások
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e|őirtnyzatát 1.186,0 e Ft-tal, cafeteria céljellegrĺ eloirźnyzatát 83,5 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|ófuźnyzatźú 330,2 e Ft-
tal' dologi SZJA előirźnyzatát 15,9 e Ft-tal megemeli másfél fő álláshely bővítés
költségvetési fedezete címén.

6. a Zeneiskola 71500-09 cim bevételi támogatások saját k<iltségvetési szervek mfüödési
felügyeleti szervi tźrnogatása előirźnyzatźú 310,7 e Ft-tal rrregerneli és ezzel
egyidejűleg a kiadás személyi juttatás elóhányzatan belül a rendszeres személyi
juttatások előirźnyzatát 2|6,0 e Ft-tal, cafeteńa céljellegű előirźlnyzatát 27,8 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájtru|ási adó előiráĺyzatát 6I,6 e Ft-tal,
dologi \ZJA e|őirtlnyzatát 5,3 e Fttal megemeli fél frő álláshely bővítés költségvetési
feđezete címén.

7. a Szivtrvźny Napközi otthonos óvoda 60100-08 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek működési feliigyeleti szervítámogatása e|őirányzatát I55,4 eFt-
tal megemeli és ezzel egyiđejűleg a kiadás személyi juttatás eloirányzatán belül a
rendszeres személyi juttatások e|őirtnyzatát 108,0 e Ft-tal, cafeteria céljellegű
e|oirányzatát 13,9 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozztljźlru|ási adó
eloirányzatát 30,8 e Ft-tal, dologi SZJA e|őírźnyzatźÍ 2,7 e Ft-tal megemeli 0'25 fő
álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

8. a Deák _ Diák Általános Iskola 7I5O0-02 cím bevételi tźrnogatások saját kciltségvetési
szervek mfüödési felügyeleti szerví ttlmogatása e|oírźnyzatát 374,7 e Ft-tal megemeli
és ezze| egyiđejríleg a kiadás személyi juttatás e|őirtnyzatán belül az źilományba nem
tartozők juttatásai e|oirźnyzatát f95,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jarulékok és
szociális hozzájarulási adó eloirźnyzatź./- 79,7 e Ft-tal megemeli munkavégzés alól
felmentett dolgozó felmondási időre jaľó illetménye címén.

9. a Molnar Ferenc Magyaľ _ Angol KétTanitási Nyelvű Áltatanos Iskola 71500-05 cím
bevételi támogatások saját költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi
támogatása eloirźnyzatát 7.044,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejrĺleg a kiadás
személyi juttatás eIoirźnyzatźn beliil aZ állomanyba nem 1'artozők juttatásai
előfuźnyzatát 732,8 e Ft-tal, helyettesítés előirányzatát |22,3 e Ft-tal, végkielégítés
e|óirźnyzatát 4.69|,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáruIási
ađő e|őirźnyzatźń |.497,7 e Ft-taI megemeli munkavégzés alól felmentett dolgozó
miatti tĺjbbletkĺjltség címén.

10. a Losonci Téri Általanos Iskola 71500-03 cím bevéte|itámogatások saját költségvetési
szervek mfüĺjdési felügyeleti szęrvi támogatźsa előirźnyzatźń 1.051,6 e Ft-tal
megemeli és ezze| egyidejrileg a kiadás személyi juttatás elóirźnyzatán belu| az
állomanyba nem tartozók juttatásai előiranyzatát 828,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzźljźru|źsi adó előiranyzattŃ 223'6 e Ft-tal megemeli
munkavégzés alól felmentett do|goző felmondási iđőre járő illetménye címén.

11. a Vajda Péter Ének- Zenei Általanos Iskola 71500-06 cím bevéte|ítámogatások sajĺít
költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi tźlmogatása e|oirźnyzatát I.755,| e

Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előiráĺyzatźlnbe|u| az
állomanyba nem taftozók juttatásai e|őirtnyzatát 627'0 e Ft-tal, jubileumi jutalom
e|oirćnyzatát 755,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozztjélru|ásĺ
adó előiranyzatźú 373,l e Ft-tal megemeli munkavégzés alól felmentett dolgozó
felmondási iđőre járő ílIetménye és jubileumi jutalom címén.
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|2. az Oszirőzsa Gondozó SzoIgáIat 40100-01 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek mfüödési feltigyeleti támogatása előhźnyzatát I.927.2 Ft-tal
cs<jkkenti és ezze| egyidejűleg a személyi juttatás' ezen beltil a rendszeres személyi
juttatás előirányzatát 1.296,0 e Ft-tal, a cafetena e|őírźnyzatát |67,| e Ft-tal, a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó e|őirźnyzatát 369.8 e Ft-
tal, a dologi e|őirźnyzatan beliil a munkaľuha-védőľuha eloirźnyzatát 62.5 e Ft-tal és
az SZJA e|őirányzatát 31.8 ę Ft-tal csökkenti 2012. augusztus l-től 3 fő engedélyezett
|étszźlm csökkentésből adódó megtakaľítás címén.

13. felkéri a polgĺíľmestert' hogy az onkormányzat költségvetéséről szőlrő rendelet
ktj vetkező mó do sítás án źů a határ o zatb an fo glal takat ve gye f i gye l embe.

Felelős : polgiĺrmesteľ
Hataľidő: I-|2. poĺt:2012. szeptember 20.

13. pont: az önkormźnyzat kciltségvetésének következő módosítása, legkésőbb
20If . december 3l-ig

A Humánszoleáltatási Ügyosztály t;ájékoztatása alapján: 1,-|2. pont: A határozatban
éľintett ĺntézményvezetőknek megkůildte a képviselő-testiileti határozatot 20|2. 10. 02-
án.

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 308/2012. (Ix.20.)
számrĺ határozatának 2./pontjában foglaltak esetében az e|őirányzat mődosítása a
ktiltségvetésről szóIĺi önkormányzati ľendelet 20t2. decembeľi testületi ĺiléséľe
készítendő előteľjesztésben fog szeľepelni.

Javaslat a MolnlÍr Ferenc Magyar-Angot Két TanítlÍsi Nyelvűí Áhal,tnos Iskola és a
Napraforgó Napközi otthonos ovoda vezetői púlydzatdnak kiírúsúra

309ĺ2012. (Ix.20.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy:

az alábbi pá|yźzati kiírásokat siirgősséggel megjelenteti az oktatási és Kulturális
Közlönyben (az Embeľi Eľőfoľľások Minisńériuma hivatalos lapjában), aKozigazgatási és
Igazságngyi Hivatal internetęs oldalán, a Jőzsefvárosi onkormányzat intemetes honlapjiín,
valamint aJőzsefvétros címtĺ újságban, mely tarta|mazza a következőket:

munkahely: Molnaľ Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási
Nyelvíĺ Általanos Iskola (1085 Budapest,
Somosyi Bélau.9-15.)

a beosztás. munkakör mesieliilése: isazsatő. oedasósus

a meubízáls időtartama : 5év

a megbízás kezdő napja és
messziĺnésének időnontia:

f012. december 20._2017. július 31

Altalános iskolában pedagógus-munkaktjr
betöltéséhez szĹikséses felsőfokú iskolai

a megbízás feltételei:



szakv izs ga keretéb en szet zett inÍézményv ezętőí
szalď<épzettség, Iegalább öt év pedagógus
munkakörb en szetzeff. szakmai gyakoľlat

beosztáshoz kancsolódó i uttatások illetmény: Kit. szerint

apá|yázat foľmája: A páIyźzatokat két példányban, írásban kell
benffitani, mely taľtalmazza a páIyáző szakmai
életraizát, a vezetói pľogramot és a szakmai
helyzetelemzésľe épiilő fejlesztési
elképzeléseket.

A páIyźnatban kiemelten jelenjen meg a kerĹilet
je||egéhez igazođő pedagógiai koncepció és az
intézmény menedzselésére iľĺínyuló vezętóí
elképzelés.

benyújtásának határideje: A Kozĺgazgatási Allásportál internetes oldalan
való mesielenéstől szźtmított 30 nap

benyújtásának helye: Józsefuarosi onkormźnyzat Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
Humánszolgá|tatásí Ügyosztály,
Intézmény felĺigye leti Iro da

A pá|yázatok elkészítéséhez sziikséges
tájékoztatźls kérhető : Józsefu ĺíľo si onkormanyzat
Polgiírmesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u.

63-67.) HumánszolgáItatási LJgyosná|y,
Intézményfeltigyeleti Iroda

a pá|vázat elbírálásának határideie: a véleményezésihatźlridő leiáľtát ktjvető 30 nap

A Józsefuaľosi onkormáĺyzat Képviselő-testülete, mint kiíró fenntartja magtnak a jogot,
hoey indoklás nélkül eľedménytelennek nyilvánítsa a pźiy ázatot.

munkahelv: Napraforgó Napkĺizi otthonos ovoda

1084 Budapest. Tolnai Laios u.7-9.

a beosztás' munkaköľ mecieliilése: óvodavezető. óvodapedasó zus

a mesbízőls időtaľtam a : 5év

a megbízás kezdő napja és
messzűnésének ĺdőoontia:

2012. december 20. _f0I7. iúlius 31.

a megbízáts feltételei : Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és
sza|képzettsé g, p eda gó gus - szakvizs ga keretéb en

szerzeÍt íĺxézményvezetői sza\<képzetĺség,
legalább öt év pedagógus-munkakĺirben szerzett
szakmai gyakorlat.

apá|yázat foľmája: A pźt|yazatokat két példanyban, írásban kęll
benffitani, mely taľtalmazza a páIyáző szakmai
onéIettajzźú, a vezetői pľogramot és a szakmai
helyzetelemzésre épĺilő fejlesztési
elképzeléseket.
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A páIyázatban kiemelten jelenjen meg a kertilet
jellegéhez igazoďő pedagógiai koncepció és az
intézméĺy menedzselésére iranyuló vezetőí
elképzelés.

benyújtásának határideje: A Közigazgatási Álhsportál internetes oldalán
való mesielenéstől számított 30 nap

benyújtásának helye: Józsefuarosi onkoľmányzat Polgáľmesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
Humánszolgáltatási Ü gyo sztály

A pá|ytnatok eIkészítéséhez szükséges
táj éko ztatźls kérhető :

Józsefuárosi oĺtkormźnyzat Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
HumánszolgáItatásí Ügyosztály,
Intézményfelüsyeleti Iroda

a ná|v ázat elbíľálásának határidei e: a véleményezésihatźridő leiartát kĺjvető 30 nap

A Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró fenntartja magának a jogot,
hosy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pá|yázatot.

Felelős: |-2. poĺt esetében: polgĺíľmester
Határido:1-2. pont esetében: 2012. október 15.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a páůyázati felhívásokat
megküldte az oktatási és Kultuľális Kiizltiny szeľkesztőségének, a Nemzeti
Közigazgatásí Intézetnek, a Józsefvárosi Újságnak, valamint gondoskodott a
Jĺózs efu áľo s i o n ko rm ány zat internetes h onlapj án v a|ő közzétételľő l.

Javaslat a szakmai, taniłgyigazgatdsi iýormatikai felaďatokra fordítható állami támogatds

felhaszndldsdra

310t2012. (rX.20.)

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy
1. biztosítja az oktattsi intézmények részére a szabnaí, tanigyigazgatási informatikai

feladatok ttmogatásźra a feltiintetett tisszegeket, melyet az intézmény a meglévő
infoľmatikai berendezések koľszerűsítésére és akkreditált iskolai ađminisztrációs és

ügyviteli szoftverek beszerzésére és ezek működtetésével összefüggő kiadásokľa
fordíthat az a|ábbiak szeľint :

[ntézmény
sza km ai, taniigy igazgatás i
informatikai feladatokľa

fordítható iisszeg eFt
Deak Diak Altalános Iskola 675"5

Lakatos Menyhéľt Józsefuáľosi
AMK 4r2,9

Losonci Téľi Altalános Iskola 1020.3
Németh LászIő Altalános Iskola 765.3
Molnaľ Ferenc Magyar-Aneol Két 828.9
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Tanítási Nvelvű Altalános Iskola
Józsefuarosi Egységes
Gyógypedagőgiai Módszeľtani
Központ és Altalĺínos Iskola

r37,0

Vajda Péter Enek-zenei Altalános és
Sportiskola

80f,6

Osszesen 4.642.5

f. a.l az onkormányzat és a Polgráľmesteri Hivatal kiadás 1107-01 cím működési
általrĺnos és céltaľtalékon bęlül a műkcjdési céltaľtalékon belül a sza|<nai
tanugyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású áLl'ami normatíva
előfuányzatát 4.642,5 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím
mĺĺködésre átaďott pétueszkoz á|La:rchánartáson beltilre, ezen belül saját költségvetési
szervek felügyeleti múködési tźlmogatása elóirtnyzatát, ugyan ezen összeggel
megemeli.
b.l a Deak Diák Altalános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szeľvek műkcjdési felĹigyeleti szervi ttlmogatása előirányzatát és ezzel
egyidejűleg a kiadási dologi eIőirtnyzatát 675,5 e Ft-tal céljelleggel megemeli
szal<ĺnai tarúgyígazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású á|Iami
támogatása címén, melynek felhaszná|źtsa 50%o-50%o arźnyban szoftveľhaszná|ati díjra
és infoľmatikai berendezések korszeľrĺsítésére" beszerzésére fordíthatő 2012. december
31-ig.
c.l. a Lakatos Menyhéľt Altaliĺnos Múvelődési Központ 71500-01 cím bevételi
támogatások saját költségvetési szervek működési feltigyeleti szervi ttlmogatćsa
eIőirźnyzatát és ezze| egyídejűleg a kiadási dologi előírźnyzatćLt 412,9 e Ft-tal
céljelleggel megemeli szakmai tartugyígazgatási informatikai feladatok kötött
felhasznźtl'ású állami tĺĺmo gatás a címén, melynek fe|haszná|ása 5 0%o - 5 0%o arźnyban
szoftverhaszntĺIatí đíjra és infoľmatikai beľendezések korszenĺsítésére, beszeruéséte
fordítható 2012. decembeľ 31-ig.
d.l a Losonci Téri Altalános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját
köItségvetési szervek múkodési feltigyeleti szervi támogatása előirźnyzatát és ezzel
egyidejiĺleg a kiadási dologi e|oirźnyzatát l.020,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli
szakmai tanugyigazgatási informatikai feladatok kdtött felhasználású áI|amí
támogatása címén, melynek felhaszntiäsa 50%-50Yo aĺźnybarl szoftverhasznźiati díjra
és infoľmatikai berendezések korszęnĺsítésére. beszerzésére fordíthatő 2012. decembeľ
31-ig.
e./ a Németh Lász|ő Altaliínos Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját
ktiltségvetési szervek mfütjdési felügyeleti szerví tźĺnogatása e|őirźnyzatát és ezze|
egyidejűleg a kiadási dologi e|őirźnyzatát 765,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli
szakmai tanigyígazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami
tźmlogatása címén, melynek fe|haszná|ása 50%-500Á arźnyban szoftveľhaszĺá|ati đť1ra

és informatikai berendezések korszenĺsítésére, beszerzésére fordíthatő 2012. december
31-ig.
f .l a Mo|ĺtlr Ferenc Magyar - Angol Két Tanitási Nyelvíĺ Altalĺínos Iskola 71500-05
cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szeľvi
támogatása előirźnyzatźú és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi elóirźnyzatát 828,9 e
Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanigyigazgatási informatikai feladatok kötött
fe|haszná|ású állami támogatása címén, melynek fę|hasznáIása 50%-50Yo arányban
szoftverhasznźůati díjra és informatikai berendezések korszenĺsítésére, beszerzésére
fordítható 2012. december 3l-is.
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g.l a Jőzsefuarosi Egységes Gyógypedagőgiai Módszertani Központ és Altalanos
Iskola 71500-08 cím bevételi támogatások saját költségvetési szeľvek múködési
feltigyeleti szervi támogatása előirźnyzatźń és ezzel egyidejűIeg a kiadási dologi
eloirźnyzatát 737,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanigyigazgatási
informatikai feladatok kötdtt felhasználású állami tźlmogatása címén, melynek
feLhaszná|ása 50%-50% arźnyban szoftverhaszná|ati đijra és informatikai
beľendezések koľszenĺsítésére, beszerzésére fordíthatő 2012. december 31-ig.
h.l a Yajda Pétęr Énęk - 7,ęnęi Általános és Spońisko|a 71500-06 cím bęvétęli
támogatások saját költségvetési szeľvek mfüĺjdési felügyeleti szervi tźmogatása
előirźnyzatát és ezze| egyidejűleg a kiadási dologi eIóirźnyzatát 802,6 e Ft-tal
céljelleggel megemeli szakmai tanigyigazgatási infoľmatikai feladatok kötött
felhasznźllźlsú állami tźlmogatźsa címén, melynek fe|hasznźiźlsa 50%-50Yo arźnybaĺ
szoftverhaszná|ati đíjra és informatikai berendezések korszenĺsítésére, beszetzésére
foľdítható 2012. decembęľ 3l -ig.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésľől szóló renđelet kĺjvetkező módosításźlná|
a hatźtr ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatrĺľidő: 1-2. pont esetén 2012. szeptember 20.

3. pont esetén f0I2. december 31.

A Humánszolgáltatási tjgYosztálv Intézménvfelůigveleti Iľoda tájékoztatása alapján: a
Képviselő-testĺilet határozata 2012. szeptember 27-én megküldésľe keľült az érintett
intézményeknek.

A PénziigYi ÜgYosztálv. költségvetési szeľvek vezetői tájékoztatása alapján: a Képvĺselő-
testĺilet 31012012. (Ix.20.) számú határozatának 2./pontjában foglaltak esetében az
e|őirányzat módosítása a ktiltségvetésről szĺólĺó iinkormányzati rendelet 2012. decemberi
testületi ůilésére készítendő előterjesztésben fog szerepe|ni.

J av as I at n ép ko ny h ai étke zteté s b izto s ít tÍs d r a

31U2012. (rX.20.)

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy
1. a Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz tartoző nyiwa áIIő

helyiségként 1086 Buđapest, Magdolna u. 43. szźlm a|atti helyiségben míĺkcjdő
népkonyha adagszárnátz}l3. évben napi 300 adagszźtmrő|32} ađagszámra emeli.

2. az |. pontban megjel<ilt feladatra előzetes kötelezettséget vá||a| az onkoľmányzat
2013. évi köItségvetésének terhére 27.500.000'- Ft ĺisszegben.

3. felkéri a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a népkonyhai étkeztetésre
v onatko zó b eszer zési e|j źľ źls lefolytatás aľa.
Az ajánlattételi felhív ás tarta|mazza:
- szerzőđés típusa: vá|Iakozásí szerződés,
- szerződés táĺgya: népkonyhai étkeztetés szo|gá|tatás ellátása Józsefuaĺosban, 320

adag egyszeri meleg éte|lnap biztosítása,
- a szerződés határozott iđőtartamű 2013. jaĺuár 01. napjátó| 2013. decembeľ 31.

ĺapjáig, felmondási iđő maximum 3 hónap,
- az étel kiszállításának móđja: badellás-leplombált,
- a napí egyszeri egy táI meleg étel biztosításának költsége 20|3. évben maximum

netÍő 2I.500.000.- Ft
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4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatttrozat 2. pontjában foglaltakat a 2013. évi
költségvetés tervezése során vegye figyelembe.

Felelős : I -2.; 4. pontok esetében: polgármester
3. pont esetében: Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság

Határíđo: |-f . pont esetében: 2012. szeptember 20.
3. pont esetében: a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság beszerzési eljárás
eredményét megállapító ülése, legkésőbb 2012. novembeľ 30.

4. pont esetében: az ĺlnkormźnyzat2013. évi költségvetésének tervezése

A Humánszolgáltatási tigyosztály Intézményfelügyeleti lroda tájékoztatása atapjáni az
aján|attételi felhívás 2012. oktĺóber |7-én kikůildésľe keľĺilt. Lz aján|atok beéľkezési
határideje 2012. november 13. |2 őra.

A Pénzĺĺeyi ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 3|1/2012. (IX.20.)
számú határozatálnak 2. pontjában foglalt ktitelezettségvállalás a 2013. évi kiiltségvetés
teľvezésénél végľehajtásľa keľĺil.

Javaslat a köznevelésÍ íntézmények dllamí útvételével kapcsolatos előzetes döntés
meghozataldra

313120Í2. (Ix.20.)

A Képviselő-testülęt úgy d<int, hogy:
1. anęmzeti kĺjznevelésrőIszőIő20II. évi CXC. törvény 97.5 Q4) bekezdése alapjánnem

kérelmezi a Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat illetékességi teľületén lévő, saját
tulajdonában źiLő valamennyi ktjznevelési intézmény mfüödtetési kĺjtelezettség alóli
mentesítését a következő naptźri évben kezdődo tanévtől.
Felelős: polgármesteľ
Hatáĺídó : 20 12. szeptember 20.

2. az intézményvezetők, oktatási szakemberek és szfüség esetén az źt|Iami

intézményfenntartó íntézet bevonásával készüljön javaslatcsomag arról, hogy a 20|2.
évben a Iőzsefvárosi onkormtnyzat źLlta| ferntaÍtott oktatási intézményekben hogyan
biztosíthatóak azok a 20|2-bęn nyújtott oktatási tcjbbletszolgáltatások, ałne|yek az
államosítás következtében elvesznek, elveszhetnek (így például a sajátos nevelési igénnĺ
(SND tanulók oktatása' vagy apedagógiai asszisztens szo|gáItatás).
Felelős : polgiírmester
Hataridó : a 20 I 3 - as koltségvetési koncepció elkészítése

tájékoztztása alapján: a határozat |. pontja további
intézkedést nem igényel.

Javaslat az ELTE Trefort Agoston Gyakorlóiskola és a
Sportiskola j ubileumi programjainak tdmogatására

3|4ĺ20Í2. (Ix.20.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

Vajda Péter Enek-zenei Altalúnos és
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1. a Trefort Gyakorlóiskola Alapítvány (1088 Budapest, Tľefort u. 8.) részére vlssza nem
t&ítendő,300.000,- Ft összegtĺ támogatást nffit, az iskola fennállásának 125. évi
j ub i leuma alkalmáb ó l rcndezett tinnep i pro gramok támo gatásár a,

2. az I. pont szerintí támogatźIs kĺiltségvetési fedezete érdekében az onkormányzat
kiadás 11107-01 cím műköđési cél és áltďános tarta|ék előírtnyzatán belüI a
városmaľketing céItartalék előiranyzatttt" 300,0 e Ft-tal cstjkkenti és ezzel egyidejűleg a
kiadás 11105 cím működési célú átadott pénzeszkoz źi|amhćztartáson kívĹilre
előirźnyzatźfi ugyanezen<ĺsszeggelmegemeli,

3. az |. pont a|apján felhata|mazza a polgźlrmesteľt az előterjesńés 2. szźtmu mellékletét
kép ező tźlmo gatási szerzódés alźńttsár a,

4. aYajđa Péter Enek-zenei Altalános és Sportiskola (1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-
3I.) részére vissza nem térítendő, 300.000,- Ft ĺisszegiĺ támogatást ny(Ąt az iskola
fennállásanak 100. évi jubileuma alkalmából renđezett tinnepi programok
tźtmogatására,

5. a) a 4. pont szeľinti tźmogatás költségvetési fedezete érdekébeĺ az Onkormáĺyzat
kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalék eIőirźnyzatan belül a
vaľosmaĺketing céltartalék előirányzattlt300,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejrĺleg a
11108-02 cím kiadási múk<jdésre átadott péĺueszkoz á||affiháZtartáson belĹilľe' ęzęfi
belül saját költségvetési szervek felügyeleti mfüĺjdési támogatźsa e|őirtnyzatátugyan
ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Enek-zenei Altalános és Sportiskola
támogatása címén,
b) a Vajda Péter Enęk _ Zeneí Altalános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi
támogatások saját koltségvetési szervek mfüödési feliĺgyeleti szervi támogatás
előirtnyzatát 300,0 e Ft-tal, és ezzeI egyidejűleg a kiadás dologi e|őfuányzatát
céljelleggel ugyan ezen ĺisszeggel megeme|i az íntézmény fennállásának 100. évi
j ubileuma alkalmábó 1 tetv ęzęÍt ünnepi pľo gramok megrendezése címen.

6. felhatalmazza a polgáľmestert, hogy a Vajda Péter Énęk-zenei Általanos és

Spoľtiskola jubileumi rendezvénysorozatĺĺnak fővédnökségét az intézmény felkéréséľe
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefu aľosi onkorm tny zat nevébęn ellássa,

7. felkéri a polgármesteľt, hogy az önkoľmanyzat költségvetéséről sző|ő rendelet
kĺivetkező módosításánźi ahatározatban foglaltakat vegye figyeIembe.

Felelős: poIgármester
Hataĺídő: 1. pont esetében: 2012. szeptember 20.

2-3.poĺt esetében: 2012. október 31.
4. pont esetében: 2012. szeptembeľ 20.
5. pont esetében: 2012. októbeľ 31.
6. pont esetében: 2013. maľcius 31.
7. poĺt esetében: a költségvetés következő módosítása

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügveleti Iroda tájékoztatása alapján: a
határozat 1.,2,4.,5. és 7. pontja az Intézményfelügyeleti lľoda részéről nem igényelt
intézkedést.

3. pontra: A Trefort GyakoľIóiskola Alapítvány támogatási szeľződésének aláírása 2012.
oktĺíber 4. napján megtłirtént.

6. pontra: A Képviselő-testület dtintés éről. a Vajda Péteľ Ének-zenei Általános és

Sportiskola igazgatőját 2012. szeptember 25. napján levélben tájékoztatta az
Intézményfelü gyeleti Iľo da.

A Pénzüeyĺ Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képvĺselő-testii|et 3t4l2012.(IX.20.)
számű határozatálnak 1.2.,4-5lpontjában foglaltak esetében az e|őirányzat módosítása a



ktittségvetésről szóló iinkormányzati ľendelet 2012. decemberi testületĺ ülésére
készítendő előteľjesztésben fog szerepelni.

Javaslat fedezet biztosításdra az I. Jóaefvdros Sakk Kupa gyermekverseny tórgydíjainak
ftnanszíľozásdhoz

31st2012. (rx.20.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1. a Budapesti Sakkszövetség (székhely: 1053 Bp. Curia u. 3.) tészére vissza nem

térítendő, 50.000,- Ft. ĺisszegű tlĺmogatást nyűjt az I. Józsefuaľos Sakk Kupa
gyermekverseny taľgydíj ainak finanszír ozásźlta.

2. az onkormtnyzat 11107-01-es cím mfüödési cél és általános tarta|ék, ezenbelril az
alpolgármesterek saját keretei előiranyzatát 50,0 e forinttal cscikkenti és a kiadás
11105 cím működési célra átadott péĺueszkoz áLIaĺĺ'hźńartáson kívülre e|oirémyzatát

ugyan ezen összeggel megemeli'
3. felkéri a polgármestert a Budapesti Sakkszĺjvetséggel (székhely: 1053 Bp. Curia u. 3.,

adőszám: 1809646, képviseli: Révész Maľiusz) a határozat 1. pontja szerinti
támogatási szerződés alćúrásáĺa bruttó 5 0. 000,- Ft összegben.

4. felkéľi a polgáľmestert, hogy a hatéttozatban foglaltakat az önkormányzat
kĺĺltségvetéséről szóló ľenđelet következő módosításanálVegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: I-2. pont esetében: 2012. szeptember 20.

3. pont esetében: 2012. szeptember27.
4. pont esetében: az tinkormány zat koltségvetésének következő módosítása

A Pénziieyi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület 3|5l20|2.(lx.20.)
számú határozatálnak [-Z.lpontjában foglaltak esetében az e|őirányzat módosítása a
ktiltségvetésről szĺilĺó tinkoľmányzati ľendelet 2012. decemberi testületi ülésére
készítendő előteľjesztésben fog szerepelnĺ.

A Kulturális Iľoda tájékoztatása alapján: a Sakkszłivetség és az onkoľmányzat 2012.
október 1 l-én írta a|á a szerződést.

ravaslot a ,,Vúllalkozdsi szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkúira,, túrgyú
kijzb es zerzés i e lj drús b an a bírdló bízotts úg tagj aínak kiegěs zítés ére

319t2012.4X.27.)

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

1. a 9|l20I2. (|I|.22.) szźĺrlűhatározatábanlétrehozott Bíľáló Bizottságot a ,,Yá|la|kozási
szerződés a Tęleki téri píac kivitelezési munkáirď, tárgyll kozbeszerzési eljĺáľásban az
alabbí 2 fóv ę| egészíti ki
Végh JózsefJános
Hoľvai Ákos

2. az 1. pont szeľinti 2 fő, bruttó 140.000,- Ftlfő megbízási đíjazásbaĺ részesül, melynek
fedezetéül a Polgármesteri Hivatal béľmegtakaľítását jeltili meg.



3. a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás) ęzen beliil a rendszeres
személyi juttatás elóirźnyzatźLt 560,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájá'ĺuIźls előírźnyzatát 136,0 e Ft-tal csökkęnti és ezze| egyidejűleg a I230I cim
kiadás személyi juttatáson belül a ktilső személyi juttatások e|őirányzatát 560,0 e Ft-tal és
a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźtrulás előirányzatát 136,0 e Ft-tal
megemeli Bíráló Bizottsági tagok đíjazása címén.

4. felkéri a polgĺíľmestert az 1. pont szerinti 2 fóvel kötendő megbízási szeruodés a|áirására.
5. felkéľi a polgármesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltakat az önkormányzat

költségvetésének kovetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatánđő 1-3. pont esetén 2012. szeptember 27.

4. pont esętén f0I2. október 02.
5. pont esetén az onkormźnyzat költségvetésének kovetkező módosítása, legkésőbb
2012. december 31.

A Pénzüeyi tjgyosztály tájékoztatźlsa alapján: a Képviselő-testület 3Igt2012.(IX.27.)
számű határozatának 3./pontjában foglaltak esetében az előirányzat mődosítása a
kłiltségvetésről szólĺó iinkoľmányzati rendelet 2012. decembeľi testůileti iilésére
készítendő előteľjesztésben fog szeľepelni.

A Jeeyzői Kabĺnet tájékoztatása alapján: a megbl-alá,si szerződés teľvezete az 1. pont
szerinti személyek felé továbbításľa keľĺilt.

Javaslat a Bp. Magdolna Negyed Program III. púIydzat benyújtására a KMoP.5.l.1/B-12 -
S zo c id l is c é l ú v dr o s r e h a b ilit dc ió s té múj ú ki e me lt fe l h ív ás r a

32012012. (rX.27.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a 285/20|2. (VIII.29.) szźtmt képviselő-testiileti határozat a|apjźn elfogadja az
előterjesztés 1. szĺĺmťl melléklętét képező a ,,Szociá|is célú város-rehabilitációS témájiĺ
kiemelt projektjavaslatok'' (Kóđszám: KMOP-5.1.|lB-|2) páIytzat beadásához
kapcsolódó Adatlapot, fe|hata|mazzaapo|gćtrmestert annak a|áirźsźra és benyújtására.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2012. októbęr 1.

2. a 285120l2. (VilI.29.) számís' képviselő-testiileti hatźlrozata a|apján elfogadja az
előterjesztés 3. számú mellékletét képez(5 a ,,Szociális célú varos-rehabilitációs témajtl
kiemelt projektjavaslatok'' (Kódszám: KMOP-5.1.1lB-|2) pá|ytzat beadástłloz
kapcsolódó Konzoľciumi Megállapodást és felhata|mazza a polgaĺmesteľt aÍnak
a|áír źsár a é s benyúj tás aľa.

Felelős: polgármester
}Jatárídő: 2012. október 1 0.

3. a MNPIII pźiyźnatban nem elszámo|hatő 3]
biztosít, oly módon, hogy _ önként vźi|alt
20|3 évi költségvetés terhére.

Felelős: polgáľmester

millió forint költségľe önkoľmanyzati fonást
feladatként - előzetes kötelezettséeet vállal
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Hatáĺiďő: 2012. szeptembet 27.

4. felkéľi a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 20|3. évi költségvetés
tervezése során vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő : az onkorm ány zat 20 13 . évi költsé sveté sének tervezése

A Rév8 Zľt.' tájékoztatása alapján: Az Adatlap és a Konzoľciumi Megál|apodás
aláíľásľa került és 20t2. októbeľ l-jén megküldésľe keľült a Belügyminisztérium felé. A
Beliigyminisztéľium támogatői nyilatkozatát megküldte az onkoľmányzatnak.

A Váľosfeilesztészi és Főépítészi Iľoda tájékoztatása alapján: a szociális célú váľos-
ľehabilitációs témájűl kiemelt projektjavaslatok'' (Kódszám: KMOP.5J.1tB-12)
pź.Jyázat beadásához kapcsolódó Adatlaphoz sziikséges adatokat a kiizteľületi
programmal kapcsolatban a Városfejlesztési és Bőépítészi lľoda a Rév8 Zrt. számára
telj es ktirűen biztosította.

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺĺlet 320t20il2. (IX.27.)
számú határozatának 3./pontjában foglalt kötelezettségvállalás a 20|3. évi költségvetés
teruezésénél végrehajtásľa keľül.

Javaslat vdrosrész elnevezésekkel kapcsolatos ďtintés meghozataldra, valamint utcanevek
védetté nyilvdnítás dra

322ĺ2012. (IX.27.)

1. A Képviselő-testtilet úgy dönt, hory javasolja Budapest Főváros Közgyĺĺlésének az alábbiak
elfogadását:
1.1.a Józsefuáros elnevezés használatának kiterjesztését a VIII. kerület egészére (Rrákóczi tit

Verseny utca _ Dőzsa György út _ Hungária könit - Konyves Kźimán körút - Ülloi ĺt -
Mlizeum körút által hatarolt területre).

|.2.aYII. kertilet területén beliil alábbi városrész elnevezések haszná|atźnak eltörlését:
|.f.I. Istvánmező (Verseny utca - Hungária körút - Kerepesi út _ Baross tér á|ta|

hatáľolt területe)
1.3. a VIII. kerület teriiletén belül az alábbi városrész elnevezések haszná|atát:

l.3.l. Palotanegyed (Múzeum körűt - Rákóczi út _ Blaha Lujzatér északi és keleti
oldala _ József krt.- Ullői ti á|ta| határolt teľületre)

I.3.2. Népszínház negyed ( Rákóczi út _ Fiumei út - Népszínhźz utca _ József koľút
źL|ta| hatźÍ o|t terü letre)

1.3.3. Csarnok negyed ( József korút _ Népszínház utca - Nagyfuvaľos utca _ Koszoni
utca - Baross utca által határo|t területre)

1.3.4. Magdolna negyed ( Koszoru utca - Mátyás téľ nyugati oldala _ Nagyfuvaros utca
Népszínhĺáz utca - Teleki tér északnyugati oldala - Fiumei út _ Baross utca -

Ká|váriatéľ déli oldala _ Baross utca á|tal hatarolt teri'iletre)
1.3.5. Corvin negyed (József korut - Baross utca - Horváth Mihály tér északi oldala _

Baross utca _ Leonardo da Vinci utca _ Práter utca - Szigony utca _ Üuői ilt á|ta|
hatáľolt területre)

1.3.6. Losonci negyed ( Baross utca - Leonardo da Vinci utca _ Práter utca - Szigony
utca - Uuői út - Korányi Sándor utca - Illés utca által határolt területre)

I.3 .7 ' Orcry negyed ( Kálvária tér déli oldala - Baross utca - Orczy tér északi oldala _
Orcry út - Üilői út _ Koránvi Sándoľ utca - Illés utca által hatarolt területre)
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1.3.8. Kerepesdűlő ( Fiumei út _ Baross téľ - Thökĺily út - Verseny utca _ Dózsa
Gyöľgy lit - Kerepesi út Asztalos Sándor utca - Salgótarjáni út által határolt
területre)

1.3.9. Százados negyed ( Asztalos Sándor utca _ Kerepesi út - Hungária k<jrút által
határolt területľe)

1 .3 . 10. Ganz negyed ( Vajda Péter utca - Golgota téľ déli oldala _ Orczy út _ Fiumei út -
Salgótaľjáni út - Hungáľia köľút _ Könyves Kálmán könit által határolt teriiletre)

1.3.11. Tisztviselőtelep ( orc4, út - Vajda Péter utca - Könyves Kálmán körút - Ülloi ĺt
által hatáľc'lt teľtiletľe)

7'4. az alábbi utcanevek védelmének megszüntetését:
1.4.l. Hős utca

Indoklás: a XIX. század végén kialakult utca, 1950-bęn a Nagy-Budapest
kialakulásakor történt kerületátszervezések idején az egyik fele a X. kertiletben
maradt. |899 őta nevezik Hős utcának, azonban eredete ismeretlen' így a védelem
nem indokolt.

1.4.f . Illés kcjz
Indoklás: területe négy magántelekre esik, az elnevezés maradhatna, de a
védelemnek emiatt nincs értelme, ľáadásul a földhivatali alaptéľképen sem
szerepel

1.5. az a|ábbi utcanevek védetté nyilvánítását:
|'5.3. Corvin köz

Indoklás: jogszabályban rögzített történelmi emlékhely. Korábban
Kisfaludy köz volt, elnevezése az ].930-as évektől spontán alakult ki
a mozi kapcsán, az I956-os felkelők egy csoportja is viselte a nevet,
I99I-toI hivatalosan is így hívják.

1.5.4.. Delej utca
Indoklás: A Tisztviselőtelep egylk főutcája, a telep épülésekoľ
keletkezett, nevét 1BB7-ben kapta a Fővárosĺ Kozmunkák
Tanácsától, utalva a volt Ganz gyárra, melybe be|efut.

1.5.5. Dologhaz utca
Indoklás: T87 4.ben már így híwák, a koľábban itt állt intézményről
kapta a nevét, a főváľosban nincs több ilyen nevíí utca

1.5.6. Füvészkert utca
Indoklás: A Szigetvaľi utca egyik szakasza volt, önálló utcaa lakótelep
építésekor lett, meľt az atca Baross és Práter utcfü kĺjzötti szakasza
megszíĺnt. 1-991--ben kapta mai nevét a végében lévő Füvészkertről.

I.5.7. Golgota tér
Indoklás: 1894-ben a KźlLvźlľia térľől erTe a teľtĺletre he|yenék át a
KáIvźna stációit, egy kápolnát is építettek mellé. Hivatalos elnevezése
1899-ből szźlrmazik.

1.5.8. Hoľánszky utca
Indoklás: Horánsá<y Nándor (1838-1902) politikusról, kereskedelmi
miniszterről nevezték el annak halźiaután, korábbanZerge, majd 1950-
1990 között Makaľenko utca volt. A most induló új Hl3 nevíi, az
Európa Belváľosa Program keretében megvalósuló diak- és

v źi|alko zásfej le sztési közpo nt nevéb en i s szerepel.
1.5.9. KáIvfuiatér
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Indoklás: a XVIII. sz. kcizepén keletkezett atér ajózsefuárosiká|várĺa
körĹĺl. Az eInevezés 1874 őta éI, |957-I99I között Kulich Gyula tér
volt. A stációkat innen he|yezték át a Golgota téne, az árkádsort az
Epreskertbe.

1.5.10. Kőfaľagó utca
Indoklás: A XIX. század elején keletkezett utca, neve kezdetektől ez,
hivataloss á 1B7 4-ben lett. Fe]tételezhető, hogy a köľnyéken dolgozó
kőfaragók laktak itt. 193B-1946kozött Tormay Cécile nevét viselte.

1.5.l l. Krúdy utca
Indoklás: a XVIil. sz. végén kialakult utca'első elnevezése Frtihling Gasse,
majd József utca, |94f-1947 kozött Bangha Béla hitszónok nevét viselte.
1947-ben nevezték el Krúdy Gyula (1878-1933) íľóľól. Az utca meghatároző
szerepet tölt be a kerület, illetve a Palotanegyed fejlődésében.

I.5.|2. Lőrinc pap téľ
Indoklás: l900-tól Scitovszky János bíboros nevét viselte, 1951-ben kapta mai
nevét, Mészáros Lorinc ceglédi papról, a Dózsa-féle parasztháború egyik
a|vezér&ó|. Az utca meghattttozó szerepet tölt bę a kertilet, illetve a
Palotanegyed fej lődésében.

l 5.13. Magdolna utca
Indoklás: 1815 köľül már így hívták és a negyed is eľről az utcárő| kapta a
nevét

1.5.14. Mária utca
Indoklás: az utca nyomvonalában régen egy csatorna hűződott, enől kapta
korábbi nevét: a Csatorna utcát. l866-tő| már Mária utca néven említik. a
Palotanegye d hatttra volt a Nagykörút kiépültéig.

1.5.l5. Mikszáth Kálmán tér
Indoklás: 1900 óta ĺjnálló tér,1911-től viseli az író MikszáthKá|mźn (|847-
l9l0) nevét. A téľ meghatároző szerepet tĺjlt be a kerület, illetve a
Palotanegyed fej lődésében.

l .5. l 6. Molnár Feľenc tér
Indoklás: A körtilötte álló épületegyÍittes, azin. papihźnak építésekor, 1912.
ben keletkezett tér. Nęvét az irő Molnar Ferencről (|878-|95f) kapta, aki a
kerületben szi.iletett és gyermek-és ifiúkorát is itt töltöttę. I967-ben, a ,,Pttl
utcai fiúk'' c. film forgatásakor kapta a tér ezt a nevet.

1.5.17. Múzeum utca
Indoklás: aNemzeti Múzeum kapcsán 1838-ban már igy nevezték.

l.5.18. oęacsita utca
Indoklás: A XVIII. század. elején keletkezett utca,,]'B74 előtt Fünf Lerchen
Gasse fot Pacsiľta utca), után Esterházy,1946-tól Puskin, 1968-tól Dienes
Lász|ő, 79 9 I-tő| új ra otpacsirta utca.

1.5.19. Reviczky utca
Indoklás: 1900 óta onálló utca, nevét Reviczky Gyula (i855-l889) íróról
kapta, aki élete utolsó éveit a kerületben élte le. Az utca meghatározó szerepet
tölt be a kerület, illetve a Palotanegyed fejlődésében.

|.5.f0. Százados utca
Indoklás: 1899-ben nevezték el, a negyed és a Művésztelep is erľől az
utcáról kapta a nevét

|.5 'fl. Szeszgyár utca
Indoklás: 1B74-ben rögzített utcanéV, a korábban itt állt gyárrő| kapta a

nevét, a fővárosban nincs több ilyen nevű utca
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1.5.22. Teleki téľ
Indoklás: 1873-tól viseli gľóf Teleki Lász|ő (1811-1861) reformkori politikus
nevét.

1.5.23. orczv út
Indoklás: Az Orczy család a XVII' szÁzadtő| élt a keľületben. A XVIII.
században született a család két legismertebb tagja Lőrinc és Lźszl'ó. Róluk
nevezték e| azOrcry-negyedet, azorczy.kertet és azOrczy utat is.

1 .6. a Losonci utca átnevezését Losonci közre.

Indoklás: Az utca a nevét Losonci István (?-|55f) temesváľi várkapitányról, Temes
váľmegye egykori fóispánjáról kapta. A lakótelep építésekor a Losonci'utca csak egy
tömbnyi hosszúságira rövidült, ma mźr egy házszámnyi csupán. Igy az előtag
m e gtartás a és az utőtag me gv á|tozatása indoko lt.

2. A Képviselő-testi'ilet felkéri a polgáľmestert, hogy a Fovárosi Közgyúlés döntését kovetően a
szükséges táblacserék ütemezését és költségvetését teľjesszebe a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 1.l -1.6. pont tekintetében: 2012. szeptember 30.

2. pont tekintetében: A Fővárosi Közgyűlés határozatźnak kézhezvételét kĺjvető 2.

képviselő-testtileti ülés

A Városfeilesztéti és Főépítészi Iľoda tájékoztatása alapján: a határozati javaslat a
Főpolgáľmesteľ Urnak megküldésre keľült, az i||etékes ügyosztá|y tájékoztatása szerĺnt
oktĺóber vagy november hónapban táľgyalja a keľületek javaslataĺra épülő rĺj rendeletet
a Főváľosi Kiizgyĺĺlés.

325ĺ2012. (IX.27.)

A Képviselő-testület úgy dönt, javasolja Budapest Főváros Közgyúlésének az alábbi utcanevek
védetté nyilvanítását:

1.5.1 II. János Pá|pĘatét
Indoklás: a 2005-ben elhuný, azőta boldoggá avatott páparőI2011-ben
nevezték el a koľábbi K<ĺztarsaságteret.

I.5.2 Bauer Sĺĺnđor utca
Indoklás: 201l-ben nęvezték el a korábbi Eľdélyi utcźlt, az l969-ben a
ręndszer elleni tiltakozásu| magát felgyujtó fi atalemberről.

A Váľosfeilesztés,i és Főépítészĺ lroda tájékoztatása alapjánz a hatálrozati javaslat a
F.őpolgármesteľ Uľnak megkiildésľe kerůilt' az illetékes ĺiryosztá|y tájékoztatása szeľint
október vagy novembeľ hónapban tárgya|ja a kerületek javaslataiľa épülő új ľendeletet
a Fővárosi KiizgyÍÍlés.

A beszámolo |ezźrásának időpontj a: 20 12. október 3 0.
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Beszámoló a két ülés kozotti fontosabb eseménvekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A két ülés köziitti fontosabb iinkormányzati eseményel<r(j| az alábbi jelentést
adom:

2012. szeptember 14-16. IV. Főzdefeszt a Palotaneryedben

2012. szeptember 15.

A Tisztvĺselőtelepi Bogrács.fesztiválon a Jĺózsefuáľosi
Onkormányzatrészéről dr. Feľencz Oľsolya és Vłirtis
Tamás képviselők voltak jelen

2012. szeptember 16. II. Szenes Iván Emlékkonceľt a Rezső téren

A Civilek a Palotanegyedéľt Egyesület és a Magyar

20Í2. szeptembeľ 16.

Ep ítőművészek Sztivets ég közösen me ghirdetett .,,Í!let a
Palotaneryedb en'' című fotóp ály ázatának ünnep élyes
megnyitója és díjkiosztója, amelyen Szilágyi Demeter
képvÍselő űr vett részt

2012. szeptembeľ l.8.
i

zsefuáľosi piac 
i

!

o.żó.í -";ä;äń ii"ńôp đyđí--*.--- i

Gazdaság TV - Téma: Józsefuáľosi

i2012. szeptember 28.
m e gnyitój án és s aj tĺót ájékoztatólj án Sántha P éteľné
alpolgáľmes ter asszony képvis e|te a J őzsefváľos i

A Psychart24 címll művészeti maľaton ünnepélyes

i2012. oktĺóber 1.

onkoľmányzatot 
!

!

,,Ňĺgoiiä śżé"äš;őiňű kiáiiftá. ä iáśiii^,1,éűńbäń; 
----i

,

amelyet Zentai Oszkáľ, a Humánszolgá|tatásĺ Bizottság
elntike nyitott meg

l Az aradi vértanúk napja alkalmábó|tartott megemlékezés
!a FÍumei Sírkeľtben, beszédet mondott Vtirtis Tamás
iképvisető úľ

i homlokza tátadő ünnepségén Keľényi Imre mĺnĺszteľe|ntiki :

ĺmegbízott és Sántha Péteľné alpolgáľmester asszony 
i

:mondott köszłintő beszédet i

i

20t2. októbeľ 5.

20Í2. oktĺibeľ 5.

2012. októbeľ 8.

i

j A Budapest Főváľos Kormányhivatala Munkaügyi
i Kiizp ont PályaváIasztási Kĺáll itásán Zentai oszkáľ, a
: Humánszolgáltatási Bizottság elniike képvÍselte a
! Józsefvárosi onkoľ mánvzatot

T o rmay C écile Kőfar agő utcai lakĺíh á.zának felúj ított
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A Napfény otthon Alapítvány budapesti Idősek Otthona
alapításának 15. évfordulója alkalmából megrendezett
Íinnepségen Sántha Péterné alpolgármesteľ asszony vett

j Bűnmegelőzési Konferencia, ,,Hogyan ne váljunk
iáidozattá!'' címmel, a Polgármesteľi Hivata| 300-as
iteľmében

2012. október 18.
iAllásbiirze a Kesztyűgyárban, amelyet Sántha Péterné
i alpolgáľmesteľ asszony nyitott meg

i2012. október 19.
;MTv interjú, Téma: Jĺizsefváros szeľepvállalása az 1956-os
ieseményekben

i AzÍ956-os Magyaľok Világsztivetsége, a Coľvin kiizĺ
i Bajtáľsi Köztisség és az 1956.os Pestĺ Sľác Alapítvány az
j egykori haľcok színhelyén, a Coľvin moziban tartott'56-os
imegemlékezést

A Semmelweĺs Egyetem az 1956.os forľadalom és

szabadságharc évfoľdulój ának alkalmábĺil rendezett
megemlékezésen Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ asszony
képviselte a J óns efv álro sĺ Onko ľ mány zatot

A Jä;.ófu ffiśi öńk";i"á"dil. i öś6:" öffióbó; x-;i-.------- i

megemlékezés a Corvin kozren 1

A Főváľos Onkoľmánvzat 1956. októbeľ 23-ai
megemlékezése a Bľódy Sándoľ utcában, beszédet mondott
Taľlós István főpolgáľmesteľ úr

A Tolnai Lajos utcai Biilcsőde megnyitó ünnepség

2012. október 19.

i20Í2. oktĺóber 19.

2012. oktĺóber 23.

i

:2012. októbeľ 23.

------f*---*-
i2012. oktĺíber 25. !A To]

i----------*- ,Muzilż i Klubl
i2012. októbeľ 26.. i felelő

i

i lMege
i imega
i20|2. oktĺóbeľ 26. ! Sánth

:Muzikum Klub és bisztro megnyitó ůinnepség a Kossuth
iKlubban, kiisziintőt mondott L. Simon Lász|ő kultúráéľt
i felelős államtitkár is

lMegemlékezés a 32.es Mária Terézia Budapestĺ Hániezred
i megalakulásárĺól, JózsefváľosÍ Onkorm ányzat részérő|
l Sántha Péteľné alpolgármesteľ asszony koszorr'ĺzott



20,|1-20,|2. év átmenetiIeg szabad pénzeszköz lekiitése

Bank futamidő Lekötés
éńéknania Lektités Iejárata Osszeg

VIKB 1 hét 2011.O1 .04 2011.01 .11 500 000 000
MKB 2 héĺ 2011.O1 .04 2011.01.18 500 000 000
MKB 3 hét 201 1.01.0€ 2011.01.27 500 000 000
MKB 1 hét 2011.01 .11 201't.01.18 s00 000 000
MKB 2 hét 2011.01 .18 2011.02.01 500 000 000
MKB 2 hél 2011.01 .27 2011.02.'tO 500 000 000
MKB 2 hét 2011.02.01 2011.02.15 300 000 000
MKB 2 hét 20't1.02.10 2011.o2.2Ą 500 000 00c
MKB 2 hét 2011.02.15 201.ĺ.03.01 300 000 00c
MKB 1 hét 201 1.03.0í 201 1.03.0t 300 000 000
MKB 1 hét 201 1.03.08 201',t.03.1 300 000 000
MKB 5 nap 2011.03.24 2011.03.3C 300 000 000
VIKB 2 hét 2011.03.24 2011.04.01 300 000 000
VIKB 3 hét 2011.03.24 2011.O4.14 300 000 000
Volksbank 2 hét 2011.04.07 2011.04.21 300 000 000
Volksbank 2 hét 2011.O4.1 201't.04.27 500 000 000
Volksbank 1 hónap 2011.04.1 2011.O5.1 500 000 000
Volksbank 3 hét 2011.O4.1 2011.05.04 500 000 000
Volksbank 2 hét 2011.04.14 2011.04.28, 300 000 000
Volksbank 3 hét 201't.04.27 20í 1.05'18 500 000 000
MKB 3 hét 2011.05.04 201't.05.25 500 000 000
MKB 3 hét 201 í.05.0€ 2011.05.27 200 000 000
Volksbank 3 hét 2011.O5.13 2011.06.03 500 000 000
Volksbank 3 hét 2011.05.18 201 1.06.08 500 000 000
MKB 1 hét 2011.05.25 20í 1.06.01 150 000 000
MKB 3 hét 2011.05.25 201 1 .06.1 5 500 000 00(
MKB 2 hét 2011.05.27 201 1 .06. t0 200 000 00c

ýolksbank 1 hét 2011.06.09 201 1.06.16 500 000 00c
ýoIksbank 2 hét 201 1.06.15 2011.06.29 500 000 00c
ýoIksbank 1 hét 201 1 .06.1 6 2011.06.23 500 000 00c
/olksbank 3 hét 2011.06.21 2011.07.12 150 000 00c
y'olksbank 2 héÍ 2011.06.23 2011.O7.07 500 000 00c
Volksbank 1 hét 2011.06.29 201't.07.06 200 000 00c
Volksbank 2 hét 2011.07.0! 2011.07.19 300 000 000
Volksbank 3 hét 2011.07.0ę 2011.07.27 500 000 000
Volksbank 26 nap 2011.07.oę 201 1.08.01 500 000 000
Volksbank 3 hét 2011.O7.1 2011.08.02 500 000 000
MKB 1 hét 2011.07.1 20't1.07.26 300 000 000
ýoIksbank 4 hé| 2o1,|.07.2ę 2011.08.23 300 000 000
ýoIksbank 4 hét 2011.07.27 2011.08.2Ą 300 000 000
Volksbank 4 hét 2011.08.02 201,ĺ.08.30 500 000 000
ctB 3 hét 2011.08.23 2011.O9.1 300 000 000
Volksbank 2 hét 2011.08.24 2011.09.07 300 000 00c
Volksbank 3 hét 2011.08.30 2011.09.2C 300 000 000
Volksbank ,ĺ hónao 2011.O9.01 201 1.'t0.02 200 000 000
Volksbank 2 hét 201 ,l .09. í 6 2011.09.3C 350 000 000
Volksbank 2 hét 201't.09.23 2011.10.07 s00 000 000
ýoIksbank hét 2011.09.28 201't.'t0.12 300 000 000
Volksbank 3 hét 201 .ĺ.í0.05 2011.10.26 350 000 000
\ĺKB hét 2011.10.04 2011.10.18 300 000 000
ýoIksbank f2 nap 2011.10.11 2011.11.02 500 000 000
ýoIksbank hét 20't1.10.1'l 2011.11.08 500 000 00c
y'olksbank hét 2011.10.11 2011.11.15 500 000 00c
Volksbank hét 2011.10.11 2011.11.221 500 000 00c
Volksbank hét 2011.10.18 2011.11.251 300 000 00c
Volksbank hét 2011.11.21 2011 .11 .11 400 000 00c
Volksbank hét 2011.10.261 2011.11.'t6 350 000 000
Volksbank hét 2011.11.O81 2011.11.29 500 000 000
ýoIksbank hé| 2011.11.031 2011.11.10 250 000 000





ýoIksbank 3 hét 2011.11.03 2011.11.24 500 000 000

IB 3 hét 2011.11.15 2011.12.06 500 000 000

ýoIksbank 2 hét 2011.11.18 2011.12.O2 250 000 000

ýoIksbank 3 hét 2011.11.22 2011.',t2.13 500 000 000

ýoIksbank 2 hét 2011.11.24 2011.'t2.08 500 000 000

ĺB 17 nap 20't1.12.02 2011.12.19 500 000 000

et tt 2 hét 2011.12.02 2011 .12.16 250 000 000

ýoIksbank 16 nap 2011.12.06 2011.12.22 500 000 000

IB 2 hét 2011.12.08 2011.12.22 500 000 000

ýoIksbank 3 hét 2011.12.13 2012.01.03 500 000 000

ýoIksbank 3 hét 20't1.12.16 2012.01.06 250 000 000

IB 3 hét 2011.12.21 2012.01 .11 250 000 000

ýoIksbank 19 nap 2011.12.22 2012.O1 .10 350 000 000

ýoIksbank 19 nap 2011.12.22 2012.01 .10 500 000 000

ýoIksbank 2 hét 2012.01 .O3 2012.O1 .17 500 000 000

ýoIksbank 18 nap 2012.01.06 2012.01 .24 250 000 000

ýoIksbank 25 nap 2012.01 .06 2012.01.31 250 000 000

ýoIksbank 4 hét 2012.01.10 2012.O2.O7 350 000 000

ýoIksbank 4 hét 2012.01 lA 2012.02.07 500 000 000

ýoIksbank 4 hét 2012.01 .17 2012.O2.14 500 000 000

ýolksbank 4 hét 2012.01.17 2012.02.14 500 000 000

ýoĺksbank 3 hét 2012.01 .31 2012.02.21 250 000 000

ýolksbank 3 hét 2012.02.01 2012.O2.28 500 000 000

ýoIksbank 4 hét 2012.02.01 2012.03.06 250 000 000
y'olksbank 4 hét 2012.02.1 2012.O3.13 500 000 000

ýoIksbank 5 hét 2012.02.1 2012.03.20 350 000 000

ýoIksbank 8 hét 2012.02.1 2012.04-06 1 50 000 000

ýoIksbank 5 hét 2012.02.21 2012.03.27 250 000 000

ýoIksbank 5 hét 2012.03.oę 2012.04.11 250 000 000
y'olksbank 5 hét 2012.03.1 2012.04.17 1 50 000 000
y'olksbank 36 nap 2012.O3.2( 2012.O4.25 500 000 000
y'olksbank 37 nap 2012.03.2t 2012.05.03 300 000 000

r/olksbank 43 nap 2012.03.21 2012.O5.09 300 000 000
y'olksbank 5 hét 2012.04.11 2012.05.16 400 000 000

r/olksbank 6 hét 2012.04.11 2012.05.23 500 000 000
y'olksbank 7 hét 2012.04.11 2012.05.30 500 000 000

/olksbank 7 hét 2012.O4.17 2012.06.06 400 000 000

Volksbank 7 hét 20't2.04.21 2012.06.13 300 000 000

Volksbank 3 hét 2012.O5.O9 2012.06.20 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012'o5.1ę 2012.06.27 500 000 00c

Volksbank 5 hét 2012.05.23 2012.07.04 500 000 00c

Volksbank 5 hét 2012.05.3C 2012.07.11 500 000 00c

Volksbank 5 hét 20't 2.06.06 2012.07.18 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012.06.13 2012.07.25 300 000 000

Volksbank 3 hét 2012.06.20 2012.08.01 400 000 000

Volksbank 7 hét 2012.07.04 2012.08.22 500 000 000

ýoIksbank 7 hét 2012.07.11 2012.O8.25 500 000 000

ýoIksbank / hét 2012.O7.18 2012.09.0! 300 000 000

ýoIksbank ] hét 20't2.08.0'l 2012.O9.1 250 000 000

MKB 27 nap 2012.08.22 2012.09.1 400 000 000

VIKB ĺ hét 2012.08.22 2012.09.1 200 000 000

ýolksbank ĺ hét 2012.08.29 2012'09.2ę 200 000 000

ýoIksbank 4 hét 2012.O9.O5 2012.10.03 300 000 000

Volksbank 4 hét 20't2.09.1 2012.10.1C 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.19 2012.10.17 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.09.2C 2012.10.25 400 000 00(

Volksbank 5 hét 2012.09.2e 2012.10.31 400 000 00c

Volksbank 3 hét 2012.10.1 2012.'t0.31 300 000 00c

Volksbank 27 nao 2012.10.11 2012.11.O7 300 000 00c

Volksbank 34 nao 2012.10.11 2012.1't.14 500 000 00c

Volksbank 1 naD 2012.10.11 2012.11.21 500 000 00c





Bankonként összesen

Bank futamidő Lekötés
őrłőknania Lekötés |ejárata Összeg

KH Bank n

Raiffeisen 0

Volksbank 35 100 000 000

VIKB I 350 000 000

llB 2 300 000 000




