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polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. február 02. ………… sz. napirend

Tárgy:  Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról,  az  előző  ülés  óta  tett  fontosabb  intézkedésekről,  a 
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: SZERVEZÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): AGÓCS ZSANETT RITA, BODNÁR GABRIELLA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

DR. MÉSZÁR ERIKA

A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi  Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az SzMSz 18.§ (4) bekezdése alapján „Minden hónap első rendes ülésének állandó napirendi pontja 
a polgármester írásos tájékoztatója a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az 
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előző  ülés  óta  tett  fontosabb  intézkedésekről,  a  jelentősebb  eseményekről  és  az  önkormányzati 
pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről.”

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2012. január ...

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

        Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

a 2012. február 02-i
képviselő-testületi

ülésre

„(4) Minden hónap első rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatója 

a  lejárt  határidejű  testületi  határozatok  végrehajtásáról,  az  előző  ülés  óta  tett  fontosabb 

intézkedésekről,  a  jelentősebb  eseményekről  és  az  önkormányzati  pénzeszközök  átmenetileg 

szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről.”

(az SZMSZ 18. § (4) bek.  alapján)
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Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi
jelentést adom:

Javaslat kihelyezett ügyfélszolgálat kialakítására a Kesztyűgyár Közösségi Házban

422/2011. (X. 20.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2011. október 27. napjától 2011. december 31. napjáig – próba jelleggel – kihelyezett 
hivatali ügyfélszolgálatot létesít a Kesztyűgyár Közösségi Ház (Budapest VIII. Mátyás 
tér 15.) épületében.

2. felkéri  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt  a  szükséges  munkáltatói-munkaügyi 
intézkedések  megtételére  az  1.  pont  szerinti  kihelyezett  ügyfélszolgálati  feladatok 
ellátásához szükséges munkaerő biztosítása érdekében.

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  kihelyezett  ügyfélszolgálat  tevékenységének 
eredményeiről a Képviselő-testület 2011. decemberi 2. rendes ülésén számoljon be, és 
terjessze be javaslatát annak további működtetése tekintetében.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében 2011. október 27. 

2. pont esetében 2011. október 27.
3. pont esetében a képviselő-testület 2011. decemberi 2. rendes ülése.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a kihelyezett ügyfélszolgálat tevékenységéről 
szóló beszámoló a Képviselő-testület 2012. január 19-i ülésére beterjesztésre került.

Politikai nyilatkozat

429/2011. (XI. 03.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felszólítja az LMP-t, valamint A Város Mindenkié Csoport tagjait és aktivistáit, hogy 
hagyják  abba  Józsefvárossal  kapcsolatos  valótlan  tények  nagy  nyilvánosság  felé 
történő közlését.
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2. felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy – a megalapozott előfeltételek fennállása 
esetén – jogi lépések megtételét  kezdeményezze a sajtóban megjelenő, Józsefvárost 
érintő valótlan tényállításokkal kapcsolatban.

Felelős: a 2. pont tekintetében a jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a jegyző minden tudomására jutott, a sajtóban 
megjelenő,  Józsefvárost  érintő  valótlan  tényállítást  a  határozatban  foglaltaknak 
megfelelően megvizsgál és a megalapozott előfeltételek fennállása esetén a jogi lépések 
megtételét kezdeményezi.

Pitypang Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének teljesítményértékelése

430/2011. (XI. 03.)  

A Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  Pitypang  Napközi  Otthonos  Óvoda  vezetőjének, 
Váradiné Orosz Ágnesnek a teljesítményértékelés eredménye kiválóan alkalmas.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 15.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási és Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: Az 
intézményvezető teljesítményértékelése 2011. november 22-én aláírásra került.

 Ítélet a Pollack Mihály téri Mélygarázzsal összefüggő peres eljárásban

431/2011. (XI. 03.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  1661/2011.  (XI.  02.)  sz.  határozatát 
tudomásul veszi.

2.) a marasztalási tőkeösszeg, a kamat és a perköltség fedezetének biztosítása érdekében 
az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11107-02  cím  fejlesztési, 
felhalmozási céltartalék előirányzatát 91.524,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 
a kiadás 11706-02 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

3.)  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  költségvetésről  szóló  rendelet  következő 
módosításánál a jelen határozatban foglaltakat vegye figyelembe.
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4.) a  Fővárosi  Bíróság  29.G.41.637/2010/15.  számú  ítélete  tekintetében  a  marasztalás 
tőkeösszege,  annak  kamata  és  a  perköltség  fedezete  a  költségvetés  11107-02  cím 
dologi előirányzatán biztosított.

5.) felkéri a polgármestert,  hogy a pénzügyi  teljesítéshez a szükséges intézkedést tegye 
meg.

Felelős: polgármester
Határidő: legkésőbb 2011. november 15., a 3. pont esetén legkésőbb 2011. december 31.

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  költségvetés  módosítása  a  71/2011.
(XII.22.) számú rendelettel megtörtént. A pénzügyi teljesítésre vonatkozóan a Pénzügyi 
Ügyosztály  a  szükséges  bizonylatokat  nem  kapta  meg,  így  a  teljesítés  2012.  évre 
áthúzódik,  ami  azt  jelenti,  hogy a  kamat  összege  magasabb lesz,  amire  2012.  évben 
költségvetési fedezetet kell biztosítani.

Döntés helyi adók működtetéséről

433/2011. (XI. 03.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) az építményadót,  a  telekadót,  és  az idegenforgalmi  adót  a  Budapest  Főváros  VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat működteti 2012. évben. 

2.) tekintettel  arra,  hogy  az  új  önkormányzati  törvény  elfogadása  esetlegesen  új 
finanszírozási struktúra kialakítására kényszerítheti a kerületet, 2012. évre fenntartjuk 
a jogot a kerületnek a magánszemély kommunális adójának bevezetésére és ezért nem 
adja  beleegyezését  abba,  hogy  a  Fővárosi  Önkormányzat  a  Józsefvárosi 
Önkormányzat közigazgatási területén ezen adónemet bevezesse.

3.) felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület  döntéséről  haladéktalanul 
tájékoztassa a Fővárosi Önkormányzatot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 03.

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  Képviselő-testület  döntését  a 
Polgármesteri Hivatal a Fővárosi Önkormányzatnak megküldte.

Mátyás tér forgalmi rendje

434/2011. (XI. 03.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. felkéri  a  polgármestert  a  Bp.  VIII.  Mátyás  tér  új  forgalmi  rendjéhez  kapcsolódó 
üzemelési rendszert kidolgozására - mely rendszer diszpécserközpontja napi 24 órában 
a rendőrség Víg utcai kapitányságán kerül elhelyezésre – és annak jóváhagyásához 
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 30.

2. felkéri  a polgármestert  a Mátyás  térre történő behajtás engedélyezését  és díjtételeit 
szabályozó  önkormányzati  rendelet  tervezet  elkészítésére  az  alábbi  szempontok 
figyelembe vételével:
- a díjfizetés mértéke igazodjon a behajtó jármű súlyához,
- az alkalomszerűen jelentkező lakossági (nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódó) 
behajtási  igények  (pl.  költözés,  bútorszállítás,  háztartási  nagygépek  szállítása) 
díjmentességére vonatkozó előírásokra,
-  biztosítsa  a  területen  belül  működő  üzletek  részére  kedvezményes  „éves  bérlet” 
megváltásának a lehetőségét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 30.

3. a Mátyás téri forgalomirányító rendszer átépítésének – diszpécserközpont áthelyezése 
a  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  Német  utcai  központjából  a  rendőrkapitányság 
Víg  utcai  épületébe  -  költségének  fedezeteként  600 000.-  Ft-ot  biztosít  az 
Önkormányzat  2011 évi költségvetésének terhére úgy,  hogy az Önkormányzat  és a 
Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az idegenforgalmi adó normatív 
céltartalék előirányzatát  600 000.- Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Magdolna 
Negyed  Program  II  11604  cím  felhalmozási  előirányzatát  ugyanezen  összeggel 
megemeli.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 30.

4. az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének és az azt követő évek költségvetésének 
terhére  2.000  eFt  előzetes  kötelezettséget  vállal  a  Mátyás  téri  forgalomirányító 
rendszer működésére, melynek fedezete a rendszer üzemeltetéséből befolyó bevétel.
Felelős: polgármester
Határidő: a Józsefvárosi Önkormányzat 2012 évi költségvetésének elfogadása

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatás alapján: A Képviselő-testület a Mátyás térre 
történő  behajtás  engedélyezését  és  díjtételeit  szabályozó  76/2011.(XII.22.)  sz. 
önkormányzati rendeletet elfogadta.

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján:  a  költségvetés  módosítása  a  71/2011.
(XII.22.) számú rendelettel megtörtént.

 
Európa Belváros Program megvalósításához szükséges döntések
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435/2011. (XI. 03.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a 316/2011 (VII.21.) sz. határozatát visszavonja. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 3.

2. a  Józsefvárosi  Önkormányzat  Európa  Belvárosa  Program keretében  projekttáblákra 
vonatkozó vállalását módosítja,  oly módon,  hogy a Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség 
által kiadott Arculati Kézikönyvben szerinti 7 db „A” típusú tábla helyett  1 db „A” 
típusú tábla és 6 db „B” típusú tábla kerüljön kihelyezésre. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 3.

3. felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy a 2. pontban meghatározott módosításra vonatkozó változás-
bejelentőt készítse el és nyújtsa be a Közreműködő Szervezetnek és felhatalmazza a 
polgármestert a változás-bejelentő aláírására.

Felelős: Rév8 Zrt.
Határidő: 2011. november 30.

A Gazdálkodási  Ügyosztály  és  a  Rév8 Zrt.  tájékoztatása  alapján: Az EUB program 
határozat  szerinti  változás-bejelentője  aláírásra,  benyújtásra  került.  A 
változásbejelentést a Közreműködő Szervezet elfogadta.

 
Corvin Sétány Program / november-december havi likvid terv

436/2011. (XI. 03.)    

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy elfogadja a Corvin Sétány Program 2011. november, 
december havi likviditási tervét.

Felelős : polgármester
Határidő: 2011. november 03.

A Gazdálkodási Ügyosztály és a Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: A CSP végrehajtása az 
elfogadott likvid tervnek megfelelően történik.

Javaslat a MagdolnaStart-program Józsefváros elfogadására
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437/2011. (XI. 03.)  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  „MagdolnaStart-program  Józsefváros”  programot 
elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 03.

A Polgármesteri Kabinet és a Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a 
Képviselő-testület elfogadta a programot, további intézkedést nem igényel. 

 
Budapest  VIII.,  Illés  u.  28-30/A.  szám  alatti,  36085  hrsz-ú  lakóépületben  lévő  
önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésre történő kijelölése
  

438/2011. (XI. 03.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a  Budapest VIII., Illés u. 28-30/A. szám alatti 36085 
hrsz-ú épületben található  16 db önkormányzati  tulajdonú  lakást elidegenítésre kijelöli.  A 
lakások vételárát, az elidegenítés időpontjában hatályos rendeletben foglaltak szerint, a saját 
eszközökből  szerzett  lakások vételárának megállapítására  vonatkozó szabályok szerint  kell 
meghatározni. A döntés időpontjában a vételár a forgalmi érték 100%-a.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: azonnal

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A lakók kiértesítése a Képviselő-testület döntéséről 
2011. december 1-jén megtörtént.

Kopjafaállítás a „Kiscsibész” téren

 

440/2011. (XI. 03.)  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  Jobbik  Magyarországért  Mozgalom  Józsefvárosi 
Alapszervezete által kezdeményezett kopjafa felállítását támogatja a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában  lévő  József  körút  –  Krúdy  Gyula  utca  –  Rökk  Szilárd  utca  találkozásánál 
található  „Kiscsibész  tér”  nem  hivatalos  elnevezésű  közterületen  az  1956-os  forradalom 
hőseinek emlékére.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  Gazdálkodási  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  Képviselő-testület  döntéséről  a 
Jobbik  Magyarországért  Mozgalom  Józsefvárosi  Alapszervezetének  tájékoztatása 
megtörtént.

Javaslat Bacsó Béla utca és Somogyi Béla utca közterületek neveinek megváltoztatására

 

441/2011. (XI. 03.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

- elfogadja  dr.  Kocsis  Máté  ügyrendi  indítványát  a  „Javaslat  Bacsó  Béla  utca  és 
Somogyi  Béla  utca  közterületek  neveinek  megváltoztatására”  című  előterjesztés 
elnapolására  a  2011.  december  1-ei  képviselő-testületi  ülésre  és  felkéri  a  Hivatalt 
további egyeztetések lefolytatására,

- továbbá felkéri  a Hivatalt,  vizsgálja meg a Bérkocsis  utca Gutenberg tér  és József 
körút közötti szakaszának Scheiber Sándor utcára történő átnevezésének lehetőségét, 
különös tekintettel a számozásra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 1-ei képviselő-testületi ülés

A  Gazdálkodási  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  Képviselő-testület  a  2011. 
december 15-i ülésén döntött az utcanevek megváltoztatásáról.

Javaslat a faültetési előirányzat felhasználására

 

444/2011. (XI. 03.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  elfogadja a 274/2011.(VI.16.)  számú határozattal  létrehozott  munkacsoport  javaslatát,  a 
Belső Józsefváros és a Tisztviselő-telep, továbbá a Százados út fásítására. 

2.  felkéri  a  polgármestert  a  Mátyás  tér  közelében 27 db 10 cm törzsátmérőjű,  (25-30 cm 
kerületű)  fa  telepítésére  és  3  éves  fenntartására,  a  Tisztviselő-telep  területén  48  db 8  cm 
törzsátmérőjű, (20-25 cm kerületű), a Százados úton 12 db 8 cm törzsátmérőjű fa telepítésére 

10



és 3 éves fenntartására közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lebonyolítására. 
A beszerzés becsült értéke bruttó 7.000 e Ft.

3. az idei évi faültetési előirányzat felhasználása érdekében és a beszerzési eljárás fedezetének 
biztosításához  az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11107-01  címről  a 
Környezetvédelmi Alap, fapótlási céltartalék zárolt kiadási előirányzatát a zárolás alól feloldja 
és egyben 10.000 eFt-ot Ft-ot átcsoportosít a 11601 dologi előirányzat címre. 

4.  a 3 éves fenntartás előírása miatt,  a Képviselő-testület   2011. évről bruttó évi  1 millió 
forintot 2014-ig feladattal terhelt pénzmaradványként kezeli, biztosítja.

5.  a  2.  pont  szerinti  beszerzési  eljárás  lefolytatása  után  a  3.  pont  szerinti  előirányzat 
maradványösszegének  felhasználásával  kapcsolatos  döntéshozatalra  -  a  274/2011.(VI.16.) 
számú határozattal létrehozott munkacsoport szakmai javaslata alapján – a Városgazdálkodási 
és Pénzügyi Bizottságot hatalmazza fel.

6.  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  költségvetés  következő  módosításakor,  valamint  az  azt 
következő évek tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

7.  felkéri  a 274/2011. (VI.16.) számú határozattal  létrehozott  munkacsoportot,  hogy 2012. 
május  31-ig  egy  több  évre  szóló  átfogó  stratégiát  dolgozzon  ki  arról,  hogy  hol  lehet  új 
területeken a zöldfelületeket növelni, fásítani, és ezt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-5. pontok esetén 2011. november 3. , 6. pont esetén a költségvetés módosítása 

2011. december 31., valamint a következő évek költségvetésének tervezése.
7. pont esetén 2012. május 31.

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A faültetéssel kapcsolatos beszerzési 
eljárás  lefolytatásra  került.  A  beszerzési  eljárás  eredményét  a  Városgazdálkodási  és 
Pénzügyi Bizottság jóváhagyta.

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  költségvetés  módosítása  a  71/2011.
(XII.22.) számú rendelettel megtörtént. 

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet Alapító okirat módosítása

 

445/2011. (XI. 03.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2011. november 3-tól a Józsefvárosi Közterület-felügyelet önként vállalt feladatként végzi 
LÉLEK-pont klienseinek szállítását az ÁNTSZ 1097 Budapest, Gyáli út 7/B. által működtetett 
közfürdőbe.

11



2. jóváhagyja  a  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  alapító  okiratát  Módosító  Okiratát  (az 
előterjesztés  1.  sz.  melléklete),  valamint  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt 
Alapító Okiratát  (az előterjesztés  2.  sz.  melléklete)  és felkéri  a  polgármestert  a  szükséges 
okiratok aláírására.

3. felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési 
Szabályzatát terjessze elő a Képviselő-testület 2011. december havi első ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 2. pont esetén 2011. november 03., a 3. pont esetén a Képviselő-testület 
2011. december havi első ülése

A  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  tájékoztatása  alapján: Az  SZMSZ  módosítása 
megtörtént az 502 /2011. (XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat szerint.

Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló rendelet elfogadására

 

446/2011. (XI. 03.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket és a Józsefváros 
Kártyaszabályzatot.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a többletfeladatok ellátásának személyi feltételeiről.

3.  felhatalmazza  a  polgármestert  a  mellékletben  szereplő  Általános  Szerződési  Feltételek 
aláírására.

4. a beszerzési eljárás megindítása előtt aktualizálni kell a korábbi becsült költségeket az új 
szabályzatnak megfelelően. 

Felelős:   1, 3-4. pont esetében: polgármester
2. pont esetében: jegyző

Határidő: 1. pont esetében: 2011. november 3.
    2. pont esetében: 2011. december 5.
    3. pont esetében: 2011. november 18.
    4. pont esetében 2011. november 14.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a Humánszolgáltatási Ügyosztály adatközlése 
alapján a beszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása megtörtént. A Városgazdálkodási 
és Pénzügyi Bizottság a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés eredményének 
megállapításáról a 1794/2011. (XI.30.) számú határozatában döntött.
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A  Polgármester  Kabinet  tájékoztatása  alapján: Az  Általános  Szerződési  Feltételek 
aláírásra kerületek, további intézkedést nem igényel a határozat a Kabinet részéről.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A rendelet 2011. november 7-
én kihirdetésre került, a szabályzatokat közzétették.

Előirányzat módosítás a „Józsefvárosi Közoktatási Napok” rendezvénysorozat költségének  
biztosításához
  

447/2011. (XI. 03.)    

A Képviselő-testület úgy dön,t hogy

1./ 
a./  a  2011.  november  22-23.  napján  megtartásra  kerülő  Józsefvárosi  Közoktatási  Napok 
költségére 1.297,2 e Ft-ot biztosít, ezért az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 
11201 cím dologi előirányzatán belül az egyéb kiadási előirányzatát 1.297,2 e Ft-tal csökkenti 
és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.297,2 e 
Ft-tal megemeli.
b./ a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó KINCSKERESŐ Napközi 
Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 148,5 e Ft-
tal,  a  kiadási  személyi  juttatás  előirányzatát  73,6  e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok 
előirányzatát 17,9 e Ft-tal, dologi előirányzatát 57,0 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok 
rendezvénysorozat költsége címén.
c./ a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-
04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 154,3 e Ft-tal, a kiadási személyi 
juttatás előirányzatát 55,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 13,6 e Ft-tal, 
dologi előirányzatát 84,9 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat költsége 
címén.
d./ a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 
71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 303,6 e Ft-tal megemeli és a 
kiadási  személyi  juttatás  előirányzatát  174,4  e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok 
előirányzatát 42,5 e Ft-tal, dologi előirányzatát 86,7 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok 
rendezvénysorozat költsége címén.
e./  a  Németh  László  Általános  Iskolához  gazdaságilag  tartozó  Vajda  Péter  Ének  –  Zenei 
Általános  és  Sportiskola  71500-06 cím bevételi  felügyeleti  szervi  támogatás  előirányzatát 
154,1 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 60,8 e Ft-tal, munkáltatót 
terhelő járulékok előirányzatát  14,8 e Ft-tal,  dologi előirányzatát  78,5 e Ft-tal  megemeli  a 
közoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.
f./ a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol 
Két  Tanítási  Nyelvű  Általános  Iskola  71500-05 cím bevételi  felügyeleti  szervi  támogatás 
előirányzatát 183,7 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 67,2 e Ft-tal, munkáltatót 
terhelő járulékok előirányzatát 16,4 e Ft-tal, dologi előirányzatát 100,1 e Ft-tal megemeli a 
közoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.
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g./  a  Németh  László  Általános  Iskolához  gazdaságilag  tartozó  Zeneiskola  71500-09  cím 
bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadási dologi előirányzatát 22,0 e Ft-tal 
megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.
h./ a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 
cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadási dologi előirányzatát 40,0 e 
Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.
i./  a  Németh  László  Általános  Iskola  71500  cím  bevételi  felügyeleti  szervi  támogatás 
előirányzatát és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 275,0 e Ft-tal megemeli a közoktatási 
napok rendezvénysorozat költsége címén.
j./ a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Józsefvárosi 
Általános  Művelődési  Központ  71500-01  cím  bevételi  felügyeleti  szervi  támogatás 
előirányzatát  és  kiadási  dologi  előirányzatát  16,0  e  Ft-tal  megemeli  a  közoktatási  napok 
rendezvénysorozat költsége címén.
2./ felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet következő 
módosításánál, a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont vonatkozásában 2011. november 3.

2. pont vonatkozásában az önkormányzat költségvetésének következő
    módosítása.

A Humánszolgáltatási  Ügyosztály  tájékoztatás  alapján: A  megvalósításban  résztvevő 
intézmények vezetőit  az előirányzatok megemeléséről  tájékoztatták (2011. 11.  09.).  A 
megelőlegezés technikai lebonyolítását az intézményi gazdasági vezetőkkel egyeztették. 
A rendezvény 2011. nov. 22-23-án megrendezésre került.

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  költségvetés  módosítása  a  71/2011.
(XII.22.) számú rendelettel megtörtént. 

 

A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,  
valamint a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 2007-2011. évi beszámolója

 

448/2011. (XI. 03.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja  a  Katica  Bölcsőde  és  Napközi  Otthonos  Óvoda,  Napraforgó  Napközi 
Otthonos Óvoda, valamint a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda - az előterjesztés 
mellékletét képező – 2007-2011. évi beszámolóját.

2. köszönetét  fejezi  ki  a  Katica  Bölcsőde  és  Napközi  Otthonos  Óvoda,  Napraforgó 
Napközi  Otthonos  Óvoda,  valamint  a  Szivárvány  Napközi  Otthonos  Óvoda 
vezetőjének, valamint a közalkalmazottainak a négyéves munkájukért. 

Felelős: polgármester
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Határidő: 2011. november 3. 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási és Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: Az 
Oktatási  és  Kulturális  Iroda  a  Képviselő-testület  határozatáról  értesítette  az 
intézményeket.

Fedezet biztosítása a józsefvárosi oktatási-nevelési intézmények nyári, energetikai célú  
felújításaival kapcsolatos túlórák kifizetésére

 

449/2011. (XI. 03.)  

A Képviselő - testület úgy dönt, hogy

1/. az oktatási-nevelési intézmények épületeiben megvalósuló felújítás miatti többlet személyi 
túlórákra 698.000 Ft-ot biztosít, a 2. pontban szereplő intézmények részére.

2./a./ az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és 
céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát  698.000,- Ft-tal csökkenti és 
ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás –működés- előirányzatát 
ugyan ezen összeggel megemeli.            

b./ a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar- Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – 
működés – előirányzatát 162.100,- Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadási - személyi 
juttatás előirányzatát 127.700 Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 34.400 Ft-tal 
- megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletköltség címén.  

c./a  Németh  László  Általános  Iskola  71500  cím  bevételi  felügyeleti  szervi  támogatás  – 
működés – előirányzatát 101.800,- Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg kiadási - személyi 
juttatás előirányzatát 80.200,- Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 21.600,- Ft-
tal - megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletköltség címén.  

d./  a  Németh  László  Általános  Iskolához  gazdaságilag  tartozó  Vajda  Péter  Ének-zenei 
Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi  felügyeleti  szervi támogatás  – működés – 
előirányzatát  114.800,-  Ft-tal  megemeli,  és ezzel  egyidejűleg  a  kiadási  -  személyi  juttatás 
előirányzatát  90.400,-  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok  előirányzatát  24.400,-  Ft-tal  - 
megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletköltség címén.  

e./  a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Ének-zene Tagozatos 
Általános  Iskola  71500-04  cím  bevételi  felügyeleti  szervi  támogatás  –  működés  – 
előirányzatát  168.300,-  Ft-tal  megemeli,  és ezzel  egyidejűleg  a  kiadási  -  személyi  juttatás 
előirányzatát  135.400,-  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok előirányzatát  32.900,-  Ft-tal  - 
megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletköltség címén.
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f./ a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos 
Óvoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 51.100,- 
Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadási - személyi juttatás előirányzatát 40.200,- Ft-
tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok  előirányzatát  10.900,-  Ft-tal  -  megemeli  elszámolási 
kötelezettség mellett felújítás miatti többletköltség címén.

g./  a  TÁTIKA  Napközi  Otthonos  Óvodához  gazdaságilag  tartozó  Kincskereső  Napközi 
Otthonos  Óvoda  60100-02  cím  bevételi  felügyeleti  szervi  támogatás  –  működés  – 
előirányzatát  64.000,-  Ft-tal  megemeli,  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadási  -  személyi  juttatás 
előirányzatát  50.400,-  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok  előirányzatát  13.600,-  Ft-tal  - 
megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletköltség címén.

h./  a  TÁTIKA  Napközi  Otthonos  Óvodához  gazdaságilag  tartozó  Hétszínvirág  Napközi 
Otthonos  Óvoda  60100-09  cím  bevételi  felügyeleti  szervi  támogatás  –  működés  – 
előirányzatát  35.900,-  Ft-tal  megemeli,  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadási  -  személyi  juttatás 
előirányzatát  28.300,-  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok  előirányzatát  7.600,-  Ft-tal  - 
megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletköltség címén.

3./  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  költségvetés  következő  módosításánál  a  határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester
Határidő:1-2. pont esetén 2011. november 3.

    3. pont esetén a 2011. évi költségvetés következő módosítása

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  költségvetés  módosítása  a  71/2011.
(XII.22.) számú rendelettel megtörtént. 

Iskolabusz működtetése a 2012. évben

 

450/2011. (XI. 03.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, vizsgálja meg, 
hogy  a  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatala,  valamint  az 
Önkormányzat  fenntartásában  működő  intézmények  közvetve  és  közvetlenül  2011.  évben 
mekkora összeget fordítottak buszbérlésre.

Felelős: jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2011. november 17.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az Oktatási és Kulturális Iroda 
elkészítette  a  Képviselő-testület  2011.  november  17-i  ülésére  a  képviselő-testületi 
határozatban kért adatokkal kiegészített előterjesztést.
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Javaslat  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ  alapító  okiratának  
módosítására

 

451/2011. (XI. 03.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  jóváhagyja a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ módosító okiratát, 
valamint  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  új  alapító  okiratát  az 
előterjesztés 1-2. sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal,

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 1.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális Iroda tájékoztatása alapján: A Józsefvárosi 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ  módosító  és  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe  foglalt  új  alapító  okiratát  a  fenntartó  aláírta,  az  iroda  a  törzskönyvi 
nyilvántartás  bejegyzése  érdekében  a  hitelesített  jegyzőkönyvet  és  az  aláírt 
dokumentumokat  megküldte  a  Pénzügyi  ügyosztály  részére.  A  dokumentum  az 
intézmény részére is megküldésre került.

A II. és VII. kerületi önkormányzatokkal - fogyatékosok nappali ellátására - kötött  
szerződések felülvizsgálata

 

452/2011. (XI. 03.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a fogyatékos személyek nappali ellátására kötött határozatlan időre szóló
a)  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattal kötött megállapodásban,
b) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Önkormányzattal kötött ellátási 

szerződésben foglalt szolgáltatási díjat tartja fenn.

2.)  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  meghatározottakról  az  érintett 
önkormányzatokat tájékoztassa.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 03.

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Szociális  Iroda  tájékoztatása  alapján: Az  érintett 
önkormányzatok tájékoztatása megtörtént.

Javaslat az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának valamint  
szakmai programjának módosítására

 

453/2011. (XI. 03.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  jóváhagyja  az  „Őszirózsa”  Gondozó  Szolgálat  módosított  szervezeti  és  működési 
szabályzatát  valamint  módosított  szakmai  programját  az  előterjesztés  2-3.  sz. 
mellékletében foglaltak szerinti tartalommal,

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 03.

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Szociális  Iroda tájékoztatása  alapján:  „Őszirózsa” 
Gondozó  Szolgálat  szervezeti  és  működési  szabályzatát  valamint  módosított  szakmai 
programját  a  fenntartó  önkormányzat  képviseletében  a  polgármester  aláírta,  azok 
megküldésre kerültek az intézmény számára.

Az önálló helyi lakásfenntartási támogatásról döntés
 

454/2011. (XI. 03.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „Az önálló helyi lakásfenntartási támogatásról döntés” 
című előterjesztést elnapolja azzal, hogy 2011. november 4-től meg kell kezdeni a szakmai 
egyeztetéseket. 

Felelős: polgármester
Határidő: legkésőbb a 2012. évi költségvetés elfogadása
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A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Szociális  Iroda  tájékoztatása  alapján: a  tárgyban 
illetve  a  kerületi  lakosok  számára  nyújtható  egyéb  lakhatási  támogatásokról  az 
önkormányzat  több  alkalommal  folytatott  szakmai  egyeztetést.  A  megbeszéléseken 
előterjeszthető javaslatról döntés nem született. 

 

Javaslat Berjozkin Anton sportoló támogatására

 

455/2011. (XI. 03.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  támogatja  Berjozkin  Anton  részvételét  az  orosz  vívóválogatottal  közös  edzőtáborban 
50.000 forinttal.

2.  A  Józsefvárosi  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  11.107-01-es  cím 
sportszervezetek,  sportolók működési céltartalék előirányzatát  50.000 forinttal csökkenti és 
ezzel  egyidejűleg  a  11.105-ös  cím  működésre  átadott  pénzeszköz  előirányzatát  50.000 
forinttal megemeli.

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetésének 
következő módosításakor vegye figyelembe.

4. felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetében: 2011. november 3.

        3. pont esetében: 2011. december 31.
        4. pont esetében: 2011. november 15.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Támogatási szerződés 2011. 
november 14-én aláírásra került.

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  költségvetés  módosítása  a  71/2011.
(XII.22.) számú rendelettel megtörtént. 

 Javaslat  Budapest  Főváros  VIII.  Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri  
Hivatal alapító okiratának módosítására
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457/2011. (XI. 03.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) az általa alapított és fenntartott Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri  Hivatal  alapító okiratát  2011. november 3-i hatállyal  a határozat mellékletét 
képező módosító okiratnak megfelelően módosítja.

2.)  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  mellékletét  képező  módosító  okiratot  és  az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 17.

A  Jegyzői  Kabinet  Jogi  Csoport  tájékoztatása  alapján: az  alapító  okirat  aláírása 
megtörtént,  mely  továbbításra  került  a  MÁK  felé  törzskönyvi  nyilvántartásba  vétel 
érdekében.  Az  időközbeni  jogszabályváltozások  miatt  az  alapító  okirat  módosítása 
ismételten  indokolt,  melyre  előterjesztést  készít  a  Hivatal  a  Képviselő-testület  2012. 
január 19-i ülésére.

Javaslat új ügyviteli rendszer beszerzésére

 

458/2011. (XI. 03.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszerének beszerezésére bruttó 5.000.000,- Ft-ot 
biztosít, mely magába foglalja a rendszer licenc díját, valamint a kiépítést követően 
2013. és 2014. évi utánkövetési díjat.

Felelős: a jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2011. november 03.

2. az  1.  pontban  meghatározott  beszerzés  fedezete  a  12201-02  cím  felhalmozási 
előirányzatán belül a Pénzügyi integrált rendszer előirányzat maradványa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 03.
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3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  költségvetés  következő 
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31.

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  költségvetés  módosítása  a  71/2011.
(XII.22.) számú rendelettel megtörtént. 

 
Javaslat a LÉLEK programmal kapcsolatos feladatok ellátására
  

461/2011. (XI. 17.)    

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a. a  LÉLEK-Program  keretében  meghirdetett  Szolidaritási  akció  keretében 
összeghatártól  függetlenül  pénzbeli  adományokat  fogad  el  a  Polgármesteri  Hivatal 
költségvetési  elszámolási  számlájára,  a  14100309-10213949-01000006 
számlaszámon.

b. a  pénzbeli  adományokat  elkülönítetten  kezeli,  költségvetés  szempontjából 
felhasználásig céltartalékra helyezi.

c. a  LÉLEK-Programra  érkezett  pénzbeli  adományok  felhasználására  és  egyben  a 
céltartalék előirányzat módosítására korlátozás nélkül felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2011. november 17.

b)-c) pont esetén a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 
következő módosítása

2. A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy

a) az  1.  pont  szerinti  Szolidaratási  akció  keretében  felajánlott  közcélú  természetbeni 
adományok elfogadására a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.-t jelöli ki.

b) az adományok  raktározásának céljára  a  1083 Budapest,  Szigony u.  16/B.  sz.  alatti 
önkormányzati tulajdonban álló helyiséget kijelöli, és használatra ingyenesen átadja a 
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-nek.

c) felkéri  a  Kisfalu  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  a  b)  pontban  meghatározott  helyiséget, 
valamint  kulcsait  a  határozat  elfogadását  követő  2  munkanapon  belül  adja  át  a 
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának.

d) elfogadja  a  Kft.  –  előterjesztés  mellékletét  képező  –  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát és felkéri a polgármestert annak aláírására.

e) felhatalmazza a polgármestert e pont szerinti hajléktalansággal kapcsolatos feladatok 
kiegészítését tartalmazó közhasznú tevékenység átvállalási szerződés aláírására.

f) felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a közcélú 
adománygyűjtésre vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartásra, vezetésére, valamint 
a d) pont alapján a cégbejegyzéshez szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: a)-b), d)-e) pont esetén polgármester
c) pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezetője
f) pont esetén Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatója
Határidő: a)-b) pont esetén 2011. november 17.

c) pont esetén 2011. november 21.
d)-f) pont esetén 2011. november 18.

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a) a 2. pont szerinti  természetbeni  adományok kiosztására véleményezési-javaslattételi 
jogkörrel  rendelkező Munkacsoportot  alakít,  a munkacsoport  tagjai  díjazásban nem 
részesülnek.

b) a Munkacsoport tagjai:
- Zentai Oszkár képviselő,
- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatója által kijelölt munkatárs,
- a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatója  által 

kijelölt munkatárs,
- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője által 

kijelölt munkatárs, 
- a  Polgármesteri  Hivatalnak  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző  által  kijelölt 

munkatársa.
Felelős: a) pont esetén polgármester,

b) pont esetén polgármester, a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 
igazgatója, a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója, a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetője, a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Határidő: 2011. november 17.

4. A Képviselő-testület  hozzájárul ahhoz, hogy a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit 
Kft. a tárgyévi önkormányzati támogatás összegéből várható megtakarításának terhére és 
annak erejéig  3,000 e  Ft  összeget  a  2.  pontban meghatározott  feladatellátás  érdekében 
felhasználjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 17.

5. A Képviselő-testület  felkéri  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatóját,  hogy  a  2012.  évi  üzleti  tervének  elkészítésénél  a  2.  pont  szerinti 
feladatmódosulás költségvetési hatását vegye figyelembe, és felkéri a polgármestert, hogy 
a 2012. évi és az azt követő évek költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. évi és az azt követő évek költségvetési tervezése

6. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a) a 2011. december 1-jén tartandó LÉLEK SEGÉLYKONCERT rendezvény költségeire 
összesen 417.500,- Ft összeget fordít,  melynek fedezetéül a jegybevételt  és várható 
pénzbeli adományt jelöli meg.

b) az a) pontban szereplő jegybevételi többletet és adományt felhasználásig a LÉLEK-
Programra érkezett pénzbeli adományokból képzett céltartalékra helyezi.

c) felkéri  a  jegyző  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  gondoskodjon  az  a)  pont  szerinti 
rendezvény lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi, technikai feltételekről.
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Felelős: a)-b) pont esetén polgármester
c) pont esetén a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Határidő: a) pont esetén 2011. november 17.
b) pont esetén a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 

következő módosítása
c) pont esetén 2011. december 01.

7. A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy felkéri  a  polgármestert,  hogy a  határozat  1.  és  6. 
pontjában foglaltakat az önkormányzat költségvetésének következő módosításakor vegye 
figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

8. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Koszorú u. 4-6. szám alatti telephelyeként 
működő szálláshely berendezési,  felszerelési tárgyainak költségére összesen 2.599 e 
Ft, ebből az intézmény dologi előirányzatából 1.500 e Ft fedezetet biztosít.

b) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 felhalmozási előirányzatán 
belül  a  Koszorú  u.4-6.  beruházás  előirányzatát  1.099  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel 
egyidejűleg  a  kiadás  11108  cím  felügyeleti  szervi  támogatás  –  működés  – 
előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

c) a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  80100  cím  bevételi  felügyeleti  szervi 
működési támogatás és kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel, azaz 1.099 e 
Ft-tal megemeli.

d) felkéri  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  vezetőjét  az  a)  pont  szerinti 
berendezési, felszerelési tárgyak beszerzésére.

e) felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  a)  pontban  foglaltakat  az  önkormányzat 
költségvetésének következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: a), c), e) pont esetén polgármester
b), d) pont esetén Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat vezetője

Határidő: a) pont esetén 2011. november 17.
b) pont esetén 2011. november 30.
c), e) pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő 
módosítása
d) pont esetén 2011. november 30.

9. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a) elfogadja  a  Baptista  Szeretetszolgálat  –  előterjesztés  mellékletét  képező  – 
együttműködési szándékát a LÉLEK-Programban való részvételre vonatkozóan.

b) elfogadja  az  Üdvhadsereg  Szabadegyház  Magyarország  –  előterjesztés  mellékletét 
képező  –  együttműködési  szándékát  a  LÉLEK-Programban  való  részvételre 
vonatkozóan, amely lehetővé teszi a Budapest VIII. kerület Dobozi u. 29. sz. alatti Új 
Reménység Háza Férfi Hajléktalan Szállón 5 férőhely igénybevételét az önkormányzat 
számára,  valamint kifejezi további együttműködési szándékát a hajléktalan emberek 
családi kapcsolatrendszerének helyreállítása érdekében a családsegítés és a gyermekek 
átmeneti otthona területén.
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c) felkéri a polgármestert, hogy az a) és b) pont szerinti együttműködési megállapodások 
részletes  feltételeire  vonatkozóan  készítsen  előterjesztést  a  Képviselő-testület  2011. 
december havi első ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2011. november 17.

b) pont esetén a Képviselő-testület 2011. december havi első ülése

10. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a) az  alábbi  önkormányzati  tulajdonban  álló  lakások  kizárólag  a  LÉLEK-Program 
keretében, szolgálati szállás céljára használhatóak fel:

Cím alapterület (m2) komfort fokozat
1. Bauer Sándor u. 9-11. fsz. 1. 34 komfort nélküli
2. József u. 59. fsz. 4. 30,52 komfort nélküli
3. József u. 57. fsz. 2. 24,76 komfort nélküli
4. Vay Ádám u. 4. I. em. 22. 26 komfort nélküli
5. Vay Ádám u. 6. fsz. 9. 25 komfort nélküli
6. Nagyfuvaros u. 26. I. em. 21. 27 komfort nélküli
7. Kőris u. 4/a. fsz. 1. 25 komfort néküli
8. Kisfaludy u. 10-12. I. em. 18. 27 komfortnélküli
9. Lujza u. 34. ½ em. 16. 24 komfort nélküli
10. Dobozi u. 17. I. em. 20. 23,50 komfort nélküli

b) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét, hogy a Képviselő-testület 2011. december havi első 
ülésére  készítsen  előterjesztést  az  a)  pont  szerinti  lakások  felújításával  kapcsolatos 
lakásonkénti részletes műszaki leírására vonatkozóan.

Felelős: a) pont esetén polgármester
b) pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezetője

Határidő: a) pont esetén 2011. november 17.
      b)pont esetén a Képviselő-testület 2011. december havi első ülése

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a határozat 5.b) pontja szerinti Polgármesteri 
Hivatal részéről a Munkacsoport tagját kijelölte. A határozat 11.c) pontja szerinti civil 
szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítése megtörtént, melyre 
vonatkozó  előterjesztést  a  Képviselő-testület  2011.  december  1-jén  tartott  ülése 
keretében tárgyalt meg. A határozat  12.  pontjára vonatkozó lakásokról  a Képviselő-
testület 491/2011. (XII.15.) számú határozatában hozott újabb döntést.

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  költségvetés  módosítása  a  71/2011.
(XII.22.)  számú  rendelettel  megtörtént.  Az  adományok  2011.  december  31-i 
teljesítésének,  felhasználásának  ismeretében,  pénzügyi  lezárására,   a  költségvetés 
módosítás benyújtására 2012. január 19-i ülésre kerül.

A  Kisfalu  Kft.  tájékoztatása  alapján: A  kulcsátadás  megtörtént,  a  Gazdálkodási 
Ügyosztály felé a lakások címjegyzéke, költségvetése és ütemterve átadásra került 

A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján: a Szigony utcai 
helyiséget átvették, továbbá a munkacsoport megalakult és elkezdte működését.
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Javaslat  a  nem lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  bérleti  díjának  megállapításáról  szóló  
275/2010.  (VII.  14.)  számú  határozat  visszavonására  és  új,  a  telkek,  egyéni  gépkocsi-
beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjával kiegészített új határozat elfogadására
  

464/2011. (XI. 17.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1.) a 275/2010. (VII. 14.) számú képviselő-testületi határozatot 2011. november 21. napjával 
hatályon kívül helyezi.

2.)  Budapest  Józsefváros  Önkormányzatának  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  Képviselő-
testülete (a továbbiakban: Kt.) az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek (a továbbiakban: helyiség), telkek, gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti 
díjáról a következő határozatot (a továbbiakban: határozat) hozza:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1 A határozat rendelkezései a bérbeadóra kötelezőek. A bérleti díj mértékét a bérbeadó és a 
bérlő  megállapodása  határozza  meg.  A  határozatot  2011.  november  21.  napjától,  a 
folyamatban lévő, még el nem bírált kérelmek esetében kell alkalmazni.

2. A határozat hatálya az Önkormányzat tulajdonában álló minden, bérbeadás útján 
hasznosított helyiségre, telekre, gépkocsi-beállóra, egyéb dologbérletre kiterjed, kivéve a 
HVT területen lévő és az Önkormányzat költségvetési szervei által bérbe adott 
bérleményeket.  

3. A határozatot – az abban meghatározott kivételekkel – a meghozatala előtt és azt követően 
kötött  vagy  módosított  bérleti  szerződések  esetén  egyaránt  alkalmazni  kell,  ideértve  a 
határozat  meghozatala  után  elbírált  bérbeadói  hozzájárulás  iránti  kérelmeket  is.  Ennek 
megfelelően a határozat alapján kell megállapítani a helyiségbért:
a.) új bérleti szerződés esetén,
b.)  ha  a  helyiségek  bérbe  adásának  feltételeit  szabályozó  rendelet  szerint  a  bérbeadói 
hozzájárulásának vagy más önkormányzati döntésnek az a feltétele, hogy a bérlő a bérbeadó 
által meghatározott bérleti díjat elfogadja,
c.) határozatlan idejű bérleti szerződés határozott időre szóló szerződésre való módosítására 
irányuló bérlői kezdeményezés esetén.

4.  A jelen  határozatban  szabályozott  esetekben  a  határozat  alapján  kell  kezdeményezni  a 
bérleti szerződésben rögzített bérleti díj megállapítását és módosítását.

Fogalom meghatározások
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5. A határozat alkalmazásában:
a) a helyiség bérleti díj alapja: a helyiség beköltözhető forgalmi értéke alapján meghatározott 

teljes, egy évre vonatkozó bérleti díj ÁFA nélkül számított (nettó) összege,
b) a telek bérleti díj alapja: a negyed besorolása alapján meghatározott összeg,
c) gépkocsi-beálló bérleti díj alapja: a negyed besorolása alapján meghatározott összeg,
d) az  egyéb  dologbérlet  bérleti  díj  alapja:  a  dologbérlet  funkciója  alapján  meghatározott 

összeg,
e) forgalmi érték megállapításának időpontja:

ea.) új bérleti szerződés esetén a bérbeadásról való döntés időpontjában érvényes aktuális 
beköltözhető forgalmi érték,

eb.) ha a helyiségek bérbe adásának feltételeit szabályozó rendelet szerint a bérbeadói 
hozzájárulásának vagy a bérleti jogviszony keretében más bérbeadói döntésnek az a 
feltétele, hogy a bérlő a bérbeadó által meghatározott bérleti díjat elfogadja, az ezzel 
kapcsolatos  önkormányzati  jognyilatkozat  kiadásáról  való  döntés  iránti  kérelem 
előterjesztésekor érvényes aktuális beköltözhető forgalmi érték,

ec.)  határozatlan  idejű  bérleti  szerződés  határozott  időre  szóló  szerződésre  való 
módosítására  irányuló  bérlői  kezdeményezés  esetén,  az  ezzel  kapcsolatos 
önkormányzati jognyilatkozat kiadásáról való döntés iránti kérelem előterjesztésekor 
érvényes beköltözhető forgalmi érték.

f) aktuális beköltözhető forgalmi érték: a helyiség tulajdonjogának bérleti vagy más a 
használati  joggal  nem terhelt  –  illetve  az  ilyen  jogokat  figyelmen  kívül  hagyva  –  és 
helyiség  üres  (kiürített)  állapotában  –  illetve  üres  (kiürített)  állapotát  feltételezve  – 
megállapított forgalmi értéke. 
A forgalmi érték az Önkormányzat által megállapított, évente aktualizált, becsült érték, 
amely értéken a helyiségek az Önkormányzat vagyonkataszterében szerepelnek. Kétség 
esetén – amennyiben a bérbeadó a nyilvántartott forgalmi értéket a valóstól eltérőnek ítéli 
meg – soron kívüli értékbecslés elvégzése szükséges. 
A forgalmi értéket az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek eladásának feltételeiről szóló rendeletben foglaltak szerint kell meghatározni. 
Az értékbecslés költségeit az Önkormányzat, illetve az általa a bérbeadással megbízott 
vagyonkezelő szervezet viseli. 

g) rendeltetés: az a használati cél, amelyre a bérbeadás történt, vagy amelyre kérik azt,
h) kereskedelmi alapellátás: az élelmiszerárusítás és az élelmiszer jellegű vegyes üzlet, 

ha  a  bérlemény  hetvenöt  százalékát  meghaladó  hányadát  ilyen  tevékenység  céljára 
használják,

i) egészségügyi tevékenység: a gyógyszer, gyógynövény árusítás, illetve a gyógyászati 
segédeszköz kiskereskedelem is,

j) a  lakossági  kisipari  szolgáltatás:  a  kizárólag  lakossági  fogyasztók  számára  történő 
szolgáltatás,

k) raktár:  az  a  helyiség,  amely  a  határozat  8.  pontjában felsorolt  tevékenység  céljára 
szolgáló  helyiségen  (helyiségcsoporton)  kívül  található  és  kizárólag  raktározás  céljára 
alkalmas,

l) telek:  felépítménnyel  nem  rendelkező, az  ingatlan-nyilvántartásba  önálló  helyrajzi 
számmal bejegyzett, körülhatárolt ingatlan,

m) gépkocsi-beálló:  telken  vagy  lakóház  udvarán  kialakított,  kizárólag  gépjármű 
tárolására alkalmas beálló hely,

n) egyéb dologbérlet: óriásplakát, falraszerelt kirakat, neontábla, reklámtábla,
o) a  helyiségben  végzett  tevékenységet  annak  alapján  kell  megállapítani,  hogy  a 

helyiséget milyen célra adták bérbe, illetve a helyiségben az elhelyező hatóság, illetve a 
bérbeadó milyen tevékenységet engedélyezett,
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p) ha a helyiségben (helyiségcsoportban) többféle tevékenységet végeznek, a bérleti díj 
megállapításánál azt a tevékenységet kell figyelembe venni, amelynek alapján a 8. pont 
szerinti magasabb bérleti díj igényelhető,

q) HVT terület:  az  Önkormányzat  helyi  város-rehabilitációs  terület  kijelöléséről  és  a 
területen  a  rehabilitáció  megvalósításáról  szóló  32/2001.  (X.  26.)  számú  rendeletében 
meghatározott város-rehabilitációs terület.

6.  A  bérlemény  fizikai,  építészeti  jellemzőivel  és  funkcióival  kapcsolatos  fogalmakra 
egyebekben az OTÉK meghatározásait kell figyelembe venni. 

II. FEJEZET

A HELYISÉGBÉR MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7. A helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint 
aktualizált beköltözhető forgalmi értéke szolgál. Az alap bérleti díj éves mértéke a helyiség 
ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének 10 %-a. Abban az esetben, ha a helyiség 
bérbeadására, versenyeztetés vagy pályázat útján kerül sor, a minimális bérleti díjat a helyiség 
ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének 80%-át alapul véve kell meghatározni. 
Amennyiben a nem lakáscélú helyiség 1 éven belül, már nem először kerül pályáztatásra, a 
minimális bérleti díjat a helyiség ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének 70%-át alapul 
véve kell meghatározni.
A bérlő  a  bérleti  szerződés  megkötését  megelőzően  köteles  a  bérbeadónak  3  havi  bérleti 
díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni. Az óvadék összege a bérleti díj, az ezzel 
összefüggő  közüzemi  díjtartozások,  valamint  a  nem  rendeltetésszerű  használatból  eredő 
meghibásodások kijavítására felhasználható. Az óvadék befizetése bankgaranciával, vagy az 
Önkormányzatra  engedményezett  értékpapírral  kiváltható,  amennyiben  ehhez  a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hozzájárul. 

8. a.) A helyiségben végzett alábbi tevékenységeket figyelembe véve az alap bérleti díj a 
következők szerint változtatható:  

Bérleményben végzett tevékenység
Bérleti díj a nettó 

forgalmi érték 
arányában:

Italbolt, játékterem, szex-shop 25 %
Vendéglátás, ipari tevékenység
Élelmiszer kiskereskedelem szeszárusítással

12 %
10 %

Kereskedelem (üzlet, internetes kereskedelem) 8 %
Egészségügyi magánpraxis, egyéb egészségügyi tevékenység, 
masszázs és fogyasztószalon
Kölcsönző, nyilvános internet-szolgáltatás

8 %

8 %
Iroda, raktározás és garázs 8 %
Szeszmentes vendéglátás
Kereskedelmi alapellátás (élelmiszer, élelmiszer jellegű vegyes üzlet) 
szeszárusítás nélkül
Népi  iparművészeti-,  képzőművészeti-,  kultúrcikk  kiskereskedelem, 
könyvárusítás

6 %
6 %

6 %

Közművelődési tevékenység, műterem, kiállító terem, múzeum, 
színház, próba-, torna- és táncterem, klubhelyiség

6%

Lakossági kisipari szolgáltatás (pl.: fodrászat, kozmetika,  6 %
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műkörömépítés, varroda)
Ruházati  és  egyéb  konfekcionált  termékek;  bőr,  konfekcionált 
termékek és  lábbeli,  villamos és  híradástechnikai,  számítástechnikai, 
közszükségleti  cikkek  javítása;  látszerészeti  és  optikai  eszközök 
javítása;  fogtechnika;  óra-  és  ékszerjavítás;  mosás,  vegytisztítás, 
textilfestés; 

6%

Trafóház, vízóra-és gázfogadó, valamint WC helyiség 2 %
Üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított 
nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzók érvényesíthetők, de 
a bérleti díjat, a helyiség ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének 
80%-át alapul véve kell meghatározni.
Üres, legalább 12 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti 
helyiség esetén a fenti szorzók érvényesíthetők, de a bérleti díjat, a 
helyiség ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének 70%-át alapul 
véve kell meghatározni.

b.) Telek bérleti díja:
- Palota-negyed,  Népszínház-negyed,  Csarnok-negyed  és  Józsefváros  központ-negyed: 

nettó 200,- Ft/m2 /hó
- Magdolna-negyed, Orczy-negyed, Szigony-negyed: nettó 150,- Ft/m2 /hó
- Tisztviselő telep, Ganz-negyed, Kerepesi-negyed, Százados úti negyed: nettó 125,- Ft/m2 

/hó

c.) Gépkocsi-beálló bérleti díja: 2011. évben nettó 5.799,- Ft/hó, amelyet 2012. évtől évente 
az infláció mértékével növelten kell alkalmazni.

d.) Egyéb dologbérlet bérleti díja: 
- óriás plakát 2011. évben 15.735,- Ft/hó, amelyet 2012. évtől évente az infláció mértékével 

növelten kell alkalmazni.
- falraszerelt kirakat, reklámtábla, neon reklám: nettó 2.000,- Ft/m2 /hó (min. 1 m2)

9.  Új  bérbeadás  esetén  a  fentiek  szerint  meghatározott  alap  bérleti  díj  mértékét  kell 
felajánlani, illetve versenyeztetés esetén amennyiben a pályázat kiírásakor a versenyeztetett 
helyiségben végezhető tevékenység meghatározásra kerül, alap bérleti díjként meghatározni. 
A jelzett  értékek irányadóként funkcionálnak, a bérleti  díj mindig az a mérték,  amelyről  a 
bérlővel  megállapodás  köthető.  A bérlő által  fizetendő bérleti  díj  legkisebb mértékét  jelen 
határozat V. Fejezete szabályozza.

10.  Új  bérbeadásnál  – amennyiben a  bérlő a  kerületfejlesztési  célok között  meghatározott 
tevékenységet kíván a helyiségben folytatni és határozott idejű, minimum 48 hónapra szóló 
bérleti szerződést köt, a fizetendő bérleti díj mértéke progresszív módon is meghatározható. 
Erről  a  bérbeadással  megbízott  vagyonkezelő  szervezet  javaslatára  az  Önkormányzat 
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló szervezete hoz döntést.

11.  Új  bérbeadásnál,  ha  olyan  utcai  bejáratú  pinceszinti,  vagy  udvarról  megközelíthető 
helyiség kerül bérbeadásra, amelyre legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajánlat, vagy 
érkezett, de hasznosítása a 8. pont alapján számított bérleti díjon nem lehetséges, a bérleti díj 
a jelen határozat V. Fejezete alapján is megállapítható.
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III. FEJEZET
AZ ÚJ HELYISÉGBÉR MEGÁLLAPODÁS BÉRBEADÓI HOZZÁJÁRULÁS, ÉS MÁS 

BÉRBEADÓI DÖNTÉS ESETÉN 

11.  Ha  helyiségek  bérbeadásának  feltételeit  szabályozó  önkormányzati  rendelet  szerint  a 
bérbeadói  hozzájárulásnak  vagy  más  –  a  bérlő  által  kezdeményezett  –  önkormányzati 
döntésnek  az  a  feltétele,  hogy a  bérlő  a  bérbeadó  által  igényelt  bérleti  díjat  elfogadja,  a 
bérbeadó  akkor  kezdeményezi  a  bérleti  szerződésben (módosításában)  rögzített  bérleti  díj 
módosítását, ha a bérlői kérelem előterjesztésekor fizetett bérleti díj nem éri el a 7. illetve a 8. 
pont alapján számított bérleti díjat. 
 
12. Ha a jelen pont alkalmazásával megállapított bérleti díj a bérbeadói hozzájárulás vagy más 
– bérlő által kezdeményezett – önkormányzati döntésre tekintettel már korábban elérte a 7. 
illetve a 8. pont alapján számított bérleti díjat, az újabb bérbeadói hozzájárulás vagy – más 
bérlő  által  kezdeményezett  –  önkormányzati  döntés  esetén,  a  bérbeadó  a  bérleti  díj 
módosítását  nem kezdeményezi.  Az ilyen  mértéket  elérő bérleti  díj  csak valorizáció  útján 
kerül emelésre.

13.  A  bérbeadással  megbízott  vagyonkezelő  szervezet  javaslatára  az  Önkormányzat 
Tulajdonosi/Bérbeadói  jogokat  gyakorló  szervezete  döntése  alapján  a  bérbeadói 
hozzájárulásra vagy a szerződés módosítására irányuló bérlői kérelem esetén a 7-13. pontban 
foglalt  szabályoktól  el  lehet  térni  és  az  egyébként  igényelendő  bérleti  díjnál  alacsonyabb 
összegű bérleti díjról is meg lehet állapodni – vagy a bérleti díj emelésétől el lehet tekinteni – 
az alábbi körülmények mérlegelése alapján: 
a.) a határozatlan időre szóló bérleti szerződés határozott időtartamra való módosítása után 
milyen időtartamra szól, 
b.) a módosított bérleti szerződés szerint fizetendő bérleti összege mióta változatlan összegű, 
c.) a bérleti jogviszony időtartamát, ideértve azt is, ha a bérlő jogutódlással szerzett bérleti 
jogot,
d.) a bérlő fizetési fegyelmét a bérbeadó irányába.

IV. FEJEZET 
A HELYISÉGBÉR ÁTMENETI IDŐSZAKRA VALÓ CSÖKKENTÉSE

14.  A  helyiségbér  átmeneti  időszakra  a  bérbeadással  megbízott  vagyonkezelő  szervezet 
javaslatára  az  Önkormányzat  Tulajdonosi/Bérbeadói  jogokat  gyakorló  szervezet  döntése 
alapján különösen az alábbi jogcímeken csökkenthető:
a.) az épületen vagy a közterületen végzett építési, szerelési munka miatt,
b.) a helyiség átalakítása vagy felújítása miatt,
c.) a helyiség (helyiségcsoport) egy részének használhatatlan állapota miatt,
d.) az  Önkormányzat  érdekeit  szolgáló  egyéb,  vagy közérdekű okból  (pl.  ha  a  helyiséget 

társadalmi szervezet, közalapítvány bérli)
e.) a gazdasági életben beállt negatív változás miatt.
A gazdasági életében beállt  negatív változásra hivatkozott kérelem esetében vizsgálni kell, 
hogy a kérelmező árbevételei a kérelmet megelőző két évben (amennyiben a félév már eltelt, 
az előző félévet is figyelembe véve) valóban történt-e negatív változás.

15.  a.)  Ha  vendéglátás,  kereskedelmi,  lakossági  kisipari  szolgáltatás,  raktározás,  garázs, 
gépkocsi-tárolás  céljára  szolgáló  bérlemény,  telek  bejárata  előtt  az  épületen,  vagy  a 
közterületen  az  Önkormányzat  megbízásából  végzett  építési,  szerelési  munka  vagy  az 
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épületen végzett munka a bérlemény megközelítését harminc napnál hosszabb ideig gátolja, a 
bérleti díj fizetési kötelezettség felfüggeszthető arra az időtartamra, amíg az említett akadály 
fennáll. 
b.) Amennyiben a munkálatok nem az Önkormányzat megbízásából történnek, a bérleti díj a 
bérlő kérelmére legfeljebb a bérleti díj 50 %-ig mérsékelhető arra az időtartamra, ameddig az 
említett  akadály fennáll.  Ha a munkálatok a helyiség megközelítését úgy gátolják,  hogy a 
helyiségben  végzett  üzleti  tevékenység  bizonyíthatóan  hátrányt  szenved,  a  megállapított 
bérleti díj ötven százaléknál nagyobb mértékben is mérsékelhető. Ebben az esetben a kieső 
bérleti díj bevételt a kivitelezőtől/a kivitelező megbízójától kell kérni. E rendelkezést lehet 
alkalmazni  akkor  is,  ha  a  bérlő  a  helyiséget  a  bérbeadó  hozzájárulásával  átalakítja,  vagy 
felújítja.

16.  Ha  új  bérbeadás  esetén  a  helyiségbérleményben  a  korábbi  használattól  eltérő 
tevékenységet kívánnak folytatni, a bérlő által fizetendő bérleti díj összege átmeneti időszakra 
csökkenthető, ennek mértékéről bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet javaslatára a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. 

17. A jelen határozat meghozatalakor fizetendő bérleti díj a jelen határozatra hivatkozva nem 
csökkenthető,  kivéve,  ha  a  csökkentés  15.-16.)  pontban  meghatározott  okból,  átmeneti 
időszakra történik. 

V. FEJEZET
A FIZETENDŐ BÉRLETI DÍJ LEGKISEBB MÉRTÉKE

18.  A  fizetendő  nettó  bérleti  díj  egy  hónapra  jutó  összege  nem lehet  kevesebb,  mint  az 
Önkormányzat által társasházi közös és egyéb költségként kifizetett összege, ideértve a IV. 
FEJEZET alkalmazásának esetét, továbbá bármilyen, a bérleti díjat érintő kedvezmény esetét.

19. Ha a helyiség nem társasházban van, a fizetendő nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege 
nem lehet kevesebb, mint az Önkormányzat által a bérbeadói feladatok keretében a helyiségre 
fordított költségek két éves átlaga, ideértve az épületre fordított költségeknek a helyiségre jutó 
részét és a IV. FEJEZET alkalmazásának esetét is, továbbá bármilyen, a bérleti díjat érintő 
kedvezmény esetét. 

VI. FEJEZET
A BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA JOGOSULT EGYSÉG

20. Ha a bérleti díj mértékéről és megfizetésének ütemezéséről, vagy bármilyen más bérleti 
díjat érintő kérdésben bérbeadói döntésre van szükség a bérbeadással megbízott vagyonkezelő 
szervezet  javaslatára  az Önkormányzat  Tulajdonosi/Bérbeadói  jogokat  gyakorló  szervezete 
jogosult dönteni. 

21.  Ha  a  bérlő  és  a  bérbeadással  megbízott  vagyonkezelő  szervezet  között  a  bérleti  díj 
mértékéről  és  megfizetésének  ütemezéséről,  illetve  bármilyen  más  bérleti  díjat  érintő 
kérdésben  vita  alakulna  ki,  a  bérbeadó  érvényesítendő  álláspontjáról  Önkormányzat 
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló szervezete dönt.

22. A Képviselő-testület dönt az első bérleti díj mértékéről és megfizetésének ütemezéséről, 
ha a bérlő személyét a Képviselő-testület jelölte ki.  
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VII. FEJEZET
 VEGYES RENDELKEZÉSEK

Bérbeszámítás
23. Bérbeszámítás esetén, ha annak egyéb feltételei fennállnak, a bérleti díj tekintetében a 7. 
illetve a 8. pontot kell alkalmazni, az ezen pontok alapján megállapított bérleti díjba lehet a 
beszámítást végrehajtani, figyelembe véve jelen rendelet V. Fejezetében foglaltakat.

A valorizáció
24. A bérleti díjról (vagy módosításáról) való megállapodás során – függetlenül attól, hogy az 
milyen okból történik – minden esetben ki kell kötni és a bérlőnek vállalnia kell, hogy az új 
bérleti díjat – vagy ha a bérleti díj nem módosul a jövőben a fizetett bérleti díjat – a következő 
évtől, évente január 1-jétől a KSH által az előző évre vonatkozón közzétett fogyasztói árindex 
mértékével  növelten  fizeti.  Amennyiben  a  bérlő  a  közüzemi-  és  különszolgáltatási  díjak 
összegét a Bérbeadónak fizeti meg, évente január 1-től a Fővárosi Közgyűlés által a tárgyévre 
meghatározott áron számított díjakat fizeti meg. A bérlőnek írásban nyilatkozatot kell adni 
arról,  hogy  ezen  bérleti-,  közüzemi-  és  különszolgáltatási  díj  emelést  ellenvetés  nélkül 
elfogadja.

25. Az új bérleti szerződésben és a szerződés módosítása során minden esetben ki kell kötni, 
hogy a bérbeadó a helyiség új bérleti díjának mértékét meghatározhatja, ha a helyiséget 
magában foglaló épület előtti közterületen díszburkolat létesül vagy jelentős beruházás 
valósult meg. A bérleti díj növelésének összegében külön kell megállapodni. 

Egyéb szabályok
26.  Pályázat  esetében  azt  a  díjmértéket,  amelynek  az  emelésére  ajánlatot  lehet  tenni,  a 
pályázati  kiírásról  való  döntés  során  kell  meghatározni.  Pályázat  esetében  a  nyertes  által 
ajánlott bérleti díjat kell a bérleti szerződésben rögzíteni.

27. Ha a bérleti szerződés időtartamhoz köti a bérleti díj módosítását, a jelen határozat szerinti 
bérleti díj módosítása előzetes értesítés nélkül végrehajtható. 
Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: azonnal

A  Kisfalu  Kft.  tájékoztatása  alapján:  A  határozat  végrehajtása  folyamatos  annak 
hatálybalépése óta.

Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának  
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendelet  
módosítására
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465/2011. (XI. 17.)    

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Kisfalu  Józsefvárosi  Vagyongazdálkodó  Kft.  ügyvezető 
igazgatóját, hogy a lakbéremelés vonatkozásában a bérlők tájékoztatásáról gondoskodjon, és a 
lakbér  mértékére  vonatkozó  rendeletmódosítással  kapcsolatos  járulékos  feladatok 
végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: azonnal

A  Kisfalu  Kft.  tájékoztatása  alapján: A  tájékoztatás  a  2012.  januári  számlával 
egyidejűleg kerül megküldésre a bérlők részére. 

Budapest  VIII.  Asztalos  S.  u.  7.  szám  alatti,  38840  hrsz-ú  lakóépületben  lévő  
önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre  
történő kijelölése

 

466/2011. (XI. 17.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a  Budapest VIII., Asztalos S. u. 7. szám alatti,  38840 
hrsz-ú  épületben  található  lakás  és  nem  lakás  célú  helyiséget  elidegenítésre  kijelöli.  A 
határozatlan  időtartamra  bérbeadott  lakások  esetében  a  vételár  a  kijelölés  időpontjában 
hatályban lévő önkormányzati rendelet alapján a forgalmi érték 25 %-a, a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek esetében a vételár a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet alapján 
a forgalmi érték 100 %-a.
Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: azonnal

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A társasház alapító okirata és a műszaki leírás 
megrendelésre került, azonban még nem készültek el.

A Bárka Színház Nonprofit Kft.-vel kötendő tagi kölcsönszerződés

 

467/2011. (XI. 17.)    

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
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1. az átmeneti likviditási problémák elkerülése végett a Bárka Józsefvárosi Színház és 
Kulturális  Nonprofit  Kft.  részére  20.000.000,-  Ft  működési  tagi  kölcsönt  nyújt, 
melynek feltétele, hogy a Bárka Nonprofit Kft. a kölcsönt legkésőbb 2012. január 31-
ig két részletben visszafizeti – 2011. december 31-ig 12.500 e Ft-ot, 2012. január 31-ig 
7.500 e Ft-ot. Amennyiben a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a 2012. 
évre  járó  havi  állami  támogatások  átutalása  a  kölcsön megtérüléséig  visszatartásra 
kerül.  

2. az  1.  pontban  meghatározott  tagi  kölcsön  fedezetének  biztosítása  érdekében  az 
Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11107-02  cím  fejlesztési, 
felhalmozási céltartalék előirányzatát 7.500 e Ft-tal csökkenti, a 11802 cím bevételi 
működési  kölcsön  visszatérülés  előirányzatát  12.500  e  Ft-tal  megemeli,  és  ezzel 
egyidejűleg  a  11802 cím működésre  nyújtott  kölcsön előirányzatát  20.000 e  Ft-tal 
megemeli.

3. elfogadja  az  előterjesztés  1.  sz.  mellékletét  képező,  írásbeli  szavazásra  bocsájtott 
határozattervezetet és felkéri a polgármestert annak aláírására. 

4. felkéri  a  polgármestert  -  az  írásbeli  szavazás  eredményét  megállapító  taggyűlési 
határozat  meghozatalát  követően  -  az  előterjesztés  2.  sz.  mellékletét  képező  tagi 
kölcsön szerződés aláírására, valamint intézkedését a tagi kölcsön átutalására.

5. felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 
következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő : 1.-3. pont esetén 2011. november 17.

4. pont esetén a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. 
taggyűlésen kívüli írásbeli határozata elfogadásának napja
5. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A tagi kölcsön szerződés aláírása és a 
tagi kölcsön átutalása megtörtént.

A Bárka Színház Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján: a Bárka Színház Nonprofit Kft. 
taggyűlése írásbeli szavazásra bocsátotta és 2011. 11. 24. napján elfogadta 10/2011. sz. 
határozatát a létrejövő tagi kölcsön szerződésről. 

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  költségvetés  módosítása  a  71/2011.
(XII.22.) számú rendelettel megtörtént. 

 
Szombati díjfizető parkolás bevezetése Józsefváros díjfizető zónáiban

 

468/2011. (XI. 17.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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1. a 30/2010. FKGy. Rendelet szerinti 2. díjtételű (Rákóczi út-József körút-Üllői út-Kálvin tér 
-  Múzeum  körút  által  határolt  terület,  beleértve  a  határoló  utakat  és  tereket)  területen 
kezdeményezi a szombati díjfizetést 08.00-20.00 óra közötti időszakban. 
2.  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény 101.  §  alapján  élni  kíván a 
Fővárosi Közgyűlés felé felterjesztési jogával, és javasolja a Budapest főváros közigazgatási 
területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az 
üzemképtelen  járművek  tárolásának  szabályairól  szóló  30/2010.  (VI.14.)  önkormányzati 
rendelet módosítását az 1. pontban foglaltaknak megfelelően.
3. felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban hivatkozott felterjesztési javaslatot írja alá.
4.  a  FKGY.  Rendelet  felterjesztés  szerinti  módosítását  követően  felkéri  a  Józsefvárosi 
Közterület-felügyelet  igazgatóját,  hogy  a  kiterjesztett  parkolásgazdálkodási  rendszer 
működtetésének  személyi,  tárgyi,  pénzügyi  feltételeire  vonatkozóan  készítsen  képviselő-
testületi előterjesztést.

Felelős: 1-3. pont esetében: polgármester, Józsefvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, 
4. pont esetében: Józsefvárosi Közterület-felügyelet igazgatója

Határidő: 1-3. pont: 2011. november 31.
4. pont: FKGY Rendelet elfogadását követő 30 nap

A  Gazdálkodási  Ügyosztály  és  a  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  tájékoztatása 
alapján: A Fővárosi Önkormányzat részére a felterjesztési javaslatot megküldték.

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat intézményvezetői státuszára pályázat kiírása

 

469/2011. (XI. 17.)  

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 
intézményvezetői státuszára az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal 
pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület a határozat 1. pontja szerinti pályázat lebonyolításához 3 tagú 
értékelő bizottságot hoz létre és a bizottság tagjának az alábbi személyeket jelöli ki:

- Egry Attila
- Soós György
- Komássy Ákos

3. felkéri a polgármestert, hogy az előkészítő bizottság javaslata alapján a pályázati 
határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésre a vezetői pályázatot elbírására terjessze elő.
Felelős: polgármester
Határidő: 1., 2. pont azonnal, 

3. pont Képviselő-testület 2012. januári második ülése

A  Gazdálkodási  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  vezetői  pályázat  kiírása 
megtörtént.  A pályázat  eredményéről  a  Képviselő-testület  a  2012.  január 19-i  ülésén 
dönt.
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Tulajdonosi hozzájárulás Tormay Cécile szobrának elhelyezéséhez

 

470/2011. (XI. 17.)    

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy tulajdonosi  hozzájárulását  adja  Tormay Cécile  írónő 
szobrának  felállításához  a  Rókus  kórház  előtti  bekerített  zöldterület  Rákóczi  út  felé  eső 
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 17. 

A Főépítészi Iroda tájékoztatása alapján: A szobor felállítását a helyi építészet-műszaki 
tervtanács támogatta, jelenleg az engedélyezési eljárása folyik, a Kormányhivatal által 
kijelölt hatóság a VII. kerület.
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Losonci Téri Általános Iskola pályázati pénzeszköz megelőlegezés utólagos finanszírozás  
miatt

 

471/2011. (XI. 17.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a MIRACLE pályázat 2011. évi elszámolása érdekében, 
a pályázat utófinanszírozása miatt engedélyezi, hogy a Losonci Téri Általános Iskola (1083 
Budapest,  Losonci tér  1.) a céljelleggel  és kötött  felhasználáshoz nem kötött  költségvetési 
előirányzatának terhére 2981,3 EURO összeget megelőlegezzen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási és Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: A 
képviselő-testületi határozatot a Losonci Téri Általános Iskola igazgatója, valamint az 
iskolák gazdasági vezetője részére 2011. november 29-én megküldték. 

Iskolabusz működtetése 2012. évben

 

472/2011. (XI. 17.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) 2012. január 1.  -  2012. december 31.  között  önként vállalt  feladatként  továbbra is 
biztosítja  a Százados út  térségéből  induló iskolabusz igénybevételét  a  Vajda Péter 
Ének-zenei Általános és Sportiskolába járó tanulók számára. A tanulók kíséréséről és 
a szerződés megkötéséről az intézmény gondoskodik.

2.) az iskolabusz igénybevételére előzetes kötelezettséget vállal a 2012. évre az alábbiak 
szerint:
- a 2012.01.01-2012.12.31. közötti időtartamra (180 tanítási nap) nettó 5.760.000 Ft + 
Áfa mértékével növelt összeget biztosítja az intézmény költségvetésében az 
önkormányzat saját bevételeinek terhére;

3.) felkéri a polgármestert,  hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

36



Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén: 2012. január 1.

      2. pont esetén: 2011. november 17.
      3. pont esetén: 2012. évi költségvetés tervezése

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az Oktatási és Kulturális Iroda 
a  képviselő-testületi  határozatot  megküldte  a  Vajda  Iskola  intézményvezetőjének 
2011.11.29-én 

Javaslat a LÉLEK-Programban közreműködő Baptista Szeretet-szolgálattal és az  
Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarországgal kötendő együttműködési megállapodás  
megkötésére 

 

474/2011. (XII. 01.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja  az  Önkormányzat  és  a  Baptista  Szeretetszolgálat  Egyházi  Jogi  Személy 
(székhely:  1111  Budapest,  Budafoki  út  34/b)  között,  határozatlan  időre  kötendő, 
együttműködési  megállapodást  -  a  LÉLEK-Program  célkitűzéseinek  végrehajtása 
érdekében - az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

2. elfogadja  az  Önkormányzat  és  az  Üdvhadsereg  Szabadegyház  Magyarország 
(székhely:  1063  Budapest,  Bajnok  u.  63.)  között,  határozatlan  időre  kötendő, 
együttműködési  megállapodást  -  a  LÉLEK-Program  célkitűzéseinek  végrehajtása 
érdekében - az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

3. felkéri  a  polgármestert  az  1.  és  2.  pont  szerinti  együttműködési  megállapodások 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 01.

 
A Jegyzői  Kabinet  tájékoztatása  alapján: a határozat  szerinti  civil  szervezetekkel  az 
együttműködési megállapodások aláírásra kerültek.

37



Parkolóórák átvétele Centrum Parkoló Kft-től

 

476/2011. (XII. 01.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Centrum Parkoló Kft.-vel a 
2005. szeptember 8-án megkötött bővített parkolási területek üzemeltetésére vonatkozó 
megállapodásban szereplő területre vonatkozóan a következő feltételekkel:
a) a Centrum Parkoló Kft. 2011. december 31. napjával befejezi Józsefváros területén a 

parkolás-üzemeltetési feladatokat és a bevételekkel teljes körűen elszámol,
b)a  parkolás  üzemeltetési  jog  2012.  január  1.  napjától  az  Önkormányzat  számára 

visszaadásra kerül,
c) a  következő  eszközök  2011.  december  27.  és  30.  közötti  időszakban  az 

Önkormányzat  számára  átadásra  kerülnek,  a  Kbt.  125.  §  (2)  bekezdése  alapján 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatását követően:

- 12 db SIEMENS gyártmányú Prisma típusú 2005-ös évjáratú parkoló automata,
- 2 db érmenyílás záró,
- 2 db hőnyomtató,
- 2 db jegyvágó,
- 20 db végállás kapcsoló,
- 10 db pénzkazetta 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31.

2. felhatalmazza  a  Józsefvárosi  Közterület-felügyeletet,  hogy  az  1.c)  pontban  szereplő 
eszközök beszerzésére önálló ajánlatkérőként folytasson le a Kbt. 125. § (2) bekezdése 
alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást.

Felelős: Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetője
Határidő: 2011. december 31.

3. a 2. pont szerinti beszerzés fedezeteként 21.000 e Ft-ot biztosít a 11107-02 fejlesztési, 
felhalmozási tartalék előirányzatából és az áfa visszaigénylésből az alábbi költségvetés 
módosításokkal:

- az  Önkormányzat  bevételi  és  kiadási  előirányzatát  4.200  e  Ft-tal  megemeli  Áfa 
visszaigénylés címén,

- az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11107-02  cím  fejlesztési, 
felhalmozási céltartalék előirányzatát 16.800 e Ft-tal csökkenti,

- Az önkormányzat  és a Polgármesteri  Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti  szervi – 
felhalmozás – előirányzatát 16.800 e Ft-tal megemeli,

- a Közterület-felügyelet 30005 cím működési bevételi áfa visszaigénylés előirányzatát 
4.200  e  Ft-tal,  a  felügyeleti  szervi  –  felhalmozás  –  előirányzatát  16.800  e  Ft-tal 
megemeli,
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- a Közterület-felügyelet  30005 cím kiadás  felhalmozás  előirányzatát  21.000 e Ft-tal 
megemeli 12 db parkoló óra beszerzése címén.

4. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor, valamint a 
2012. évi költségvetés készítésekor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31.

A  Gazdálkodási  Ügyosztály  és  a  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  tájékoztatása 
alapján: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Centrum Parkoló Kft-vel a 2005. 
szeptember  8-án  megkötött  bővített  parkolási  területek  üzemeltetésére  vonatkozó 
szerződés  megszüntetése  tárgyában  kötendő  megállapodást  a  2011.  december  28-án 
megtartott rendkívüli ülésén jóváhagyta, a szerződés aláírása megtörtént. A kibővített 
terület  parkolás  gazdálkodási  feladatait  a  Közterület-felügyelet  2012.  január  01-el 
átvette.  A Közterület-felügyelet  a  parkoló órák beszerzésére  vonatkozó közbeszerzési 
eljárást megindította. A tender beadási határideje 2012. január 11. napja volt, melyre 1 
ajánlat érkezett. A szerződés várhatóan 2012. január végén kerül aláírásra.

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  költségvetés  módosítása  a  71/2011.
(XII.22.) számú rendelettel megtörtént. 

Társasházak pályázatainak Fővárosi Önkormányzat által történő bírálata; javaslat a  
7/2008.(II.27.) számú, a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek  
részleges-, teljes felújításához és gáz alap és felszálló vezeték felújításához nyújtandó  
önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására

  

477/2011. (XII. 01.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.  a  2011.  évi  Fővárosi  Városrehabilitációs  Keret  pályázaton  a  fővárosi  bírálat  alapján 
érvényes, de fővárosi forráshiány miatt vissza nem térítendő támogatásban nem részesített, az 
előterjesztés  1.  számú  mellékletében  rögzített  társasházak  részére  a  vissza  nem térítendő 
támogatási  összegének  megfelelő  támogatást  kamatmentes  kölcsönként  biztosítja  összesen 
5.730.000,- Ft erejéig. 
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2.  az  1.  pont  szerinti  kölcsön  biztosításának  feltétele  a  7/2008.(II.27.)  önkormányzati 
rendeletben meghatározottak és az, hogy az érintett társasházak igényüket legkésőbb 2012. 
január 31-ig nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységéhez.

3. felkéri a polgármestert,  hogy a határozat 1-2. pontjában foglaltakról értesítse az érintett 
társasházakat.

4. a fővárosi forráshiány miatti 5.730.000,- Ft kamatmentes kölcsön fedezeteként a 2011. évi 
helyi pályázatokra biztosított kamatmentes kölcsön kiadási előirányzatot jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 01.

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A kiegészítő pályázati lehetőségről a 
22 Társasházat értesítették.

A Roma-Net projekt elvi támogatása

 

478/2011. (XII. 01.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elvi támogatásáról biztosítja a Roma-Net – A Roma lakosság társadalmi integrációja című 
projektet,
2.  a  Roma-Net  programmal  kapcsolatos  döntéseket  előzetesen  a  Kesztyűgyári  Tanácsadó 
Testület véleményezi,
3.  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  2011.  december  15-ei  testületi  ülésre  határozza  meg  a 
program akcióterületét. 
Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont: 2011. december 1.

    3. pont: 2011. december 15.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület döntéséről 
a  főpolgármester-helyettes  értesítése  2011.  december  22-én  megtörtént.  A  2011. 
december 15-i képviselő-testületi ülésre az előterjesztés elkészült.
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Közoktatási intézmények álláshelyeinek módosítása

 

479/2011. (XII. 01.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.  2012. január 1-től 3 főről 2 főre csökkenti az igazgató-helyettesek számát a Lakatos 
Menyhért Józsefvárosi ÁMK-ban,

2. a pedagógus álláshelyeket az alábbiak szerint módosítja:

3. 2012.  január  1.  napjával  az  alábbi  nevelő-oktató  munkát  segítő  közalkalmazotti 
álláshelyeket megszünteti:

Intézmény neve

Nevelő-oktató munkát 
segítő közalkalmazotti 
álláshelyek változása Változás

2011.09.01. 2012.01.01
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5 3 -2

összesen -2

4. felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor vegye figyelembe 
az 1-3. pontban szereplő változásokat.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2-3. pont esetén: 2012. január 1.

4. pont esetén: a 2012. évi költségvetés készítése

Intézmény neve

Pedagógus álláshelyek
változása

Változás2011.09.01. 2012.01.01.

Napraforgó Napközi 
Otthonos Óvoda 11 10 -1

összesen -1
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A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az Oktatási és Kulturális Iroda 
az  érintett  közoktatási  intézmények  vezetőinek  megküldte  a  Képviselő-testületi 
határozatot 2011. december 15-én.
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A Józsefvárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program elfogadása

 

480/2011. (XII. 01.)  

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  elfogadja  az  előterjesztés  mellékletében  szereplő 
Józsefvárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Programot. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 1.

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  tájékoztatás  alapján: A  Képviselő-testület  által 
elfogadott  Józsefvárosi  Közoktatási  Esélyegyenlőségi  Programot  megküldte  a 
közoktatási intézményeknek az Oktatási és Kulturális Iroda. Józsefváros honlapján az 
esélyegyenlőségi program megtalálható.

A TÁMOP 5.5.1. B-11/2 pályázat benyújtásának támogatása

 

481/2011. (XII. 01.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elvi támogatást nyújt az Ars Sacra Alapítvány részére a 
TÁMOP.5.5.1.B-11/2 kódszámú pályázaton részvételhez, melyhez pénzbeli és természetbeni 
támogatással nem járul hozzá. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 01.

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Szociális  Iroda  tájékoztatása  alapján: Ars  Sacra 
Alapítvány részére a hitelesített jegyzőkönyvi kivonat megküldésre került.
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Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról

484/2011. (XII. 01.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) elfogadja  a  Budapest  Esély  Nonprofit  Kft.  beszámolóját  a  közfoglalkoztatás  2011. 
január-szeptemberi működéséről,

2.) a kerületi közfoglalkoztatást, mint kötelező önkormányzati feladatot 2011. december 
31.  napját  követően  is  ellátja,  a  folyamatos  fenntartás  érdekében  a  működtetésre 
irányuló kérelmek benyújtását támogatja, 

3.) felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat  2012.  évre  vonatkozó 
közfoglalkoztatási koncepcióját 2012. február 29. napjáig terjessze elő,

4.) a közfoglalkoztatásra 2012. január 1-től 2012. december 31-ig a 2012. évi költségvetés 
terhére a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek és járulékainak önrészként 18.100,0 e 
Ft,  a  közfoglalkoztatáshoz  kapcsolódó  közvetlen  költségekre  (pl.  utazási  bérlet, 
védőruha,  stb.)  éves  szinten  5.000,0  e  Ft,  továbbá  a  közfoglalkoztatás  szervezési 
költségeire 20.000 e Ft erejéig előzetes kötelezettséget vállal,

5.) felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  2012.  évi  költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. 4. pontok esetében 2011. december 1. 

    3. pont esetében: 2012. február 29.
    5. pont esetében: a 2012. évi költségvetést tervezése

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Szociális  Iroda  tájékoztatása  alapján: a  kerületi 
közfoglalkoztatás folyamatosságának fenntartása érdekében, 2011. december hónapban 
a  Munkaügyi  Központ  felé  benyújtásra  került  32  fő  teljes  munkaidős 
közfoglalkoztatására  vonatkozó  kérelem,  melynek  elbírálásáról  még  nem  érkezett 
visszajelzés.  

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása és fedezet biztosítása az  
új bölcsőde őrzésére 
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485/2011. (XII. 01.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Budapest  VIII.  kerület  Tolnai  Lajos  u.  19.  szám alatti  ingatlanon  felépült  új 
bölcsőde 2011.  december  2.  naptól  2012. február  29.  napjáig terjedő időszakra 
vonatkozó  őrzésének  céljára  a  Józsefvárosi  Egyesített  Bölcsőde  részére  bruttó 
3.274,560  e  Ft-ot  biztosít  az  intézmény  2011.  évi  költségvetésében  tervezett 
Horánszky u. bölcsőde udvar bérleti díj maradványa terhére,

2. az 1. pontban meghatározott  összeg kifizetésére 2012. évben kerül sor, ezért  az 
intézménynél 2012. évre feladattal terhelt pénzmaradványként kell kimutatni. 

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2011.  évi  pénzmaradvány  elszámolásánál  és  a 
2012.  évi  költségvetés  módosításánál  az  1-2.  pontban  foglaltakat  vegye 
figyelembe,

4. felkéri a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét, hogy az őrzésre vonatkozó 
szerződést kösse meg,

5.  jóváhagyja  a  Józsefvárosi  Egyesített  Bölcsődék  módosító  okiratát,  valamint  a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratát  az előterjesztés 1-
2. sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal,

6.  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  5.  pontjában  meghatározott 
dokumentumok aláírására,

7. felkéri a polgármestert, hogy az új bölcsőde 2012. évi működtetési költségeire és 
engedélyezett létszámának meghatározására a javaslatot legkésőbb a 2012. január 
első rendes ülésre terjessze be.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2, 4-6. pont: 2011. december 1.

3.pont: a 2012. évi költségvetés módosítása, 2011. évi pénzmaradvány elszámolása,
    7. pont: 2012. január 31-ig

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális Iroda tájékoztatása alapján: a Józsefvárosi 
Egyesített  Bölcsőde vezetője a Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos u. 19. szám alatti 
ingatlanon felépült új bölcsőde őrzésére vonatkozó szerződést megkötötte. Az intézmény 
módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratát a fenntartó 
aláírta,  az  iroda  a  törzskönyvi  nyilvántartás  bejegyzése  érdekében  a  hitelesített 
jegyzőkönyvet és az aláírt dokumentumokat megküldte a Pénzügyi Ügyosztály részére. 
A dokumentum az intézmény részére is megküldésre került.

Javaslat a szivacskézilabda oktatás miatt felmerülő többletórára és a Ferencvárosi Torna 
Clubbal kötött együttműködési megállapodás módosítására
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490/2011. (XII. 15.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. engedélyezi  a  2011/2012-es  tanév  II.  félévében  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi 
LXXIX.  törvényben  meghatározott,  kötelezően  biztosítandó  órakereten  felül  a 
Vajda Péter Ének-zenei  Általános és Sportiskola részére a heti  4,  a Deák Diák 
Általános Iskola részére a  heti  2  – a  szivacskézilabda  oktatásához szükséges  – 
többletórát.

2. a szivacskézilabda oktatására a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola és 
Deák  Diák  Általános  Iskola  részére  heti  2-2  órára  fedezetet  biztosít,  melyre 
előzetesen kötelezettséget  vállal  az iskolák átlag túlóradíj  összegén, az alábbiak 
szerint:  Vajda Péter  Ének-zenei  Általános  és  Sportiskolának 71.484 Ft+járulék, 
Deák Diák Általános Iskolának 81.690 Ft+járulék. 

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2011/2012.  tanév  II.  félévében  a  szivacskézilabda 
oktatásához szükséges 2012. évre eső többletköltséget (személyi kiadás) a 2012. 
évi költségvetés tervezésekor - 2. pont szerint - vegye figyelembe.

4. a./ elfogadja a határozat mellékletét képező, a Ferencvárosi Torna Clubbal és az FTC 
Női Kézilabdasport Nonprofit Kft.-vel kötött módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt (a változások dőlt betűvel jelöltek) együttműködési megállapodást és annak 
mellékletét képező 20.000,0 e Ft támogatási összeget tartalmazó szerződést

b./ az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás 
ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 15.748,0 e Ft-tal, a 12202 
cím  munkáltatót  terhelő  járulékok  előirányzatát  4.252,0  e  Ft-tal  csökkenti  a 
Polgármesteri Hivatal bérmegtakarításának és járulékainak csökkentése címén.

c./ az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11105 cím működésre átadott 
pénzeszköz  előirányzatát  20.000,0  e  Ft-tal  megemeli  az  a./  pontban  foglalt 
támogatás címén.

d./  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2011.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet 
módosításánál a b./-c./ pontban foglaltakat vegye figyelembe. 

5. felkéri a polgármestert a 4. pont szerinti együttműködési megállapodás és támogatási 
szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1.-3. pont: a 2012. évi költségvetés tervezése
                4. a/;b/;c/.-5. pont: azonnal
                4. d/  pont: az Önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az Intézményfelügyeleti Iroda 
a Deák Diák és a Vajda Iskola intézményvezetőjének megküldte a képviselő-testületi 
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határozatot  2012.01.04-én.  Az  érintett  intézmények  a  tantárgyfelosztást  ennek 
megfelelően készítik el.
A szerződés 2011. december 20-án megkötésre került.

A Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A 2011.  évi  költségvetés  módosítása  a 
képviselő-testület 2012. január 19-i ülésére kerül beterjesztésre. 

Javaslat a LÉLEK-Program megvalósítása érdekében támogatási szerződés megkötésére
 

491/2011. (XII. 15.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a) felkéri  a  polgármestert,  a  LÉLEK-Program  további  feladatainak  megvalósítása 
érdekében  támogatási  szerződést  kössön  a  Nemzeti  Erőforrás  Minisztériummal,  azzal, 
hogy a támogatási szerződés különösen az alábbi programelemeket tartalmazza:

- a LÉLEK Ház (Budapest, VIII. kerület Koszorú u. 4-6.) bővítését 20 férőhellyel,

-   kizárólag  a  LÉLEK-Program  keretében  szolgálati  szállás  céljára  felhasználható 
önkormányzati tulajdonban álló lakások száma összesen 20 db lakás,

-  a LÉLEK-Pont és a LÉLEK Ház működtetésének költségeit 2012. január 1-jétől 2012. 
május 31-ig terjedő időszakra,

-  a LÉLEK-Programban résztvevő hajléktalanok képzését, továbbképzését,

- 2012. első felében LÉLEK-Program keretében hajléktalanná válás megelőzését célzó 
intézkedés lebonyolítását.

b) elfogadja a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges - az előterjesztés 2. számú 
mellékletét  képező  tartalommal  –  költségtervet,  valamint  -  az  előterjesztés  3.  számú 
mellékletét képező tartalommal – szakmai programelemeket bemutató dokumentumot.

2. felkéri  a  polgármestert  a  támogatási  szerződés  megkötéséhez  szükséges  valamennyi 
dokumentum (különösen a támogatás igénylésére vonatkozó adatlap, az igényelt támogatás 
felhasználására  vonatkozó  költségterv,  nyilatkozat,  felhatalmazó  levél  a  benyújtandó 
beszedési megbízás(ok) teljesítésére) és a támogatási szerződés aláírására.
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3. a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg előzetes kötelezettséget vállal a támogatási 
szerződésben  foglaltak  fenntartására  a  támogatási  időszak  lejáratát  követően  8  évre, 
melynek éves költsége várhatóan 33.000 e Ft- 40.000 e Ft.

4. amennyiben a támogatás utólagos finanszírozású, akkor a program megvalósításához az 
átmenetileg szabad pénzeszköz terhére biztosítja a fedezetet.

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a fenntartási kötelezettség időszaka 
alatt az önkormányzat évenkénti költségvetésében vegye figyelembe.

6. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  3.a)  pontja  szerinti  lakások  kijelölésére 
vonatkozóan – figyelemmel a 461/2011. (XI.17.) számú határozat 10. pontjában foglaltakra 
- készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 2012. január havi első ülésére.

7. ha  a  támogatási  szerződés  aláírására  nem  kerül  sor  a  határozatban,  valamint  annak 
mellékleteiben  foglaltaknak  megfelelően,  úgy  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  program 
megvalósítása érdekében újra terjessze be javaslatát a Képviselő-testület elé.

8. a  LÉLEK  Ház  szolgáltatásaiért  bruttó  3.000,-  Ft/hó/fő  díjat  állapít  meg,  beszedésére 
számla ellenében a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat jogosult.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-4., 8. pont esetén 2011. december 15.

5. pont esetén először a 2012. évi költségvetés tervezése
6. pont esetén a Képviselő-testület 2012. január havi első ülése
7. pont esetén a támogatási szerződésről való döntést követően

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: A határozat 2. pontja szerinti dokumentumok 
aláírásra megtörtént az Önkormányzat részéről. A Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 
a támogatási szerződés aláírásra került. A támogatási összeg 150 millió Ft, vissza nem 
térítendő támogatás, melynek alapján a határozat 7. pontja szerintiek okafogyottak. A 
határozat  6. pontja szerint  a Képviselő-testület 2012. január 19-i  ülésére előterjesztés 
készül a további 10 db szolgálati lakás kijelölésére vonatkozóan.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 20 db lakás kijelölése megtörtént.

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az előzetes kötelezettségvállalás miatt a 
2011. évi költségvetés módosítása a 2012. január 19-i ülésre kerül beterjesztésre.

Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására

 

492/2011. (XII. 15.)

1. A Képviselő-testület másodfokú jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az első fokú 
határozatokat az alábbi ügyszámokon helyben hagyja:

    04-8023/4/2011.
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    04-1061/6/2011.
    04-10326/4/2011.
    04-10677/3/2011.

2. A Képviselő-testület méltányossági jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az elsőfokú 
határozatot megváltoztatja oly módon, hogy   
    04-6930/5/2011. ügyszámon a megtérítési kötelezettségének 50 %-át elengedi, és a 

fennmaradó részre 20 havi részletfizetést engedélyez.
    04-5005/10/2011. ügyszámon a megtérítési kötelezettségének 50 %-át elengedi, és a 

fennmaradó részre 10 havi részletfizetést engedélyez.
    04-5009/10/2011. ügyszámon a megtérítési kötelezettségének 50 %-át elengedi, és a 

fennmaradó részre 12 havi részletfizetést engedélyez.
    04-748/11/2011. ügyszámon a visszafizetést elengedi.
    04-687/8/2011. ügyszámon a visszafizetést elengedi.
    04-3639/12/2011. ügyszámon ügyében a visszafizetést elengedi.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 15.

A Humánszolgáltatási  Ügyosztály Szociális  Iroda tájékoztatása alapján: a másodfokú 
jogkörében eljáró Képviselő-testület által meghozott döntés alapján a fellebbezések és 
méltányossági kérelmek tekintetében hozott határozatok aláírásra és az ügyfelek részére 
közlésre kerültek.

Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

 

494/2011. (XII. 15.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Józsefvárosi  Önkormányzat  2011.  költségvetésének  I-III.  negyedévi  teljesítéséről 
készült tájékoztatót – előterjesztés 1. számú melléklet - elfogadja.

2. a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja.

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2012.  évi  költségvetés  tervezésénél  a  koncepcióban 
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetén 2011. december 15.
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                  3. pont esetén 2012. évi költségvetés tervezése

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az elfogadott ütemterv alapján a 2012. évi 
költségvetésre  vonatkozó  bekérő  szabályok,  határidők  elkészültek,  és  kiküldésre 
kerültek az érintett költségvetési szerveknek, kisebbségeknek, gazdasági társaságoknak, 
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete

 

495/2011. (XII. 15.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével, az 
abban foglaltak alapján 2012. január-február hónapra vonatkozóan támogatási szerződést 
köt  a  Józsefvárosi  Gyermekekért  Üdültetéséért  Közhasznú  Nonprofit  Kft.-vel,  a  Bárka 
Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft-vel, a Józsefvárosi Kulturális és Sport 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-
vel.

2. az 1. pont alapján felkéri a polgármestert támogatási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2012. január 01., 2. pont esetén 2012. január 05.

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a 2012. január-februári támogatási 
előlegek folyósítására vonatkozó megállapodások elkészültek, az aláírásuk megtörtént.
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Javaslat a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettség vállalásra

  

496/2011. (XII. 15.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget 
vállal 2012. január 01. napjától a Józsefváros című hivatalos kiadvánnyal kapcsolatos kiadás, 
szerkesztés, nyomdai előállítás, terjesztési, ügyfélszolgálati feladatok ellátására irányuló 
szerződések fedezetére az alábbiak szerint:

a) újságírás, cikkírás,  karikatúrák  készítése,  fotóriporteri  és  fényképezési  feladatok 
11.540.400 Ft + Áfa összegben,

b) lapterjesztési feladatok kiadásaira 3.141.424 Ft + Áfa összegben,
c) ügyfélszolgálati kiadásokra 1.404e Ft + járulékai összegben,

Felelős: polgármester
Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezése

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: az előre vállalt kötelezettség miatt a 2011. 
évi költségvetés módosítása a 2012. január 19-i ülésre kerül benyújtásra.

497/2011. (XII. 15.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a 2012. évi költségvetés terhére az átmeneti időszak január, február hónapokra előzetes 
kötelezettséget  vállal  a  2012.  január  01.  napjától  megkötésre  kerülő  megbízási 
szerződések megkötésének fedezetére 4.582.900 Ft + járulékai összegben,

2.) a 2012. évi költségvetés terhére az átmeneti időszak január, február hónapokra előzetes 
kötelezettséget  vállal  a  2012.  január  01.  napjától  megkötésre  kerülő  jogi  és  adó 
szakértői, tanácsadói feladatok ellátására irányuló szerződések fedezetére 2.740 e Ft + 
Áfa összegben,

3.) a  2012.  évi  költségvetés  terhére  előzetes  kötelezettséget  vállal  a  2012.  január  01. 
napjától  megkötésre  kerülő  ásványvíz  beszerzés,  személyszállítás,  munkavédelem, 
tűzoltókészülékek  ellenőrzési  feladatok  ellátására  irányuló  szerződések  fedezetére 
4.676 e Ft + Áfa összegben,
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4.) a  2012.  évi  költségvetés  terhére  előzetes  kötelezettséget  vállal  a  2012/2013-as 
tanévekre vonatkozó óvodai és iskolai Hívogató megjelentetése érdekében bruttó 500 
e Ft összegben.

5.) a 2012., 2013., 2014. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a Hivatal 
minőségirányítási  rendszerének  tanúsító  auditálásának,  felülvizsgálati  auditálásának 
ellátására  irányuló  szerződések fedezetére  2012. évben 700 e Ft  + Áfa összegben, 
2013. évben 500e Ft+ Áfa összegben, 2014. évben 500e Ft+ Áfa összegben.

6.) az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  12202  cím  személyi  juttatás 
előirányzatán  belül  a  bérmegtakarítás  terhére  –  illetménykiegészítés  –  600 e  Ft-ot 
átcsoportosít a köztisztviselők szociális segély előirányzatára.

7.) az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  12202  cím  személyi  juttatás 
előirányzatán belül a túlóra, helyettesítés előirányzat terhére 3.000 e Ft-ot engedélyez 
céljutalomra,  melyből  500  e  Ft  az  éjszakai  ellenőrzések,  2.500  e  Ft  a  PIR 
bevezetésével járó többletfeladatok díjazására használható fel. 

8.) felkéri  a  polgármestert,  hogy a  határozat  1.)-4.)  pontjában  foglaltakat  a  2012.  évi 
költségvetés  tervezésénél,  az  5.)  pontjában  foglaltakat  a  2011.  évi  költségvetésről 
szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe, 7.) pontjában foglaltakat a 
2012., 2013., 2014. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1.)-4) pont esetén a 2012. évi költségvetés tervezése

5.), 8) pont esetén 2012., 2013., 2014. évi költségvetés tervezése, 2011. évi 
költségvetésről szóló rendelet következő módosítása
6.)-7.) pont esetén 2011. 12.15.

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a 2011. évi költségvetés módosítása a 
2012. január 19-i ülésre kerül benyújtásra.
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Javaslat jutalmazásra

 

498/2011. (XII. 15.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az alábbi jutalmazási elvet vezeti be a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat valamennyi 
intézménye  és  tulajdonosi  jogkörében  eljárva  az  önkormányzati  gazdasági  társaságok 
vonatkozásában: 

a.) a  költségvetésben  tervezhető  jutalom  előirányzat  legfeljebb  a  Hivatal,  intézmény, 
gazdasági társaság átlagos egy havi bérkeret egynegyedének megfelelő összeg lehet;

b.)az  önkormányzat  mindenkori  költségvetési  helyzetének  függvényében  az  elsősorban 
szervezeti  eredményeken  alapuló  és  a  szervezeti  eredmények  egyéni  hozzájárulását 
elismerő  általános  jutalmazás  kifizetését  évente  maximum  egy  alkalommal,  december 
hónapra lehet ütemezni; 

c.) a  szervezeti  eredményeken  alapuló  és  a  szervezeti  eredmények  egyéni  hozzájárulását 
elismerő  általános  jutalmazásra  legfeljebb az  átlagos  egy havi  bérkeret  egynegyedének 
megfelelő  jutalomkeret  használható  fel,  melynek  terhére  a  létszám  legfeljebb  50%-a 
részesíthető jutalomban;

2. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12202 cím személyi  juttatáson belül a 
rendszeres  illetmények  bérmegtakarítás  összegéből  14.000,0  e  Ft-ot  engedélyez 
jutalom címén kifizetni 2011. évben. 

2.1. a Hivatal alkalmazottai részére 10.000 Ft értékben étkezési utalvány kerüljön 
kifizetésre. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi 
juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 2.410,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő 
járulékok előirányzatát 459,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi 
juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó  költségtérítések  juttatások  előirányzatát 
2.410,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 459,0 e Ft-tal megemeli 241 fő alkalmazott 
10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

3. a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 30001 cím személyi juttatáson belül a rendszeres 
személyi juttatások előirányzatának bérmaradványából 2.468,0 e Ft-ot, a 30003 cím 
személyi  juttatáson  belül  a  rendszeres  személyi  juttatások  előirányzatának 
bérmaradványából 271,0 e Ft-ot, a 30004 cím személyi juttatáson belül a rendszeres 
személyi  juttatások  előirányzatának  bérmaradványából  655,0  e  Ft-ot,  a  30005 cím 
személyi  juttatáson  belül  a  rendszeres  személyi  juttatások  előirányzatának 
bérmaradványából 1.398,0 e Ft-ot összesen 4.792,0 e Ft-ot engedélyez jutalom címén 
kifizetni.
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4. a  Közterület-felügyelet  alkalmazottai  részére  10.000  Ft.  értékben  étkezési  utalvány 
kerüljön kifizetésre. 

4.1. a Közterület-felügyelet 30001 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát  422,0  e  Ft-tal,  a  munkáltatót  terhelő  járulékok  előirányzatát  114  e  Ft-tal 
csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi  juttatáson belül a személyhez kapcsolódó 
költségtérítések juttatások előirányzatát 450,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 86,0 e Ft-tal 
megemeli 45 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

4.2. a Közterület-felügyelet 30003 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát  75,0  e  Ft-tal,  a  munkáltatót  terhelő  járulékok  előirányzatát  20,0  e  Ft-tal 
csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi  juttatáson belül a személyhez kapcsolódó 
költségtérítések juttatások előirányzatát 80,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 15,0 e Ft-tal 
megemeli 8 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

4.3. a Közterület-felügyelet 30004 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát  197,0  e  Ft-tal,  a  munkáltatót  terhelő  járulékok  előirányzatát  53,0  e  Ft-tal 
csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi  juttatáson belül a személyhez kapcsolódó 
költségtérítések juttatások előirányzatát 210,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 53,0 e Ft-tal 
megemeli 21 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

4.4. a Közterület-felügyelet 30005 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát 309,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 84 e Ft-tal csökkenti 
és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó 
költségtérítések juttatások előirányzatát 330,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 63,0 e Ft-tal 
megemeli 33 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  fenntartásában  működő  intézményekben  10.000  Ft 
értékben  étkezési  utalvány  kerüljön  kifizetésre  az  intézmények  bérmegtakarítása, 
illetve  amelyik  intézménynek  nincs  bérmegtakarítása,  a  Polgármesteri  Hivatal 
bérmegtakarításának terhére.

5.1. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül a 
rendszeres  személyi  juttatás  előirányzatát  4.781,0  e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok 
előirányzatát  1.291,0  e  Ft-tal  csökkenti  az  intézmények  alkalmazottainak  10.000.-Ft/fő 
étkezési utalványainak költségvetési fedezete címén.

5.2.  az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11108  cím  felügyeleti  szervi 
működési támogatás előirányzatát 6.072,0 e Ft-tal megemeli az intézmények alkalmazottainak 
10.000.-Ft/fő étkezési utalványainak költségvetési fedezete címén.

5.3. a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák Diák Általános Iskola 
71500-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 880,9 e Ft-tal megemeli és 
ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések 
juttatások előirányzatát 740,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 140,9 e Ft-tal megemeli az 
alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.4. a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 71500-01 cím kiadás személyi 
juttatás  rendszeres  személyi  juttatás  előirányzatát  525,0  e  Ft-tal,  a  munkáltatót  terhelő 
járulékok  előirányzatát  142,0  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi 
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juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 560,0 e Ft-
tal, dologi SZJA előirányzatát 107,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési 
utalvány költségvetési fedezete címén.

5.5.  a  Németh  László  Általános  Iskolához  gazdaságilag  tartozó  71500-03  cím  bevételi 
felügyeleti  szervi  működési  támogatás  előirányzatát  1.047,6  e  Ft-tal,  a  kiadás  személyi 
juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések, juttatások előirányzatát 880,0 e Ft-
tal, dologi SZJA előirányzatát 167,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési 
utalvány költségvetési fedezete címén.

5.6.  a  Németh  László  Általános  Iskola  71500  cím  bevételi  felügyeleti  szervi  működési 
támogatás  előirányzatát  785,7  e  Ft-tal  és  kiadási  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez 
kapcsolódó költségtérítések, juttatások előirányzatát 660,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 
125,7  e  Ft-tal  megemeli  az  alkalmazottak  10.000.-Ft/fő  étkezési  utalvány  költségvetési 
fedezete címén.

5.7. a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-
04 cím bevételi felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 523,8 e Ft-tal és kiadás 
személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 
860,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 83,8 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-
Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.8.  a  Németh  László  Általános  Iskolához  gazdaságilag  tartozó  Molnár  Ferenc  Magyar  – 
Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Általános  Iskola  71500-05  cím  bevételi  felügyeleti  szervi 
működési  támogatás  előirányzatát  1.023,8  e  Ft-tal,  a  kiadás  személyi  juttatáson  belül  a 
személyhez  kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát  860,0 e Ft-tal,  a dologi 
SZJA előirányzatát 163,8 e Ft-tal megemeli  az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány 
költségvetési fedezete címén.

5.9.  a  Németh  László  Általános  Iskolához  gazdaságilag  tartozó  Józsefvárosi  Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím kiadás személyi 
juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 553,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő 
járulékok  előirányzatát  149,4  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi 
juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 590,0 e 
Ft-tal,  dologi  SZJA előirányzatát  112,4  e  Ft-tal  megemeli  az  alkalmazottak  10.000.-Ft/fő 
étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.10.  a  Németh  László  Általános  Iskolához  gazdaságilag  tartozó  Vajda  Péter  Ének-Zenei 
Általános  és  Sportiskola  71500-06  cím  bevételi  felügyeleti  szervi  működési  támogatás 
előirányzatát 798,2 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a 
személyhez  kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát  670,0 e Ft-tal,  a dologi 
SZJA előirányzatát 128,2 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány 
költségvetési fedezete címén.

5.11. a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím 
bevételi felügyeleti szervi működési támogatás 702,4 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a 
kiadás  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó  költségtérítések  és  juttatások 
előirányzatát  590,0  e  Ft-tal,  a  dologi  SZJA  előirányzatát  112,4  e  Ft-tal  megemeli  az 
alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén
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5.12. a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-
08 cím bevételi felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 309,6 e Ft-tal megemeli 
és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó 
költségtérítések és juttatások előirányzatát 260,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 49,6 e Ft-
tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.13. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerek Virág Napközi 
Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát 291,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 78,0 e Ft-tal csökkenti 
és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó 
költségtérítések és juttatások előirányzatát 310,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 59,0 e Ft-
tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.14.  a  TÁTIKA Napközi  Otthonos  Óvodához  gazdaságilag  tartozó  Kincskereső  Napközi 
Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát 196,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 53,1 e Ft-tal csökkenti 
és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó 
költségtérítések és juttatások előirányzatát 210,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 40,0 e Ft-
tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.15.  a  TÁTIKA Napközi  Otthonos Óvodához gazdaságilag  tartozó  Várunk Rád Napközi 
Otthonos Óvoda 60100-05 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát 168,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 45,6 e Ft-tal csökkenti 
és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó 
költségtérítések és juttatások előirányzatát 180,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 34,3 e Ft-
tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.16.  a  TÁTIKA  Napközi  Otthonos  Óvodához  gazdaságilag  tartozó  Napsugár  Napközi 
Otthonos Óvoda 60100-06 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti 
és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó 
költségtérítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-
tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.17.  a  TÁTIKA  Napközi  Otthonos  Óvodához  gazdaságilag  tartozó  Koszorú  Napközi 
Otthonos Óvoda 60100-10 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti 
és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó 
költségtérítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-
tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.18.  a  TÁTIKA Napközi  Otthonos Óvodához gazdaságilag  tartozó  Hétszínvirág Napközi 
Otthonos Óvoda 60100-09 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti 
és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó 
költségtérítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-
tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.19.  a  TÁTIKA  Napközi  Otthonos  Óvodához  gazdaságilag  tartozó  Mesepalota  Napközi 
Otthonos Óvoda 60100-11 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás 
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előirányzatát 196,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 53,1 e Ft-tal csökkenti 
és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó 
költségtérítések és juttatások előirányzatát 210,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 40,0 e Ft-
tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.20.  a  TÁTIKA Napközi  Otthonos Óvoda 60100 cím kiadás  személyi  juttatáson belül  a 
rendszeres  személyi  juttatás  előirányzatát  291,0  e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok 
előirányzatát 78,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a 
személyhez  kapcsolódó  költségtérítések  és  juttatások  előirányzatát  310,0  e  Ft-tal,  dologi 
SZJA előirányzatát 59,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány 
költségvetési fedezete címén.

5.21.  a  TÁTIKA  Napközi  Otthonos  Óvodához  gazdaságilag  tartozó  Pitypang  Napközi 
Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti 
és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó 
költségtérítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-
tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.22.  a  TÁTIKA  Napközi  Otthonos  Óvodához  gazdaságilag  tartozó  Szivárvány  Napközi 
Otthonos Óvoda 60100-08 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát 271,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 73,4 e Ft-tal csökkenti 
és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó 
költségtérítések és juttatások előirányzatát 290,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 55,2 e Ft-
tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.23. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi 
Otthonos Óvoda 60100-07 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát 234,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 63,3 e Ft-tal csökkenti 
és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó 
költségtérítések és juttatások előirányzatát 250,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 47,6 e Ft-
tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.24.  a  TÁTIKA  Napközi  Otthonos  Óvodához  gazdaságilag  tartozó  Napraforgó  Napközi 
Otthonos Óvoda 60100-03 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás 
előirányzatát 178,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 48,1 e Ft-tal csökkenti 
és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  személyi  juttatáson  belül  a  személyhez  kapcsolódó 
költségtérítések és juttatások előirányzatát 190,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 36,2 e Ft-
tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.25. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó  Katica Bölcsőde - Óvoda 
60100-13 cím kiadás személyi  juttatáson belül a rendszeres személyi  juttatás előirányzatát 
487,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 131,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel 
egyidejűleg a kiadás személyi  juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és 
juttatások előirányzatát 520,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 99,0 e Ft-tal megemeli az 
alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.26. a Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz gazdaságilag tartozó Őszirózsa Gondozó 
Szolgálat 40100-01 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 
824,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 222,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel 
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egyidejűleg a kiadás személyi  juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és 
juttatások előirányzatát 880,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 167,6 e Ft-tal megemeli az 
alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.27. a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím kiadás személyi juttatáson belül a 
rendszeres  személyi  juttatás  előirányzatát  721,7  e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok 
előirányzatát 194,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a 
személyhez  kapcsolódó  költségtérítések  és  juttatások  előirányzatát  770,0  e  Ft-tal,  dologi 
SZJA előirányzatát 146,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány 
költségvetési fedezete címén.

5.28. a Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz gazdaságilag tartozó Egyesített Bölcsődék 
40100-02 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 1.181,0 e 
Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok  előirányzatát  318,9  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel 
egyidejűleg a kiadás személyi  juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és 
juttatások előirányzatát 1260,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 239,9 e Ft-tal megemeli az 
alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

5.29. az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi 
juttatás előirányzatát 2.605,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 703,5 e Ft-
tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó 
költségtérítések és juttatások előirányzatát 2.780 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 529,3 e 
Ft-tal  megemeli  az  alkalmazottak  10.000.-Ft/fő  étkezési  utalvány  költségvetési  fedezete 
címén.

6. A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben a bérmegtakarítás 
terhére  jutalom kerüljön  kifizetésre  intézményenként  az  alábbi  táblázatban  foglalt  összeg 
mértékéig, melynek fedezete az intézmények költségvetésében biztosított. 

Ssz. Intézmény Jutalomra 
fordítható nettó 

összeg Ft

Jutalomra fordítható 
összeg járuléka 27% 

Ft
1. 2.

1. Deák Diák Általános Iskola 0 0
2. Lakatos Menyhért JÁMK 2 178 700 588 249
3. Losonci Téri Általános Iskola 0 0
4. Németh László Általános Iskola 0 0
5. Práter Általános Iskola 0 0
6. Molnár Ferenc Általános Iskola 0 0
7. JEGYMKÁI 410 000 110 700
8. Vajda Péter Ének-zenei Általános és 

Sportiskola
0 0

9. Józsefvárosi Zeneiskola 0 0
10. Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 0 0
11. GYEREK-VIRÁG Napközi Otthonos Óvoda 313 000 84 510
12. KINCSKERESŐ Napközi Otthonos Óvoda 310 000 83 700
13. Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 190 000 51 300
14. Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 293 000 79 110
15. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 263 000 71 010
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16. Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 119 000 32 130
17. Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 727 000 196 290
18. TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda 281 000 75 870
19. Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 273 000 73 710
20. Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 669 000 180 630
21. Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 171 000 46 170
22. Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 39 000 10 530
23. Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 1 010 000 272 700
24. Őszirózsa Gondozó Szolgálat 1 148 434 310 077
25. Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Központ
2 799 447 755 851

26. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék* 8 259 000 2 229 930
27. Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat* 19 000 000 5 130 000

 Mindösszesen: 38 453 581 10 382 467

7. felkéri a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a határozatban foglaltak szerint a 
saját hatáskörű előirányzat módosításra.

8.  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2011.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet  következő 
módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

9. felkéri a polgármestert,  hogy a  2012. évi költségvetésről szóló rendelet  elkészítésénél a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

10.  mint  a  Kisfalu  Józsefvárosi  Vagyongazdálkodó  Kft.  egyszemélyes  tulajdonosa, 
tulajdonosi jogkörében eljárva összesen 7.160,0 e Ft-ot engedélyez jutalom címén kifizetni a 
Kft. dolgozóinak.

Felelős: 1. pont esetében: polgármester, jegyzőt helyettesítő aljegyző, intézmények, 
gazdasági társaságok
2. pont esetében: polgármester, jegyzőt helyettesítő aljegyző 
3.-4. pont esetében: polgármester, Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetője
5.-7. pont esetében polgármester, intézmények vezetői
8.-9. pont esetében: polgármester
10. pont esetében polgármester, a Kisfalu Kft. ügyvezetője

Határidő: 1.-5. pont esetében: 2011. december 15.
6.,7. 10. pont esetében: 2011. december 31. 
8. pont esetében: 2011. évi költségvetés következő módosítása
9. pont esetében a 2012. évi költségvetés tervezése

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a hivatali  dolgozók 2011. év végi jutalma a 
határozatban foglaltaknak megfelelően került kifizetésre.

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: a  2011.  évi  költségvetés  módosítása  a 
2012. január 19-i ülésre kerül benyújtásra.
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Corvin Sétány Kft. /2011. évi üzleti Terv Módosítása 

500/2011. (XII. 15.)

A Képviselő-testület úgy dönt

1. / tulajdonosi jogkörében, mint a Corvin Sétány Kft. többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy 
jóváhagyja,  hogy  a  Corvin  Sétány  Kft.  megrendelje  a  Corvin  Sétány  2.  ütemének 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését és azoknak – a tervekhez tartozó felhasználási 
jogokkal együttes – átadását bruttó 3.300.000 Ft (engedélyezési tervek) és bruttó 5.100.000 Ft 
(kiviteli  tervek)  Corvin  Sétány Kft.  általi  megfizetése  ellenében,  továbbá  felhatalmazza  a 
Társaság  ügyvezetőjét  ezen  megrendelés  aláírására  és  az  irányadó  szerződéses  feltételek 
teljesülése esetén a szerződés szerinti kifizetések végrehajtására.

Felelős: polgármester, Corvin Sétány Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2011. december 23.

2. / tulajdonosi jogkörében, mint a Corvin Sétány Kft. többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy 
jóváhagyja,  hogy  a  Corvin  Sétány  Kft.  tervezési  szerződést  kössön  a  Corvin  Sétány  2. 
ütemhez kapcsolódóan kivitelezésre kerülő Leonardo utca (Práter utca – Tömő utca) útépítési 
munkáira vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére és azoknak – a tervekhez 
tartozó felhasználási jogokkal együttes – átadására összesen bruttó 5.500.000 Ft tervezési díj 
Corvin  Sétány Kft.  által  történő megfizetése  ellenében,  továbbá  felhatalmazza  a  Társaság 
ügyvezetőjét ezen szerződés aláírására és az irányadó szerződéses feltételek teljesülése esetén 
a szerződés szerinti kifizetések végrehajtására.

Felelős: polgármester, Corvin Sétány Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2011. december 23.

3./ tulajdonosi jogkörében, mint a Corvin Sétány Kft. többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy 
jóváhagyja a Corvin Sétány Kft. 2011. évre vonatkozó üzleti  tervének módosítását olyan 
tartalommal,  hogy  az  magába  foglalja  a  fenti  1.  és  2.  pont  szerinti  a  tervezési  munkák 
költségeit.

Felelős: Corvin Sétány Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2011. december 23.

4./, hogy a Corvin Sétány Kft. részére a fenti 1. és 2. pont szerint a tervezési munkák nettó 
költségeinek részbeni (tulajdonosi  hányadi.  50,1%) finanszírozására összesen 5.570.000 Ft 
összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújt egy összegben, 5 éves futamidővel a Corvin Sétány 
Kft-nek.

Felelős: polgármester, Corvin Sétány Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2011. december 23.
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5./,  hogy a fenti  1-3. sz. határozatokban foglalt  ügyekben a Corvin Sétány Kft.  tagjai  – a 
Társasági Szerződés irányadó rendelkezéseinek megfelelően - taggyűlés tartása nélkül írásban 
határozzanak,  és  egyben  felkéri  a  többségi  tulajdonos  Józsefvárosi  Önkormányzat 
képviselőjét, hogy az írásbeli határozathozatal során a jelen határozat 1-3. pontjában foglaltak 
elfogadásához szükséges határozati javaslatokra igennel szavazzon, és ezt követően aláírja a 
Corvin Sétány Kft. tagjainak taggyűlésen kívül hozott írásbeli határozatát.

Felelős: polgármester, Corvin Sétány Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2011. december 23.

6./,hogy a 4. pontban foglalt tagi kölcsön fedezetének biztosítása érdekében
a./  az Önkormányzat  és a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11603 cím felújítási  előirányzatán 
belül  az  ütemektől  független  felújítási  előirányzatát  5.570.000  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel 
egyidejűleg a kiadás 11063 cím felhalmozásra nyújtott kölcsönök előirányzatát ugyan ezen 
összeggel megemeli.
  
b./  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2011.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet  következő 
módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 31.

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A tagi kölcsön szerződés aláírása és a 
kölcsön folyósítása megtörtént.

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: a  2011.  évi  költségvetés  módosítása  a 
2012. január 19-i ülésre kerül benyújtásra.

Teleki téri piac / Beszámoló a konzultációs testület munkájáról

501/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Konzultációs testület beszámolóját a Teleki téri piac kereskedőivel kötött 
megállapodásokról,

2.  –tekintettel arra, hogy valamennyi kitűzött feladat elvégzésre került - a Konzultációs 
testület munkáját befejezettnek tekinti és a Konzultációs testületet megszünteti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 15.

A Stratégiai Tanácsadó Iroda tájékoztatása alapján: A beszámoló elfogadásra került, a 
Konzultációs testület megszűnt.
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Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása

 

503/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 működési általános és 
céltartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék előirányzatát 6.500,0 e Ft-
tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11108  cím  felügyeleti  szervi  dologi 
előirányzatát a Közterület-felügyelet támogatása címén megemeli.

2. a  Közterület–felügyelet  30005  cím  bevételi  felügyeleti  szervi  működési  támogatás 
előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 6.500,0 e Ft-tal megemeli póttámogatás 
címén.

3. elfogadja a Közterület-felügyelet címrenden belüli módosítást az előterjesztés 1. és 2. 
számú mellékletében részletezettek alapján. 

4. Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  költségvetés  következő 
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester, Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési szerv Vezetője
Határidő: azonnal

A Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: a  2011.  évi  költségvetés  módosítása  a 
2012. január 19-i ülésre kerül benyújtásra.
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Felhatalmazás a Józsefvárosi Közterület-felügyelet részére parkolási adatoknak a Parking 
kft-től történő beszerzésére kerékbilincselési tevékenység ellátásához 

 

504/2011. (XII. 15.)

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Józsefvárosi Közterület-felügyeletet, hogy a fővárosi 
kezelésű parkolási  övezeten belüli  kerékbilincselési  feladatok ellátása érdekében a Parking 
Kft.-től - a felhelyezett kerékbilincsek leszerelésért az ügyfelek által megfizetett összeg 40 %-
áért utólagos elszámolással, a beszedett bevétel terhére - a parkolási adatokat szerezzen be.

2.  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Közterület-felügyelet  2012.  évi 
költségvetésének összeállításakor a fentieket vegye figyelembe.

Felelős: 1. pont esetében Józsefvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, 
  2. pont esetében polgármester

Határidő: 1. pont esetében 2011. december 20.
     2. pont esetében 2012. évi költségvetés benyújtása

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet tájékoztatása alapján: A Parking Kft. 2012. január 
01.  napjától  a  BKK  szervezeti  irányítása  alá  került,  2012.  január  17-én  tartják  az 
egyeztető tárgyalást az új vezetéssel, döntés később várható.

 
Javaslat utcanév megváltoztatására

 

506/2011. (XII. 15.)

A Képviselő-testület javasolja a Budapest Főváros Közgyűlésének, hogy 

- a Bérkocsis utcanév védettségét  - a közterület-  és városrésznevek megállapításáról, 
valamint  azok  jelöléséről  szóló  9/1989  (1990.  I.  31)  Főv.  Tan.  rendelet  3.§.  (4) 
bekezdésében  szereplő  kötelezettség  utólagos  teljesíthetősége  érdekében  -  a  József 
körút és Gutenberg tér közötti szakaszon szüntesse meg és a Bérkocsis utca további - 
József  krt.  Népszínház  utca  közötti  -  szakaszának  elnevezésének  védettségét,  a 
jelenlegi házszámozás változatlanul hagyásával tartsa fent;

- hogy a Bérkocsis utca József körút és Gutenberg tér közötti szakaszának elnevezését – 
az utcanév védettségének módosítását követően - Scheiber Sándor utcára változtassa;
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Felkéri a polgármestert, hogy a javaslatot Budapest Főváros Önkormányzata részére küldje 
meg. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 20.

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A Fővárosi Önkormányzat részére a 
javaslat összeállítása megtörtént.

Javaslat a faültetési előirányzat felhasználása tárgyában hozott 444/2011.(XI.03.) számú 
KT határozat módosítására

 
508/2011. (XII. 15.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 444/2011. (XI.3) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. felkéri a polgármestert a Mátyás tér közelében 27 db 10 cm törzsátmérőjű, (30-35 
cm kerületű) fa telepítésére és 3 éves fenntartására, a Tisztviselő-telep területén 48 db 
8 cm törzsátmérőjű, (20-25 cm kerületű), a Százados úton 12 db 8 cm törzsátmérőjű fa 
telepítésére és 3 éves fenntartására”, továbbá a Vajda Péter utcai osztó sávban cserje  
telepítésre,  egy éves  fenntartással,  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem érő beszerzési 
eljárás lebonyolítására.”

2. a 444/2011. (XI.3) számú határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja

„3.  a./  A  növények  beszerzéséhez az  idei  évi  faültetési  előirányzat  felhasználása 
érdekében és a beszerzési  eljárás fedezetének biztosításához az Önkormányzat  és a 
Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11107-01  címről  a  Környezetvédelmi  Alap,  fapótlási 
céltartalék zárolt kiadási előirányzatát a zárolás alól feloldja és egyben 10.000 e Ft-ot 
átcsoportosít a 11601 dologi előirányzat címre.
b./ a faápolás címén 2015. évig évente nettó 704,7 e Ft-ra, valamint a cserjék ápolására 
2012-2013. évre maximum 600,0 e Ft+áfa összegre előzetes kötelezettséget vállal a 
környezetvédelmi és a faültetési céltartalék terhére.”

3. a 444/2011. (XI.3) számú határozatának 4.-5. pontját visszavonja.

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  költségvetés  következő  módosításakor  a  fentieket 
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pontok esetén 2011. december 15. 
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  4. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A Gazdálkodási  Ügyosztály  tájékoztatása alapján:  A Vajda Péter utcai  osztó  sávban 
cserje telepítésre, egy éves fenntartással, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárást megindítása megtörtént.

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetése
 
510/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Közterület-felügyelet 30004 cím engedélyezett létszámát 2012. január 1. napjától 6 
fővel csökkenti.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: 2012. január 1.

2. a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ  40100  cím  409/2011.  (X.20.)  számú 
határozatában  megemelt  3  fővel  engedélyezett  létszámát  2012.  január  1.  napjával 
csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  Józsefvárosi  Lakhatási,  Életviteli,  Lelki 
segítségnyújtási,  Egzisztenciateremtési  Közösségi  Program  LÉLEK--Pont 
feladatellátását,  a  Déri  Miksa  u.  3.  telephelyet  megszünteti  a  feladatellátás 
átszervezése címén.
Felelős. polgármester, intézményvezető
Határidő: 2012. január 1.

3. a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím engedélyezett létszámát 2012. 
január 1.  napjától határozatlan időtartamig 44 fővel,  2012. december 31. napjáig 3 
fővel megemeli az intézmény feladatváltozásai címén, így az engedélyezett létszám 62 
főről 109 főre módosul.
Felelős: Polgármester, intézmény igazgatója
Határidő: 2012. január 1.

4. a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím engedélyezett létszámán belül 
az alábbi vezetői álláshelyeket határozza meg:

- igazgató
- általános igazgató helyettes
- biztonsági igazgató helyettes
- operatív igazgató helyettes
- foglalkoztatási igazgató helyettes
- gazdasági vezető
- köztisztasági vezető
- főkertész
- útkarbantartási vezető
- szakmai telephelyvezető

65



- piacvezető
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 1.

5. a)  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  Baross  u.  81.  fsz. 
székhelyt 2012. január 1. napjától telephellyé minősíti, a Déri Miksa u. 3. szám 39 m2 

helyiséget  telephellyel  bővíti,  és  az  intézmény  székhelyéül  a  Mátyás  tér  15. 
Kesztyűgyár földszinti és első emeleti szintjét ( terület nagysága 169,2 m2.) jelöli ki.
b) a Mátyás tér 15. sz. közös épület használata miatt felkéri a Józsefvárosi Közösségi 
Ház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és a Józsefvárosi 
Városüzemeltetési Szolgálat megbízott igazgatóját, a közüzemi díjakra vonatkozóan 
kössenek megállapodást, annak érdekében, hogy a Kft. az intézményre eső közüzemi 
díjakat továbbszámlázhassa az intézménynek.
Felelős: polgármester, intézmény igazgatója, Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2012. január 1.

6. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Központ  és  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  alapító 
okiratának módosítását, valamint a Józsefvárosi Közösségi Ház Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit  Kft. alapító okirat  módosítását a 2012. évi első képviselő-testületi  ülésre 
terjessze be.
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2012. január havi első ülése

7. a)  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  80100 cím kiadási  személyi  juttatás 
rendszeres  személyi  juttatás  előirányzatát  3.937,0  e  Ft-tal,  a  munkáltatót  terhelő 
járulékok előirányzatát 1.63,0 e Ft-tal bérmegtakarítás címén csökkenti.
b) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím kiadás felhalmozás 
előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli karácsonyi vásár rendezése céljából faházak 
beszerzése címén.
c) a faházak tárolása, állapotának megóvása a Józsefvárosi Városüzemeltetési 
Szolgálat feladata.
Felelős: polgármester, intézmény igazgatója
Határidő: 2011. december 15.

8. a)  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  2012.  évi  költségvetési  tervezetét, 
melyet  részleteiben  a  határozat  1.  számú  melléklete  tartalmaz,  tervezési  alapként 
elfogadja,  végelegesen  az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet 
elfogadásával egyidejűleg dönt.
b) 2012. évre előzetes kötelezettséget vállal a Józsefvárosi Városüzemeltetési 
Szolgálat költségvetésére a határozat 1. számú mellékletében részletezettek szerint.
c) a határozat 1. számú mellékletében foglalt 21.000,0 e Ft-os összegű felújításra-
beruházásra a közbeszerzési eljárási szabályok szerint megindítható a 2012. évi 
költségvetés terhére 2012. január-február havi teljesítéssel.
Felelős: polgármester, intézmény igazgatója
Határidő: a)-b) pont esetén a 2012. évi költségvetés elfogadása, c) pont esetén 2011. 
december 15.

9. felkéri  a  polgármestert,  hogy a  2012.  évi  költségvetés  tervezésénél  a  határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
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Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése

A  Gazdálkodási  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  JVSZ  alapító  okiratának 
módosítását a Képviselő-testület a 2012. január 19-i ülésén tárgyalja.

A JKH NKFT a JVSZ-el  a bérleti  szerződést  megkötötte,  további intézkedésre,  azaz 
alapító okirat módosításra nincs szükség.

A Jegyzői Kabinet Jogi Csoport tájékoztatása alapján: a határozat 6. pontja alapján a 
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat alapító okirat módosítása előkészítésében részt 
vett,  melyre  vonatkozó  előterjesztést  a  Képviselő-testület  2012.  január  19-i  ülésén 
tárgyalja.

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: a  2011.  évi  költségvetés  módosítása  a 
2012. január 19-i ülésre kerül benyújtásra. 

Javaslat a Pollack téri Közterületfejlesztő és –hasznosító Kft. törvényes működésére

 

511/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület,  mint  a  Pollack  téri  Közterületfejlesztő  és  -hasznosító  Kft.  többségi 
tulajdonosa úgy dönt, hogy
1. nem  járul  hozzá,  hogy  a  Pollack  téri  Közterületfejlesztő  és  –hasznosító  Kft.  2011. 

december 19. 14 órára meghirdetett  rendkívüli  Taggyűlése a Társaság székhelyén kívül 
kerüljön megtartásra.

2. felkéri a Pollack téri Közterületfejlesztő és -hasznosító Kft ügyvezetőit,  hogy a Gt és a 
Társasági  szerződés  szabályainak  megfelelően  haladéktalanul  hívják  össze  a  Társaság 
rendkívüli taggyűlését. A rendkívüli taggyűlés napirendi pontjai a következők legyenek:

1. Ügyvezető megválasztása
2. Felügyelő bizottsági tagok megválasztása
3. Könyvvizsgáló megválasztása
4. Társaság  törvényes  működésének  helyreállítása,  anyagi  helyzetének  megtárgyalása, 

figyelemmel a Társaság fennálló kötelezettségeire.
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3. kifejezi  azon szándékát,  hogy a Társasággal  szembeni  követelések  mielőbbi  rendezésre 
kerüljenek és a Társaság működése 2012. évben is biztosított legyen.

4.1./ kezdeményezi 17.403.000,-Ft összegű pótbefizetés elrendelését, támogatás címén.

4.2./ A  Taggyűlés  által  elrendelt  pótbefizetési  kötelezettség  a  tagokat  törzsbetéteik 
arányában  terhelik,  így  a  többségi  tulajdonos  Józsefvárosi  Önkormányzat  fizetési 
kötelezettsége 8.875.530,- Ft, a kisebbségi tulajdonos a Pollack Mihály téri Mélygarázs 
Beruházó, Kivitelező és Üzemeltető Kft fizetési kötelezettsége 8.527.470,-Ft.

4.3./ A pótbefizetést a taggyűlési döntést követő 30 napon belül kell átutalással teljesíteni, a 
Pollack téri Közterületfejlesztő és - hasznosító Kft. részére.

4.4./ A pótbefizetés beérkezését követően a társaság ügyvezetői büntetőjogi felelősséggel 
kötelesek a társasággal szembeni követelések kiegyenlítésére haladéktalanul intézkedni.

4.5./ A követelések kiegyenlítésének sorrendje:
 1. kiszámlázott jogos követelések,
 2. adófizetési kötelezettség, köztartozások,
 3. társaság tisztségviselőinek bérszámfejtett járandósága és azok járulékai,
 eddig még nem számlázott követelések a számlázást követően

4.6./ a 2011. december 1-ig nem számfejtett tartozás a pótbefizetésből az ügyvezetők felé 
nem kerülhet kifizetésre.

4.7./ a  jelenleg  vitatott  követelés  kiegyenlítése  csak  akkor  lehetséges,  ha  annak 
kiegyenlítését jogerős bírósági ítélet előírja.

4.8./ 2008-2010.  évi  mérlegbeszámolók  elkészítésére,  a  2012.  évi  működésre  biztosított 
anyagi  forrás  kifizetése  az  adott  feladat  elvégzését  követő  ügyvezetők  által  adott 
teljesítésigazolások alapján történjen.

4.9./ a Felügyelő Bizottság köteles valamennyi kifizetés jogosságát aláírásával igazolni.

4.10./ a  3.  pontban  megfogalmazott  szándéka  teljesítése  érdekében  a  társaság 
kötelezettségeinek  tulajdoni  hányad  szerinti  rendezésére  támogatásként  8.875.530.-  Ft 
fedezetet  biztosít.  Az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11107-02  cím 
Felhalmozási,  felújítási  céltartalék  előirányzatát  8.875,5  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel 
egyidejűleg a kiadás 11502 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen 
összeggel megemeli.

4.11./ felkéri  a  polgármestert,  a  2011.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet  következő 
módosításánál vegye figyelembe.

4.12./ felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására

5./ felhatalmazza  az  Önkormányzat  képviseletében  eljáró  tulajdonosi  képviselőt,  hogy  a 
Pollack téri Közterületfejlesztő és -hasznosító Kft. Taggyűlésén elődlegesen jelen határozat 
4.1.-4.9.  pontjaiban  meghatározott  döntését  képviselje.  Amennyiben  a  taggyűlésen  a 
kisebbségi  tulajdonos  a  társaság  törvényes  működésére  vonatkozóan nem a  Képviselő-
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testület  által  megfogalmazott  javaslatokat  tesz,  de  javaslatai  az  Önkormányzat  érdekeit 
nem  sértik,  felhatalmazza  az  Önkormányzat  képviseletében  eljáró  képviselőt  azok 
elfogadására.  Ebben  az  esetben  sem  haladhatja  meg  az  Önkormányzat  fizetési 
kötelezettsége a 8.875.530,- Ft összeget.

6./ felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  költségvetés  következő  módosításánál  a  határozat  4. 
pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

7./ Felkéri  a  Pollack  téri  Közterületfejlesztő  és  –hasznosító  Kft.  ügyvezetőit,  hogy  a 
pótbefizetések  felhasználásáról  tájékoztatásukat,  a  2008-2010.  évi  mérlegbeszámolók 
elkészítésére  és  elfogadásának  határidejére  vonatkozó  javaslatukat,  továbbá  a  Társaság 
jövőbeni működtetésére vonatkozó tervet terjesszék be a Képviselő-testület 2012. februári 
rendes ülésére.

8./ Felszólítja  az  Ügyvezetőket,  a  társaság  iratanyagának  a  társaság  székhelyén  történő 
elhelyezésére.

Felelős: 1., 3-7. pont esetén polgármester, 2. és 8. pont esetén Pollack téri Kft. ügyvezetői
Határidő: 1-2. és 8. pont esetén azonnal

3-7. pontok esetén Pollack téri Kft. taggyűlése

A  Gazdálkodási  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  Pollack  téri  Kft.  taggyűlése 
megtartásra került. A pótbefizetés kérdésében nem született döntés. 

A  Pénzügyi  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: a  2011.  évi  költségvetés  módosítása  a 
2012. január 19-i ülésre kerül benyújtásra.

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó átszervezése

 

514/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület intézmény fenntartói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

1. a Józsefvárosi Nevelési Tanácsadót (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 4.)  2012. 
január  01.  napjával  átszervezi azzal,  hogy  ettől  az  időponttól  kezdődően  a 
pedagógiai  szakmai  szolgáltató  tevékenységet  alaptevékenységként  látja  el  az 
intézmény, továbbá ettől az időponttól kezdődően a Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 
elnevezése Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató 
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Intézmény névre  változik.  Az  intézmény  rövid  neve:  Józsefvárosi  Pedagógiai 
Szolgálat, rövidített neve: JEPSZ.

2. elfogadja az 1. pontban meghatározott intézmény alapító okiratának módosító okiratát, 
mely a határozat 1. számú mellékletét képezi.

3. elfogadja  az  1.  pontban  meghatározott  intézmény  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, mely a határozat 2. számú mellékletét képezi. 

4. felkéri a polgármestert a határozat 1-2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat és módosító okirat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31. 

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  képviselő-testületi  döntés 
szerint  az  egységes  szerkezetben  foglalt  alapító  okirat  és  a  módosító  okirat  2011. 
december 21-én aláírásra került. 

A  Magyar  Emberi  Jogvédő  Központ  Alapítvány  TÁMOP  5.5.1.B-11/1  „Civilek  a  
családbarát Józsefvárosért” pályázat támogatása
  

515/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elvi támogatást nyújt a Magyar Emberi Jogvédő Központ 
Alapítvány  TÁMOP.-5.5.1.B-11/1  kódszámú  pályázaton  való  részvételéhez  úgy,  hogy 
pénzbeli és természetbeni támogatással nem járul hozzá. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 15.

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Gyermekvédelmi  Iroda  tájékoztatása  alapján: a 
MEJOK  Alapítvány  a  testületi  döntésről  szóló  határozatot  megkapta,  a  pályázatot 
beadta.

Javaslat pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat biztosítására
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517/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a pszichiátriai betegek nappali ellátására, mint kötelező önkormányzati feladatra 2012. 
január 01. napjától 2012. december 31. napjáig, határozott időtartamra ellátási szerződést köt 
a) a  Moravcsik Alapítvánnyal  (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje 

alatt 300.000,- Ft/hó összegben szolgáltatási díjat biztosít.
b) a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonpofit 

Kft-vel (székhely: 1083 Budapest, Szigony u. 13/a) melynek ideje alatt 95.000,- Ft/hó 
összegben szolgáltatási díjat biztosít.

2.  a  határozat  1.  pontja  alapján  felhatalmazza  a  polgármestert  az  ellátási  szerződések 
aláírására.

3.  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  az  önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. -2. pontok esetében: 2012. december 15.

    3. pont esetében az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezése. 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális Iroda tájékoztatása alapján: a pszichiátriai 
betegek  nappali  ellátására  elfogadott  ellátási  szerződések  aláírás  cáljából  az  érintett 
szervezetek felé megküldésre kerültek a jegyzőkönyvvel együtt. Ez idáig a  Moravcsik 
Alapítvány által aláírt szerződés érkezett vissza a hivatalba, amint a  Szigony-Útitárs a 
Komplex  Pszicho-szociális  Rehabilitációért  Közhasznú  Nonpofit  Kft.  által  aláírt 
szerződés  is  visszaérkezik,  felterjesztésre  kerül  aláírásra  a  polgármester  felé  és 
rögzítésre kerül a szerződésnyilvántartó rendszerben. 

Javaslat a Józsefváros Kártya 2012. évi díjának megállapítására

 

518/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2012-ben az igénylőknek térítésmentesen biztosítja a Józsefváros Kártyát.

2. felkéri a polgármestert,  hogy számoljon be a Józsefváros Kártya program 2012. évi 
tapasztalatairól, és tegyen javaslatot a 2013. évi igénylési díj megállapításra.
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Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2011. december 15.

    2. pont esetében: a mindenkori jogszabályban meghatározott költségvetési 
      koncepció benyújtásnak határideje

A Polgármesteri Kabinet és a Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a 
határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

Javaslat  szerződések  megkötésére  az  egészségügyi  alapellátásban  résztvevő  vállalkozó  
háziorvosokkal
 

519/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. a./ elfogadja a 2012. január 01. napjától kezdődő hatállyal 2016. december 31. napjáig a 
határozat  mellékletét  képező  felnőtt  és  gyermek  háziorvosok  egységes  tartalmú  és 
szerkezetű Egészségügyi ellátási szerződését.

b./  2012.  január  01-től  -  2016.  december  31.  napjáig  az  Önkormányzat  következő  évi 
költségvetéseinek terhére maximum éves  szinten bruttó  22.000,0 e Ft erejéig előzetes 
kötelezettséget vállal.

c./ amennyiben évente a bruttó 22.000,0 e Ft a szerződésben vállalt költségeket nem fedezi, 
abban ez esetben a képviselő-testület a költségvetéséi fedezetről a tárgyévben dönt.

2. felhatalmazza a polgármestert az alábbiakban meghatározott szolgáltatók Egészségügyi 
ellátási szerződéseinek aláírására.

2.1 Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről  szóló  25/2002.  (VI.21.)  számú  önkormányzati  rendelet  1.  sz. 
mellékletében meghatározott  1.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére  a 
1084 Budapest, Auróra utca 22-28. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Mózer Bt-
vel, és az ellátásért felelős Dr Mózer Katalin háziorvossal 2012. január 01-től 2016. 
december 31-ig,

2.2 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről 
szóló  25/2002.  (VI.21.)  számú  önkormányzati  rendelet  1.  sz.  mellékletében 
meghatározott  4.  számú  felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére  a  1084  Budapest, 
Auróra utca 22-28. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a MED-LASER Kft-vel, és az 
ellátásért felelős Dr. Ambrus Csabáné Dr. Kenyeres Judit háziorvossal 2012. január 01-
től 2016. december 31-ig,

2.3 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről 
szóló  25/2002.  (VI.21.)  számú  önkormányzati  rendelet  1.  sz.  mellékletében 
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meghatározott  2.  számú  felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére  a  1084  Budapest, 
Auróra utca 22-28. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Salimed Egészségügyi Bt-vel, 
és az ellátásért felelős Dr. Zalaba Zoltán Gábor háziorvossal 2012. január 01-től 2016. 
december 31-ig,

2.4 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről 
szóló  25/2002.  (VI.21.)  számú  önkormányzati  rendelet  1.  sz.  mellékletében 
meghatározott  5.  számú  felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére  a  1084  Budapest, 
Auróra utca 22-28. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Fodor és Társa Egészségügyi 
Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Fodor Ildikó háziorvossal 2012. január 01-
től 2016. december 31-ig,

2.5 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről 
szóló  25/2002.  (VI.21.)  számú  önkormányzati  rendelet  1.  sz.  mellékletében 
meghatározott  3.  számú  felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére  a  1084  Budapest, 
Auróra utca 22-28. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Gold-Kalász Egészségügyi 
Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Gőbl Richárd háziorvossal 2012. január 01-től 2016. 
december 31-ig,

2.6 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről 
szóló  25/2002.  (VI.21.)  számú  önkormányzati  rendelet  1.  sz.  mellékletében 
meghatározott  6.  számú  felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére  a  1084  Budapest, 
Auróra utca 22-28. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Földes és Társa Gyógyító, 
Preventív és Tanácsadó Bt-vel,  és az ellátásért  felelős Dr. Földes Ferenc háziorvossal 
2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.7 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről 
szóló  25/2002.  (VI.21.)  számú  önkormányzati  rendelet  1.  sz.  mellékletében 
meghatározott  7.  számú  felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére  a  1084  Budapest, 
Auróra  utca  22-28.  szám alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  MED-FIZ Háziorvosi  és 
Fizioterápiás Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Rőth Pál háziorvossal 2012. január 01-től 
2016. december 31-ig,

2.8 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről 
szóló  25/2002.  (VI.21.)  számú  önkormányzati  rendelet  1.  sz.  mellékletében 
meghatározott  9.  számú  felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére  a  1084  Budapest, 
Auróra  utca  22-28.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  Dr.  Menyhárt  Eszter 
Háziorvosi Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Menyhárt Eszter háziorvossal 2012. január 
01-től 2016. december 31-ig,

2.9 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről 
szóló  25/2002.  (VI.21.)  számú  önkormányzati  rendelet  1.  sz.  mellékletében 
meghatározott  8.  számú  felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére  a  1084  Budapest, 
Auróra utca 22-28. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dr. Bihari és Társa Orvosi Bt-
vel,  és  az  ellátásért  felelős  Dr.  Bihari  Zoltán  háziorvossal,  2012.  január  01-től  2016. 
december 31-ig,

2.10  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  10.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1084 Budapest, 
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Auróra  utca  22-28.  szám alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  TÁR-MED Egészségügyi 
Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Tárász Mária háziorvossal 2012. január 01-
től 2016. december 31-ig,

2.11  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  11.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1084 Budapest, 
Auróra utca 22-28. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a DIPOL-MED Egészségügyi 
Szolgáltató  Bt-vel,  és  az  ellátásért  felelős  Dr.  Richter  Istvánné  Dr.  Révész  Orsolya 
háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.12  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  14.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1083 Budapest, 
Magdolna u. 33. szám alatti  orvosi rendelőhelyiségben a GALLÓ-MED Egészségügyi 
Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Galló Mária háziorvossal 2012. január 01-
től 2016. december 31-ig,

2.13  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  12.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1083 Budapest, 
Magdolna u. 33. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dr. Kapocska Háziorvosi Bt-vel, 
és az ellátásért felelős Dr. Kapocska Zsuzsanna háziorvossal 2012. január 01-től 2016. 
december 31-ig,

2.14  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  15.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1083 Budapest, 
Magdolna  u.  33.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  HOLMED  Egészségügyi 
Szolgáltató Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Cserti Árpád háziorvossal 2012. január 01-
től 2016. december 31-ig,

2.15  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  13.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1083 Budapest, 
Magdolna u. 33. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben Dr. Ajtay Zsófia Eszter egyéni 
vállalkozóval,  aki  egyben  az  ellátásért  felelős  háziorvos  2012.  január  01-től  2016. 
december 31-ig,

2.16  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  16.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1083 Budapest, 
Magdolna  u.  33.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  Kata-Med  Egészségügyi 
Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Mayer Éva háziorvossal 2012. január 01-től 
2016. december 31-ig,

2.17  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  17.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1087 Budapest, 
Hungária krt. 18. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ciprus 2007 Egészségügyi és 
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Szolgáltató Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Tari Péter háziorvossal 2012. január 01-től 
2016. december 31-ig,

2.18  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  18.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1087 Budapest, 
Hungária krt. 18. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a MIK-KAT 2002. Háziorvosi és 
Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Selján Katalin háziorvossal 
2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.19  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  19.  számú  felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére  1088  Budapest, 
József  krt.  36.  szám alatti  orvosi  rendelőhelyiségben a Szárits  és  Társa Egészségügyi 
Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Szárits Árpád háziorvossal 2012. január 01-
től 2016. december 31-ig,

2.20  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  22.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1088 Budapest, 
József krt. 36. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a DOCTOR TELLHMI Kft-vel, és 
az ellátásért felelős Dr. Kiss József háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-
ig,

2.21  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  20.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1088 Budapest, 
József krt. 36. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dr. Ormai és Társa Háziorvosi Bt-
vel,  és  az  ellátásért  felelős  Dr.  Ormai  Gyula  háziorvossal  2012.  január  01-től  2016. 
december 31-ig,

2.22  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  23.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1088 Budapest, 
József krt.  36.  szám alatti  orvosi rendelőhelyiségben a Károly és József Bt-vel,  és az 
ellátásért felelős Dr. Berényi Éva háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.23  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  21.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1088 Budapest, 
József  krt.  36.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  Med-All-2003  Egészségügyi 
Szolgáltató  és  Számvitel  Bt-vel,  és  az  ellátásért  felelős  Dr.  Varga  Jolán  háziorvossal 
2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.24  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  24.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1088 Budapest, 
József krt. 36. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Gyógyít-Társ Orvosi Bt-vel, és az 
ellátásért felelős Dr. Vámosi Péter háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-
ig,
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2.25  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  41.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1089 Budapest, 
Orczy  út.  31.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  HÉ-RA-MEDICA  Háziorvosi 
Szolgáltató  Kiemelkedően  Közhasznú  Nonprofit  Kft-vel,  és  az  ellátásért  felelős  Dr. 
Héczey András háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.26  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  42.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1089 Budapest, 
Orczy  út.  31.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  REN-MED  Háziorvosi  és 
Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Ferenczy Judit háziorvossal 2012. január 
01-től 2016. december 31-ig,

2.27  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  43.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1089 Budapest, 
Orczy  út.  31.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  K&M  Medica  Egészségügyi 
Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Kovács Mária háziorvossal 2012. január 01-
től 2016. december 31-ig,

2.28  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  44.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1089 Budapest, 
Orczy  út.  31.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  Schram-Med  Háziorvosi  és 
Egészségügyi  és  Szolgáltató  Kft-vel,  és  az  ellátásért  felelős  Dr.  Schramek  József 
háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.29  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  37.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1088 Budapest, 
Mikszáth  tér  4.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  VITAL  –
Foglalkozásegészségügyi Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Pinke Zsuzsanna háziorvossal 
2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.30  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  40.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1088 Budapest, 
Mikszáth tér 4. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dobó Katalin Családorvosi Bt-
vel,  és  az  ellátásért  felelős  Dr.  Dobó  Katalin  háziorvossal  2012.  január  01-től  2016. 
december 31-ig,

2.31  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  35.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1088 Budapest, 
Mikszáth tér 4. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a BORS Kereskedelmi Bt-vel, és az 
ellátásért felelős Dr. Bíró Lajos háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.32  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  38.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1088 Budapest, 
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Mikszáth tér  4. szám alatti  orvosi rendelőhelyiségben a Dr. Csanády Egészségügyi  és 
Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Csanády Katalin háziorvossal 2012. január 
01-től 2016. december 31-ig,

2.33  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  36.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1088 Budapest, 
Mikszáth  tér  4.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  Dr.  Sülle  Egészségügyi 
Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Sülle Katalin háziorvossal 2012. január 01-
től 2016. december 31-ig,

2.34  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  33.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1088 Budapest, 
Mikszáth tér 4. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Doctor Consulting Kft-vel, és az 
ellátásért felelős Vadáné Dr. Nagy Nóra Krisztina háziorvossal 2012. január 01-től 2016. 
december 31-ig,

2.35  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  39.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1088 Budapest, 
Mikszáth  tér  4.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  MONKINA  Bt-vel,  és  az 
ellátásért felelős Dr. Lázár László háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.36  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  34.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1088 Budapest, 
Mikszáth  tér  4.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  Dr.  Hisstek  József  egyéni 
vállalkozó, aki egyben az ellátásért felelős háziorvos 2012. január 01-től 2016. december 
31-ig,

2.37  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  25.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1083 Budapest, 
Szigony  utca  2/b.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  Dr.  Menyhárt  Györgyi 
Egészségügyi  Szolgáltató  Bt-vel,  és  az  ellátásért  felelős  Dr.  Menyhárt  Györgyi 
háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.38  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  28.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1083 Budapest, 
Szigony  utca  2/b.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  Dr.  PINTÉR-MED 
Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Bakonyi Gáborné Dr. Pintér Edit 
háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.39  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  26.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1083 Budapest, 
Szigony  utca  2/b.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  CsaládgyógyÁsz  Orvosi 
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Szolgáltató és Oktató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Simon Judit háziorvossal 2012. 
január 01-től 2016. december 31-ig,

2.40  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  29.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1083 Budapest, 
Szigony utca 2/b. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Trident-Med Egészségügyi és 
Szolgáltató Kft-vel, és az ellátásért felelős Dr. Birkás Dóra háziorvossal 2012. január 01-
től 2016. december 31-ig,

2.41  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 27. számú felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére a  1083 Budapest, 
Szigony  utca  2/b.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  Dr.  Gyurkovits  István 
Háziorvosi Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Gyurkovits István háziorvossal 2012. január 
01-től 2016. december 31-ig,

2.42  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  30.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1083 Budapest, 
Szigony utca  2/b.  szám alatti  orvosi  rendelőhelyiségben a SZOMMED Háziorvosi  és 
Tanácsadó Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Szomszéd Mária háziorvossal 2012. január 
01-től 2016. december 31-ig,

2.43  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  31.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1083 Budapest, 
Szigony utca 2/b. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dr. Lampek Egészségügyi Bt-
vel,  és  az  ellátásért  felelős  Dr.  Lampek  Imre  háziorvossal  2012.  január  01-től  2016. 
december 31-ig,

2.44  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott  32.  számú felnőtt  háziorvosi  szolgálat  működtetésére a  1083 Budapest, 
Szigony utca  2/b.  szám alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a Dr.  Szilasi  György egyéni 
vállalkozóval,  aki  egyben  az  ellátásért  felelős  háziorvos  2012.  január  01-től  2016. 
december 31-ig,

2.45  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 50. számú gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére a 1088 Budapest, 
Trefort  utca  3.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  Dr.  Henczer  Erzsébet 
Gyermekorvosi Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Henczer Erzsébet háziorvossal 2012. 
január 01-től 2016. december 31-ig,

2.46  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 51. számú gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére a 1088 Budapest, 
Trefort  utca  3.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  Dr.  Rapi  Edit  Bt-vel,  és  az 
ellátásért felelős Dr. Rapi Edit háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-ig,
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2.47  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 54. számú gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére a 1083 Budapest, 
Szigony  u.  2/a.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  Dr.  Huszár  Egészségügyi 
Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Huszár András háziorvossal 2012. január 
01-től 2016. december 31-ig,

2.48  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 55. számú gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére a 1083 Budapest, 
Szigony u. 2/a. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dr. Feil Judit Gyermekorvosi Bt-
vel, és az ellátásért felelős Dr. Feil Judit háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 
31-ig,

2.49  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 52. számú gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére a 1083 Budapest, 
Szigony  u.  2/a.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  „KUN”  Családorvosi 
Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Kun Attila 
háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.50  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 53. számú gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére a 1083 Budapest, 
Szigony  u.  2/a.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  a  Dr.  Móricz  Egészségügyi 
Szolgáltató  Bt-vel,  és  az  ellátásért  felelős  Dr.  Móricz  Zsuzsanna  háziorvossal  2012. 
január 01-től 2016. december 31-ig,

2.51  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 48. számú gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére a 1084 Budapest, 
Auróra  utca  22-28.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  az  Aurobébi 
Gyermekegészségügyi  Szolgáltató  Kft-vel,  és  az  ellátásért  felelős  Dr.  Bartos  Katalin 
háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.52  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 49. számú gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére a 1084 Budapest, 
Auróra  utca  22-28.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  az  Aurobébi 
Gyermekegészségügyi  Szolgáltató  Kft-vel,  és  az  ellátásért  felelős  Dr.  Székely  Ágnes 
háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.53  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 46. számú gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére a 1084 Budapest, 
Auróra  utca  22-28.  szám  alatti  orvosi  rendelőhelyiségben  Dr.  Vígh  Elek  Csecsemő-
gyermek  Háziorvosi  Korlátolt  Felelősségű Egyéni  Céggel,  és  az  ellátásért  felelős  Dr. 
Vígh Elek háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-ig,
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2.54  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefváros  Önkormányzatának  a  háziorvosi 
körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott 47. számú gyermek háziorvosi szolgálat működtetésére a 1084 Budapest, 
Auróra utca 22-28. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Kémenes&Csáky Szolgáltató 
és  Kereskedelmi  Kft-vel,  és  az  ellátásért  felelős  Csáky Emőke  Dr.  Kémenes  Emőke 
háziorvossal 2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  2012.  évi  költségvetés 
tervezésénél vegye figyelembe.

felelős: polgármester
határidő: 1. pont esetén 2011. december 15.

2. pont esetén 2011. december 31.
3. pont esetén a 2012. évi költségvetés tervezése

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A háziorvosok 2012. január 01-
től a szerződésben foglaltak alapján folytatják alapellátási tevékenységüket.

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az előzetes kötelezettségvállalás miatt a 
2011. évi költségvetés módosítása a 2012. január 19-i ülésre kerül beterjesztésre.

Beszámoló az „Idősbarát Péntek” Program megvalósulásról, javaslat a program 2012. évi  
folytatására

 

520/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja  az  „Őszirózsa”  Gondozó  Szolgálatnak  a  beszámolóját  az  „Idősbarát 
Péntek” Program 2011. évi végrehajtásáról.

2. elfogadja a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatnak az „Idősbarát Péntek” Program 
2011. évi végrehajtásáról szóló beszámolóját.
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3. a 2012. évben az Önkormányzat önként vállalt feladataként az „Idősbarát Péntek” 
Programot tovább folytatja azzal, hogy többletforrást nem biztosít az „Őszirózsa” 
Gondozó Szolgálat 2012. évi költségvetésében.

Felelős: 1.; 2.;  pontok esetében polgármester
3. pont esetében a polgármester és az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat vezetője, 
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatója, Polgármesteri Hivatal 
Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály

Határidő:  1.; 2.; 3. pontok esetében azonnal

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: Az  „Idősbarát  Péntek” 
Program 2012. évi folytatásában érintett intézmények részére 2012.01.10-én postázásra 
került az 520/2011. (XII.15.) számú határozat.  Többletforrást nem igényel a program 
folytatása.

Beszámoló  a  Józsefvárosi  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  munkájáról,  javaslat  a  
működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

521/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja  a  Józsefvárosi  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  tevékenységéről  szóló 
beszámolót és tudomásul veszi, hogy a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
elnöke prof. dr. Rácz József, társelnöke Rimán Edina.

2. felhatalmazza a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, hogy meghatározza 
szervezeti és működési szabályait azzal, hogy a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum állandó tagjai az önkormányzat részéről:

- Rimán Edina

- Zentai Oszkár

- Kaiser József

- dr. Dénes Margit

- dr. Révész Márta
A Polgármesteri Hivatal részéről:

- a gyermekvédelmi iroda vezetője

- a szociális iroda vezetője
Az önkormányzat gazdasági társaságai:

- Rév8 Zrt.

- Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
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- Közösségi Házak Nonprofit Kft.
A józsefvárosi egészségügyi-, szociális és oktatási intézmények:

- Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

- Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

- BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

- Józsefvárosi Igazgatói Munkaközösség

- Józsefvárosi Intézményvezetői Kollégium

- Józsefvárosi Gyermekvédelmi Munkaközösség
A józsefvárosi civil szervezetek részéről:

- Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány

- Megálló Csoport Alapítvány

- Kapocs Ifjúsági Szolgálat Önsegítő Alapítvány

- MEJOK Józan Babák Klub

- továbbá a BRFK VIII. ker. Rendőrkapitányság és az Egyházügyi Tanács.

3. a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum az alábbi feladatokat látja el:
a) a drogprobléma kezelésére vonatkozó helyi stratégia előkészítése, 
b) adatok feltárása, helyzetértékelés végzése, a szükséges feladatok feltérképezése, 
c) információáramlás biztosítása, 
d) javaslatok megfogalmazása a helyi közigazgatás számára, 
e) a helyi erőforrások mozgósítása, 
f) a helyi szereplők tevékenységének összehangolása, 
g) a szolgáltatók hatékonyságának maximalizálása, 
h) kapcsolódás az országos programokhoz, 
i) visszacsatolás a helyi és országos szintekhez, 
j) országos,  illetve  nemzetközi  pályázatokon  való  helyi  részvétel  koordinálása  és 

elősegítése szakmai ajánlóként, 
k) évente egy alkalommal részletes beszámolót készít az év során elvégzett  munkáról, 

évenként pedig számot ad folyó tevékenységéről a Nemzeti Drogmegelőzési Irodának 
valamint az önkormányzat képviselő-testületének.

4.  jóváhagyja  az  előterjesztés  1.  számú  mellékletét  képező  együttműködési 
megállapodást,

5. az  ESPAD  kérdőív  feldolgozására  Elekes  Zsuzsát,  a  BCE  Szociológiai  és 
Társadalompolitikai Intézet munkatársát bízza meg, a szerződés fedezetére a 2012. évi 
költségvetés terhére 400.000,- Ft-ban előzetes kötelezettséget vállal.

6. felkéri a polgármestert az 5. pontban foglalt szerződés aláírására.

7. felkéri  a  polgármestert,  hogy a  4.  pontban  foglaltakat  az  önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester
Határidő: 1- 4. pont: 2011. december 15.

5.-7 pont: a 2012. évi költségvetés tervezése

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Gyermekvédelmi  Iroda  tájékoztatása  alapján: A 
JKEF tagnyilvántartása frissítve, drogstratégia előkészítése folyamatban van. A szakma 
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képviselői  folyamatosan  szakmai  konzultációban  vannak  egymással  e  tárgyban.  Az 
ESPAD  kérdőívek  lekérdezése  2012.  január  végén,  február  elején  fog  megtörténni. 
Elekes Zsuzsával a feldolgozás egyeztetve. Az éves beszámolót a Testület elfogadta. 

Javaslat a Roma-Net projekt akcióterületének kijelölésére

  

522/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  Magdolna-negyedet  és  az  Orczy-negyedet  javasolja  a  Roma-Net  projekt 
akcióterületének,

2. felkéri a Kesztyűgyári Tanácsadó Testületet az esetleges tárgyalások lebonyolítására, 
melyek eredményéről a Képviselő-testület dönt. 

Felelős: 1. pont esetében: polgármester
2. pont esetében: a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 1. pont esetében: 2011. december 15.
2. pont esetében: tárgyalások függvényében 

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  tájékoztatása  alapján: A  főpolgármester-helyettes 
értesítése  2011.  december 22-én megtörtént.  A Képviselő-testület  határozatáról  2011. 
december 19-én szóban értesítették az ügyvezetőt.

A Józsefvárosi Közösségi  Házak Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján: A JKH NKFT 
tájékoztatta a Roma Net projekt vezetőit a Képviselő-testület döntéséről.
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A TÁMOP-5.5.1.B-11/1 pályázat benyújtásának támogatása 

 

523/2011. (XII. 15.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elvi támogatást nyújt az Egészségporta Egyesület részére 
a  TÁMOP.5.5.1.B-11/1  kódszámú  pályázaton  való  részvételhez,  melyhez  pénzbeli  és 
természetbeni támogatással nem járul hozzá. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 15.

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Szociális  Iroda  tájékoztatása  alapján: az 
Egészségporta Egyesület részére a hitelesített jegyzőkönyv megküldésre került.

Többletfedezet biztosítása az iskolabusz 2012. évi működtetéséhez 

 

524/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. az iskolabusz 2012. évi működtetésére a Képviselő-testület 472/2011.(XI.17.) 
számú határozatban jóváhagyott 5.760.000 Ft + ÁFA összeghez további 1.080.000 Ft 
+ ÁFA összeget biztosít.

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén: 2012. január 1.

      2. pont esetén: 2012. évi költségvetés tervezése

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az Oktatási és Kulturális Iroda 
a  képviselő-testületi  határozatot  megküldte  2011.  december  20-án  a  Vajda  Iskola 
igazgatójának. Az intézményvezető megkötötte a Vállalkozási Szerződést /2011.12.21-én/ 
a Bumbi-Busz Kft-vel. Az iskolabusz 2012. január 2-án elindította járatait.
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Turisztikai pályázat

 

525/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felkéri a polgármestert,  folytasson tárgyalásokat a benyújtott pályázattal kapcsolatos 
további részletek megismerése érdekében.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 15.

2. felkéri a polgármestert, hogy kérjen tájékoztatást a Budapesti Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Nonprofit Kft-től a benyújtott pályázattal hasonló tárgyú fejlesztéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 15.

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  egyeztetések  lefolytatása  után  a  pályázat 
eredményéről tájékoztassa a Képviselő testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. januári első képviselő-testületi ülés

A Stratégiai Tanácsadó Iroda tájékoztatása alapján: A pályázat eredményéről a 2012. 
januári első Képviselő-testületi ülésre előterjesztés készült.

Javaslat  a  Képviselő-testület  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  
19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet módosítására

 

527/2011. (XII. 15.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését 2012. január 01. napjával az alábbiak szerint 
módosítja:
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a) új  önálló  irodát  hoz  létre  Kulturális  Iroda  elnevezéssel,  ezzel  egyidejűleg  a 
Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Oktatási  és  Kulturális  Irodán  belül  csoportként 
működő kulturális csoport elnevezésű szervezeti egységet megszünteti.

b) a Humánszolgáltatási Ügyosztályon belül az Oktatási és Kulturális Iroda elnevezését 
Intézményfelügyeleti Iroda elnevezésre módosítja.

c) a  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Szociális  Irodán  belül  csoportként  működő 
intézményműködtetési csoport elnevezésű szervezeti egységet megszünteti.

d) a  Humánszolgáltatási  Ügyosztályon  belül  a  Szociális  Iroda  elnevezését 
Családtámogatási Iroda elnevezésre módosítja.

2. Felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy az 1. pontban foglaltak szerint a szükséges 
munkáltatói intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jelen határozatban foglaltaknak megfelelő módosításáról.

Felelős: 1. pont esetében: polgármester, 
2. pont esetében: jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Határidő: 2012. január 01.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a Polgármesteri Hivatal módosított Szervezeti 
és Működési Szabályzata aláírásra került.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A képviselő-testületi döntésnek 
megfelelő  új  struktúra  kialakításra  került,  a  Polgármesteri  Hivatal  SZMSZ-ének 
módosítása megtörtént. Az irodák közötti feladat átadás-átvétel lezajlott.

A  parkolási  együttműködési  megállapodás  és  a  kerékbilincselési  feladatok  ellátása  
érdekében hatósági igazgatási társulás meghosszabbítása a XI. kerületi Önkormányzattal

529/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata és Budapest Főváros XI. 
kerület Újbuda Önkormányzata között a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában 
álló  közforgalom elől  el  nem zárt  magánutakon,  valamint  a  tereken,  parkokban és  egyéb 
közterületeken a közúti járművel történő várakozási (parkolási) feladatok ellátására vonatkozó 
az előterjesztés  1.  számú mellékletét  képező együttműködési  megállapodást  jóváhagyja  és 
annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.
2. a  kerékbilincselési  feladatok  ellátása  érdekében  a  Budapest  Főváros  XI.  kerület 
Újbuda  Önkormányzattal  létrejött  hatósági  igazgatási  társulást  fenntartja  2012.  június  30. 
napjáig és az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti társulási megállapodást jóváhagyja és 
annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.
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3. a. / a Közterület-felügyelet alapító okiratában foglaltak alapján a szerződésben vállalt 
feladatokat vállalkozási tevékenysége körében látja el.

b./ a vállalkozási tevékenység eredményének felhasználásáról a Képviselő-testület a 
szerződések lejárta után dönt.

c./ felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésénél a határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe.

d./ felkéri a polgármestert, hogy a szerződések lejárta után számoljon be a vállalkozási 
tevékenységről, annak bevételeiről, kiadásairól, eredményéről és tegyen javaslatot az 
eredmény felhasználásra vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 2. pont esetén 2011. december 31

3. pont esetén 2012. évi költségvetés elfogadása 2012. február hó, valamint 
folyamatos, d./ pont 2012.  július 30.

A  Gazdálkodási  Ügyosztály  és  a  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  tájékoztatása 
alapján: A  szerződések  aláírása  és  megküldése  az  Újbudai  Önkormányzat  részére 
megtörtént.

A parkoló  órák Centrum Kft-től  történő átvétele  tárgyában hozott  476/2011.  (XII.  01.)  
számú képviselő-testületi határozat módosítása

 

530/2011. (XII. 15.)  

A Képviselő-testület a 476/2011. (XII. 01.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Centrum Parkoló 
Kft.-vel a 2005. szeptember 8-án megkötött bővített parkolási területek üzemeltetésére 
vonatkozó megállapodásban szereplő területre vonatkozóan a következő feltételekkel:

a) a  Centrum Parkoló  Kft.  2011.  december  31.  napjával  befejezi  Józsefváros 
területén a parkolás-üzemeltetési feladatokat és a bevételekkel teljes körűen elszámol,
b) a parkolás üzemeltetési jog 2012. január 1. napjától az Önkormányzat számára 
visszaadásra kerül,
c) a  következő  eszközök  2012.  január  27.  és  30. közötti  időszakban  az 
Önkormányzat  számára  átadásra  kerülnek,  a  2.  pontban  meghatározott  eljárás 
lefolytatását követően:
- 12 db SIEMENS gyártmányú Prisma típusú 2005-ös évjáratú parkoló 

automata,
- 2 db érmenyílás záró,
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- 2 db hőnyomtató,
- 2 db jegyvágó,
- 20 db végállás kapcsoló,
- 10 db pénzkazetta 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 31.

2. felhatalmazza  a  Józsefvárosi  Közterület-felügyeletet,  hogy  az  1.c)  pontban 
szereplő eszközök beszerzésére önálló ajánlatkérőként folytasson le a hirdetménnyel 
induló általános egyszerű közbeszerzési eljárást.

Felelős: Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetője
Határidő: 2012. január 31.

3. a 2.  pont szerinti  beszerzés fedezeteként  21.000 e Ft-ot biztosít  a 11107-02 
fejlesztési, felhalmozási tartalék előirányzatából és az áfa visszaigénylésből az alábbi 
költségvetés módosításokkal:

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.200 e Ft-tal megemeli Áfa 
visszaigénylés címén,

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím fejlesztési, 
felhalmozási céltartalék előirányzatát 16.800 e Ft-tal csökkenti,

- Az  önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11108  cím  felügyeleti 
szervi – felhalmozás – előirányzatát 16.800 e Ft-tal megemeli,

- a  Közterület-felügyelet  30005  cím  működési  bevételi  áfa  visszaigénylés 
előirányzatát 4.200 e Ft-tal, a felügyeleti szervi – felhalmozás – előirányzatát 16.800 e 
Ft-tal megemeli,

- a Közterület-felügyelet 30005 cím kiadás felhalmozás előirányzatát  21.000 e 
Ft-tal megemeli 12 db parkoló óra beszerzése címén.

4. felkéri  a polgármestert,  hogy a költségvetés soron következő módosításakor, 
valamint  a  2012.  évi  költségvetés  készítésekor  a  határozatban  foglaltakat  vegye 
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31.

5. felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, készítsen jelentést a januári rendes 
képviselő-testületi ülésre, melyben kivizsgálja az előterjesztés előkészítésének 
körülményeit és megnevezi a mulasztó személyét.

Felelős: jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2012. januári rendes képviselő-testületi ülés

6. felhatalmazza  a  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  igazgatóját,  hogy  2012. 
január  01.  napjától  a  2.  pont  szerinti  közbeszerzési  eljárás  eredményes  lezárásáig 
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kössön bérleti, üzemeltetési szerződést a Centrum kft-vel a parkolás gazdálkodásból 
befolyó 2012. évi többletbevétel terhére.

Felelős: Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetője
Határidő: 2011. december 31.

A  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  tájékoztatása  alapján: A  Városgazdálkodási  és 
Pénzügyi  Bizottság  a  Centrum  Parkoló  Kft-vel  a  2005.  szeptember  8-án  megkötött 
bővített  parkolási  területek  üzemeltetésére  vonatkozó  szerződés  megszüntetése 
tárgyában kötendő megállapodást a 2011. december 28-án megtartott rendkívüli ülésén 
jóváhagyta, a szerződés aláírása megtörtént. A kibővített terület parkolás gazdálkodási 
feladatait a Közterület-felügyelet 2012. január 01-el átvette. A Közterület-felügyelet a 
parkoló  órák  beszerzésére  vonatkozó  közbeszerzési  eljárást  megindította.  A  tender 
beadási határideje 2012. január 11. napja volt, melyre 1 ajánlat érkezett. A szerződés 
várhatóan  2012.  január  végén  kerül  aláírásra.  Az  előkészítés  körülményeivel 
kapcsolatos  jelentés  összeállítására,  lezárására  a  parkolóórák  beszerzésére  irányuló 
szerződés aláírását követően kerülhet sor.

A beszámoló lezárásának időpontja: 2012. január 18.
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