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jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
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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. február ...

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

        Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

a 2012. március 01-jei
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:

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló  
rendelet tervezete

68/2011. (II. 17.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

….

3. felkéri a polgármestert, hogy a 2009. októberében, összesen 4.563 millió, valamint a 
2010.  augusztusában,  összesen  1.000  millió  Ft  keretösszegű  hitelszerződésekben 
foglalt rendelkezésre tartási idő meghosszabbítására kezdjen tárgyalásokat, és egyben 
felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. május 31.

…

10. 3.000  millió  Ft  összegben  kötvényt  kíván  kibocsátani  fejlesztési  feladatok 
finanszírozására,  és  felkéri  a  polgármestert,  hogy  kezdjen  tárgyalásokat  a 
hitelintézetekkel,  valamint a  kötvénykibocsátásra  vonatkozó  banki  javaslatokat 
terjessze be a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 30.

….

13. a./ a 274/2010. (VII.14.) számú határozatában foglaltakat fenntartja és a 3. pontját az 
alábbiakkal egészíti ki:

Felkéri a Kisfalu Kft-t,  hogy készítse el a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában 
álló  lakóépületek  felújítási  feladataira  vonatkozó  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi 
felhívásához szükséges műszaki dokumentációt is. Az ajánlattételi felhívást úgy kell 
összeállítani, hogy valamennyi e pont szerinti feladatellátás egy közbeszerzési eljárás 
keretében kerüljön lebonyolításra, a közbeszerzési eljáráshoz rendelt szerződés 2 éves 
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időtartamú. Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításának díjazásának felső 
határa évente nettó 160 millió Ft.
A  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívás  érdekében  a  Képviselő-testület  a 
következő évek költségvetésének terhére előzetes kötelezettséget vállal.

b./ felkéri a polgármestert, hogy a következő évek költségvetés tervezésénél a 13/a. 
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

c/ felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a 13/a. pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Felelős: polgármester
Határidő: a./ pont azonnal, b./ 2012. február 15., 2013. február 15., c./ azonnal

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  A  határozatban  foglaltak  a  2011.  évi 
költségvetésben és a módosításokban figyelembe lettek véve.
3. pont: A  2009. októberében, összesen 4.563 millió Ft-os hitelszerződés rendelkezésre 
tartási idő vonatkozásában a K&H Bankkal megkezdődtek a tárgyalások, a Bank a mai 
napig írásban nem adott választ.  Miután lejárt a rendelkezésre tartási idő, már nem 
lehet ezt módosítani. 
10. pont: A 3.000 millió Ft-os kötvény kibocsátása nem történt meg. Előzetes piackutatás 
során a bankok nem adtak ajánlatot. 

11. pont:  A  Kisfalu  Kft tájékoztatása  alapján:  az  ajánlattételi  felhívás  kiírásra 
került,  a  közbeszerzési  eljárások  lezajlottak,  tervek  alapján  a  kivitelezések  is 
elkészültek.

Budapest VIII., Bacsó Béla u. 17. szám alatti ingatlan (hrsz. 34853) értékesítése

196/2011. (IV. 21.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1., a 86/2008. (II.27.) számú határozatát visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2., a Józsefvárosi Önkormányzat a Budapest VIII., Bacsó Béla u. 17. szám alatti (hrsz. 34853) 
ingatlan értékesítésére nyilvános kétfordulós pályázatot ír ki.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

3., elfogadja a Budapest Bacsó Béla u. 17. szám alatti (hrsz. 34853) ingatlan értékesítésére 
vonatkozó – az előterjesztés 1. számú mellékletét képező – nyilvános pályázati kiírást.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4., felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a pályáztatási eljárást bonyolítsa le, és a pályázat eredményére 
vonatkozó  javaslatát  terjessze  a  Képviselő-testület  –  a  nyári  szünetre  tekintettel  a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság - elé jóváhagyásra.
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Felelős: polgármester, Kisfalu Kft.
Határidő: a pályázati dokumentációnak megfelelően

5., a Kisfalu Kft. a pályázat eredményes lebonyolítása esetén az Önkormányzattal fennálló 
megbízási szerződés 20.12. pontjában foglaltaktól eltérően, a vételár 1 %-ának megfelelő 
összegű megbízási díjra, a pályázat eredménytelensége esetén a hirdetéssel kapcsolatosan 
felmerülő  költségeinek  megtérítésére  jogosult.  A megbízási  díj  az  adásvételi  szerződés 
aláírását  követően  benyújtott  számla  és  teljesítés  igazolás  alapján  kerülhet  kifizetésre. 
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  amennyiben  az  adásvételi  ügylet  megvalósul,  akkor  a 
költségvetés  módosítás  iránt  intézkedjen,  mivel  a  Kisfalu  Kft.  díjazásának fedezetét  az 
értékesítési többletbevétel fedezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  Gazdálkodási  Ügyosztály és  a  Kisfalu  Kft. tájékoztatása  alapján:  Az  ingatlan 
értékesítési pályázata érdeklődő hiányában eredménytelenül zárult.

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása 

197/2011. (IV. 21.)    

1. / A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a Józsefvárosi Közterület-felügyelet  2011. évi 
költségvetését részleteiben az 1. sz. melléklet szerinti táblázat szerint módosítja (adatok ezer 
forintban).

Felelős: polgármester, Közterület-felügyelet igazgatója.
Határidő: azonnal

2./ A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  30005  parkolási  feladat  címrenden  a 
módosításnál  jóváhagyott  14.044.  ezer  Ft  összegű személyi  juttatás  előirányzat  terhére  az 
újbudai parkolási feladatot végző munkavállalók teljesítménybérezési rendszer alapján történő 
díjazására fedezetet biztosít.

Felelős: Közterület-felügyelet igazgatója.
Határidő: folyamatos, 2012. január 05. 

3./  A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  30001  Közterület-felügyelet  címrenden  a 
módosításnál  jóváhagyott  8.070.  ezer  Ft  összegű  személyi  juttatás  előirányzat  terhére  az 
újbudai  parkolási  feladat  ellátásában  résztvevő  köztisztviselők  célfeladat  kiírás  alapján 
céljutalomban részesüljenek. 
A 8.070. ezer Ft-ból a köztisztviselői állomány részére fenntartott személyi juttatás összege: 
5.400. ezer Ft, az igazgató részére fenntartott személyi juttatás összege: 2.670. ezer Ft.

A felügyelet igazgatójának juttatását a polgármester állapítja meg.

Felelős: polgármester, Közterület-felügyelet igazgatója.
Határidő: folyamatos, 2012. január 05. 
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4. / A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  és  a  Közterület-felügyelet  Igazgatóját, 
hogy a  2012.  évi  költségvetés  tervezésekor  az  újbudai  parkolási  feladatellátás  kapcsán  a 
szerződés szerinti 2011. december hónapot érintő bruttó 8.000. ezer Ft összegű szolgáltatási 
díjat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester, Közterület-felügyelet igazgatója.
Határidő: 2012. január 05. 

5./ A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  a  30005  Parkolási  feladat  cím  dologi 
előirányzatán belül 25.065. ezer Ft zárolás alá kerül, a képviselő-testület további döntéséig. 

Felelős: polgármester, Közterület-felügyelet igazgatója.
Határidő: azonnal. 

6. / A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  költségvetési  és  végrehajtási 
rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester, Közterület-felügyelet igazgatója.
Határidő: azonnal. 

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozat végrehajtása megtörtént, 
az  eredményes  többlet-feladatellátás  honorálása  a  testület  által  biztosított  pénzügyi 
keretek között megtörtént.

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. 
évi költségvetésének módosítása 2011. 07. 07.-én megtörtént.

A  Józsefvárosi Közterület-felügyelet tájékoztatása alapján: A Józsefvárosi Közterület-
felügyeletnél  a  határozatban  foglaltak  szerint  került  módosításra  a  költségvetés,  a 
határozatban  foglaltak  szerint  történt  a  2011.  évi  gazdálkodás.  A  2012.  évi 
költségvetésben a decemberi szolgáltatási díj tervezése megtörtént.

A Józsefváros kártya bevezetésével kapcsolatos koncepció

251/2011. (VI. 02.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. elfogadja  a  határozat  mellékletét  képező  Józsefváros  kártya  bevezetésével  kapcsolatos 
koncepciót.

2. 2012. január 1. napjától bevezeti önként vállalt tartós feladatként a Józsefváros kártyát.

3. a  kártya  bevezetésének  költsége  2011.  évben  2.000  e  Ft,  fedezetének  biztosítása 
érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a 
működési általános tartalék előirányzatát 2.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 
kiadás 11301 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
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4. a kártyák költségeire a következő évek költségvetésének terhére évente 2.000 – 5.000 e 
Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal az önkormányzat saját bevételeinek terhére.

5. felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a határozat szerinti beszerzési eljárás 
lefolytatására.

6. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 
következő  módosításánál,  valamint  a  következő  évek  költségvetésének  tervezésénél  a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

7. felkéri a polgármestert, hogy dolgozza ki a Józsefváros kártya szabályzatát, és terjessze be 
a Képviselő-testület 2011. szeptemberi ülésére.

Felelős: 1-4. pontok, 6-7. pontok esetében polgármester
  5. pont esetében a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Határidő: 1. pont esetén: 2011. június 2.
    2. pont esetén: 2012. január 1.
    3., 4. pontok esetén: 2011. június 2.
    5. pont esetén: 2011. II. félév
    6. pont esetén: a 2011. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 

következő módosítása, valamint a következő évek költségvetésének tervezése és 
elfogadása

    7. pont esetén: 2011. szeptember 29.

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: A Józsefváros Kártyáról szóló rendeletet, és a 
szabályzatokat a Képviselő-testület 2011.11.03-i ülésén elfogadta.
A Józsefváros Kártyával kapcsolatos beszerzési eljárás a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság 2011.11.30-i ülésén sikeresen lezárult.
A Józsefváros Kártya program 2012. január 1-én elindult.

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: költségvetés módosítása 2011. 07. 07.-én 
megtörtént.

Településrendezési szerződés megkötése

327/2011. (VII. 21.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja  az  előterjesztés  1.  számú  mellékletét  képező Avicenna  Residence 
Ingatlanforgalmazó  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal (székhely:  1094  Budapest, 
Tűzoltó  u.  55.)  kötendő  településrendezési  szerződést  és  felkéri  a  polgármestert  a 
szerződés aláírására.

2. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  támogatási  bevétel  teljesülése  után  a  költségvetés 
módosítására,  ezen  belül  a  kiadás  11107-03  cím  városfejlesztési,  vagyongazdálkodási 
céltartalék előirányzatának megemelésére vonatkozóan az intézkedést tegye meg.
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Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pont tekintetében azonnal

a 2. pont tekintetében 2011. december 31. napjáig

A  Főépítészi  Iroda tájékoztatása  alapján:  A  településrendezési  szerződést  2011. 
szeptember 8-án aláírták. A következő napokban megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot 
e-mailben az Avicenna Residence Ingatlanforgalmazó Kft.-t képviselő ügyvéddel, majd 
ezt  többször  megismételtük.  Az  ügyvéd  úr  2012.  január  közepén  jelentkezett,  majd 
találkozót szerveztünk az aláíró alpolgármester asszony és közte, hogy a Földhivatalban 
el tudjon járni. Jelenleg az ügyvéd úr a földhivatali bejegyzést intézi.

Európa Belvárosa Program / Költségvetés módosítás

357/2011. (IX. 15.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. Elfogadja  az  Európa  Belváros  Program  pályázati  költségtervét  az  előterjesztés 
mellékletét képező 1. sz. melléklet alapján.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.

2. az  1.  pont  alapján  felkéri  a  Rév8  Zrt-t  a  Támogatási  Szerződés  módosításának 
előkészítésére.

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

3. a  2.  pont  alapján  felkéri  a  polgármestert  a  Támogatási  Szerződés  módosítási 
kérelemnek a benyújtására és az elfogadott szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

4. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 címen belül az Európa Belvárosa 
Projekt előirányzatait a 2. számú mellékletben részletezettek alapján módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.

5.  Horánszky u. 13. szám alatt  kialakítandó Diákcentrum működtetésére a következő 
évek költségvetéseire előzetes kötelezettséget vállal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.

6. felkéri a polgármestert a hitelszerződés rendelkezésre tartási idő lejárata miatt 2011. 
október havi első testületi ülésre tegyen javaslatot a költségvetés módosítására.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 06.

7. felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának be nem fogadása esetén 
a költségvetés módosítására tegyen javaslatot.

Felelős: polgármester, 
Határidő: Közreműködő Szervezettől döntését követő képviselő-testületi ülés

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

Felelős: polgármester
Határidő: legkésőbb 2011. december 31.

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: A testületi döntés időpontjában elbírálás alatt volt a 
Támogatási  Szerződés  határidejének  módosítására  vonatkozó  kérelem,  ami  2012 
február 8-án aláírt 4. számú szerződésmódosítás aláírásával lépett hatályba. A határozat 
szerinti költség átcsoportosításra vonatkozó Támogatási Szerződés módosítását ezután 
lehet elindítani a támogató hatóság felé, ennek technikai egyeztetése folyamatban van.

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A költségvetés  módosítása nem történt 
meg, mert a támogatási szerződés módosítása sem került aláírásra.

Javaslat  a  Tisztviselőtelepi  Önkormányzati  Egyesület  2011.  évi  rendezvényeinek  
támogatására

377/2011. (IX. 15.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  500.000.-  forinttal  támogatja  a  Tisztviselőtelepi  Önkormányzati  Egyesület  2011.  évi 
rendezvényeit.

2. az 1. pont alapján a Józsefvárosi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107-01-es 
cím  működési  általános  és  céltartalék  előirányzatán  belül  a  működési  általános  tartalék 
előirányzatát   305.000.-  forinttal,  a  működési  céltartalékon  belül  a  civil  szervezetek 
támogatása előirányzatát  195.000.- forinttal  csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11105-ös cím 
működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 500.000.- 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. szeptember 15.

        3. pont esetében: 2011. december 31.
        4. pont esetében: 2011. szeptember 30.
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A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: Javaslat a Józsefvárosban adományozható 
kitüntetésekről szóló 11/2006. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosítása

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A költségvetés módosítása 2011. december 
15-én megtörtént.

Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III. 10.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása

380/2011. (IX. 15.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) a  Józsefvárosban  adományozható  kitüntetésekről  szóló  11/2006.  (III.  10.) 
önkormányzati  rendelet  módosításánál  „Az  Év  Józsefvárosi  Rendvédelmi 
Munkatársa” kitüntetés számának növelése miatt a 2 főre jelentkező többletköltségek 
fedezetéül a 2011. évi költségvetés 11104 cím előirányzatát jelöli meg 159.400,- forint 
összegben.

2.) a 2012. évi és az azt követő évek költségvetésének terhére évente 159.400,-  forint 
erejéig előzetes kötelezettséget vállal.

3.) felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2011.  évi  költségvetés  módosításánál,  valamint  a 
mindenkori költségvetés készítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2011. évi költségvetés következő módosítása

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A költségvetés módosítása 2011. december 
15-én megtörtént.

Pénzügyi fedezetbiztosítás a Ludovika téren található Névtelen hősök emléke c. műalkotás  
felújítására

391/2011. (X. 06.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a  Ludovika  téren  található,  Horvay  János  alkotta  NÉVTELEN  HŐSÖK  EMLÉKE 

elnevezésű  köztéri  szobor  Fővárosi  Önkormányzat  intézményének  a  Budapesti 
Történeti Múzeumnak a beruházásában történő felújítását 500.000,- Ft-tal támogatja, 
és a támogatás fedezetként a 11107-03 cím - fejlesztési célú, vagyongazdálkodási célú 
céltartalékot jelöli meg.

2. felhatalmazza a polgármestert, az 500.000,- Ft összegű pénzeszköz átadása érdekében 
a Fővárosi Önkormányzat intézményével a Budapesti Történeti Múzeummal kötendő 
támogatási szerződést írja alá.

3. Az Önkormányzat  és a Polgármesteri  hivatal  kiadás 11107-03 cím fejlesztési  célú, 
vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 500 e Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg 
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a kiadás 11105 cím felújítási célú támogatásértékű kiadás előirányzatát  ugyan ezen 
összeggel  megemeli  a  NÉVTELEN  HŐSÖK  EMLÉKE elnevezésű  köztéri  szobor 
felújításának támogatása miatt.

4. felkéri a polgármestert,  hogy a határozatban foglaltakat az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.  

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve a 2011. évi költségvetés soron következő módosítása

A  Gazdálkodási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  2011.  október  18-án  kelt  levélben 
értesítettük a BTM-et, felkérve őket a támogatási szerződés tervezet összeállítására. A 
BTM hivatalos választ azóta sem küldött. Sürgetésünkre 2011. november 23-án e-mailen 
kaptunk  egy  szerződéstervezetet,  mely  az  alapvető  pénzügyi,  jogi  elvárásoknak  sem 
felelt meg. A szerződéstervezetből kinyerhető adatok segítségével a Hivatal készített egy 
másik tervezetet.
Időközben  Budapest  Főváros  Kormányhivatala  30BP-996/2/2011.  számon  2011. 
december  18-i  keltezésű  átiratot  küldött  a  Jegyzőnek  a  támogatási  szerződések 
felülvizsgálata  tárgyában,  mely érinthette a tárgyi  támogatási  szerződés  tervezetét  is. 
Aljegyző Asszony kezdeményezésére 2 ízben, 2012. január 11-én és január 18-án hivatali 
egyeztetést tartottunk a témával kapcsolatban. Számos kérdés merült fel (többek között 
az, hogy a két közigazgatási szerv közötti tárgyi szerződésre is vonatkozik-e az előzetes 
bejelentési kötelezettség?), ezért közösen úgy döntöttünk, hogy kérdéseinkkel rövid úton 
megkeressük  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  Kiemelt  Állami  Szerződéseket  és 
Támogatásokat  Vizsgáló  Államtitkárság  Támogatásokat  Vizsgáló  Irodáját.  Sajnos  a 
kapcsolatfelvétel  eredménytelenül  végződött,  a  szervezet  együttműködési  szándékot, 
segítőkészséget nem tanúsított. 
Ezt  követően  a  rendelkezésünkre  álló  információk  alapján  úgy  ítéltük  meg,  hogy 
felvállalható  az  a  jogi  álláspont,  hogy  bár  nevében  támogatási  (pénzeszköz  átadási 
szerződés)  szerződést  tervezünk kötni  a  Fővárosi  Önkormányzat intézményével,  de a 
nyújtott támogatás a versenyt, illetve a kereskedelmet nem torzítja vagy befolyásolja. 
Így a szerződés tervezetet  2012. február 8-án véglegesítettük és szignálásra, aláírásra 
előkészítettük. A szerződéses példányokat Polgármester Úr 2012. február 13-án aláírta 
és  átadásra  kerültek  a  BTM  részére  aláírásra.  Várhatóan  néhány  napon  belül 
visszakapjuk az aláírt példányokat.

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A költségvetés módosítása 2011. december 
15-én megtörtént.

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítása

393/2011. (X. 06.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1./ az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és 
céltartalékon  belül  az  általános  tartalék  előirányzatát  2.000,0  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel 
egyidejűleg  a  kiadás  11108 cím felügyeleti  szervi  –  működési  –  támogatás  előirányzatát, 
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ugyan  ezen  összeggel  megemeli  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  támogatása 
címén.

2./  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  10000-02 cím bevételi  felügyeleti  szervi  – 
működési  –  támogatás  előirányzatát  2.000,0  e  Ft-tal,  és  a  kiadás  személyi  juttatás 
előirányzatán  belül  a  megbízási  díj  előirányzatát  1.585,0  e  Ft-tal,  a  munkáltatót  terhelő 
járulékok előirányzatát 415,0 e Ft-tal megemeli az előterjesztésben foglalt feladatok díjazása 
címén.

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

Felelős: polgármester, 
2 pont JVSZ vezetője, 

Határidő: 1-2 pont azonnal, 3. pont 2011. december 31-ig

A  Gazdálkodási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  A  költségvetés  módosítása 
megtörtént.

Józsefvárosi  Önkormányzat  2011.  évi  hitel  felhasználásáról  beszámolás  és  az  ezzel  
összefüggő költségvetés módosítására javaslat

407/2011. (X. 20.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. jóváhagyja  az  1.  számú  mellékletben  részletezettek  alapján  a  2011.  évi  hitel 
előirányzat módosítását, valamint törlését és a hitel felhasználási célokat.

2. jóváhagyja  az  1.  számú  mellékletben  részletezettek  alapján  a  hitel  előirányzat 
módosításával összefüggő kiadási előirányzatok módosítását, valamint törlését.

3. jóváhagyja  a 2.  számú mellékletben részletezettek alapján a Corvin Sétány projekt 
költségvetésének módosítását.

4. a  11603  cím  felhalmozásra  átadott  pénzeszköz  350.000,0  e  Ft-os  zárolt  kiadási 
előirányzatát a zárolás alól feloldja.

5. jóváhagyja a 2. számú mellékletben szereplő 299.246,2 e Ft-os felhalmozási, felújítási 
céltartalék képzését.

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

Felelős: polgármester
Határidő:1 -5. pont azonnal, 6. pont legkésőbb 2011. december 31.

 
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A költségvetés módosítása 2011. december 
15-én megtörtént.
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Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása

410/2011. (X. 20.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az  Újbuda  Önkormányzatával  parkolásra  kötött  megállapodásban  foglaltak  szerint 
felmerült  és  továbbszámlázandó költségek miatt  a Közterület-felügyelet  30005 cím 
bevételi és kiadási dologi előirányzatát 81.802,0 e Ft-tal megemeli.

2. a  Közterület-felügyelet  30005  cím  bevételi  -  működési  saját  –  és  kiadási  dologi 
előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli parkolási többletbevétel és ezzel összefüggő 
többletköltségek címén.

3. az  Újbuda  Önkormányzatával  kerékbilincselési  feladatokra  kötött  megállapodás 
értelmében  az  Önkormányzatot  2011.  évben  megillető  bevétel  az  alábbiakra 
használható fel:

a./  40%-a  túlóra,  jutalom  és  a  hozzá  kapcsolódó  munkáltatót  terhelő 
járulékokra, betartva az Önkormányzat 9/2011.(II.21.) számú rendelet 5. § (15) 
bekezdésében foglalt korlátokat,
b./ 20%-a dologi kiadási költségekre,
c./ 40%-a dologi tartalékra, zárolva.

4.  a 3. pontban foglaltak alapján 
a./ a Közterület-felügyelet 30003 cím bevételi működési saját előirányzatát 15.000,0 e 
Ft-tal megemeli.
b./  a  Közterület-felügyelet  30003  cím  kiadás  személyi  juttatás  –  túlóra-jutalom  – 
előirányzatát 4.724,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.276,0 e Ft-
tal, dologi kiadási előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli.
c./  a  Közterület-felügyelet  30003  cím  kiadás  dologi  előirányzatát  6.000,0  e  Ft-tal 
megemeli és egyben a felhasználását zárolja.

5.  a Közterület-felügyelet 30005 cím dologi kiadási előirányzatán belül zárolt 18.940,0 e 
Ft dologi előirányzatát a zárolás alól feloldja és az alábbi feladatok finanszírozására 
átcsoportosítja: 
- gyalogos átkelőhely karbantartás, jelzőtábla kihelyezés 4.250 e Ft, 
- belső kamerarendszer bővítés 1.850 e Ft,  
- parkoló automaták egyszeri tisztítása, újra matricázása 2.200 e Ft, 
- parkoló automatákhoz 50 db pénzkazetta beszerzése 3.000 e Ft, 
- jól láthatósági gyermekmellény megvásárlása 699 e Ft, 
-  iskolák  környéki  gyalogos  átkelőhelyeknél  felállítandó  jelzőtáblák  és  oszlopok 
beszerzése 764 e Ft, 
- Újbuda parkolás ellenőrző feladat ellátáshoz chipkártya protokoll, hozzá kapcsolódó 
informatikai háttér 3.326 e Ft
- parkolási pótdíjjal kapcsolatos fizetési meghagyásra (a Magyar Országos Közjegyző 
Kamarának ügyenként fizetendő 5.000. Ft/db összegű díj) a folyamatban lévő ügyek 
száma miatt 2.851 e Ft.  

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

Felelős: polgármester, Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési szerv Vezetője
Határidő: 1-5.pont azonnal, 6. pont legkésőbb 2011. december 31.
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A  Józsefvárosi Közterület-felügyelet tájékoztatása alapján: A Józsefvárosi Közterület-
felügyelet költségvetésének módosítása megtörtént.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A költségvetés módosítása 2011. december 
15-én megtörtént.

Javaslat jegyzői pályázat kiírására

417/2011. (X. 20.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a jegyzői állás betöltésére újra pályázatot ír ki a határozat 1. sz. mellékletét képező 
tartalommal,

2.) felkéri  a  polgármestert  az  1.)  pontban  foglalt  pályázati  felhívásnak  a 
www.kozigallas.gov.hu és  a  www.jozsefvaros.hu internetes  honlapon  történő 
megjelentetésére,

3.) felkéri  a  polgármestert,  hogy az  előkészítő  bizottság  javaslatai  alapján  a  pályázati 
határidő  lejártát  követő  képviselő-testületi  ülésre  a  jegyzői  pályázatot  elbírálásra 
terjessze elő.

Felelős: Polgármester
Határidő: 1. pont esetében 2011. október 20. 

2. pont esetében 2011. október 24.
3. pont esetében a képviselő-testület 2012. januári első rendes ülése.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: A pályázat kiírása és elbírálása megtörtént, a 
képviselő-testület  2012.  január  19-i  ülésén  5/2012.  (I.  19.)  sz.  határozatában  a  kiírt 
pályázatot eredménytelennek nyilvánította és új pályázat kiírásáról döntött.

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

502/2011. (XII. 15.)

A  Képviselő-testület  a  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  új  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatát jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 15.

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Szervezeti és Működési Szabályzat 
aláírása megtörtént és megküldésre került az intézmény részére

Javaslat a jegyzői pályázat elbírálására
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5/2012. (I. 19.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.)a jegyzői állás betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

2.) felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  pályázókat  tájékoztassa  a  pályázati  eljárás 
eredménytelenné nyilvánításról.

3.) a jegyzői állás betöltésére újra pályázatot ír ki a határozat 1. sz. mellékletét képező 
tartalommal,

4.) felkéri  a  polgármestert  a  3.)  pontban  foglalt  pályázati  felhívásnak  a 
www.kozigallas.gov.hu és  a  www.jozsefvaros.hu internetes  honlapon  történő 
megjelentetésére,

5.) a jegyzői pályázatok értékelésére 3 tagú előkészítő bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
dr. Kocsis Máté polgármester
Egry Attila alpolgármester
Sántha Péterné alpolgármester

6.) felkéri  a  polgármestert,  hogy az  előkészítő  bizottság  javaslatai  alapján  a  pályázati 
határidő  lejártát  követő  képviselő-testületi  ülésre  a  jegyzői  pályázatot  elbírálásra 
terjessze elő.

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 3., 5 pont esetében: 2012. január 19.

2. pont esetében: 2012. február 3. 
4. pont esetében: 2012. január 24.
6. pont esetében 2012. február 16.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: A pályázat kiírásra került, a képviselő-testület 
2012. február 16-i ülésére előterjesztés készült a pályázat eredményével kapcsolatban.

Javaslat az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasználására

8/2012. (I. 19.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2011. évi idegenforgalmi adó differenciált  kiegészítő támogatás az alábbi célokra 
kerüljön felhasználásra:

a./ turisztikai marketingtevékenység: turisztikai kiadványok készítése, terjesztése, 
kiadása, Józsefváros honlapjának fejlesztése, kiegészítése turisztikai aloldallal
b./ rendezvényekkel kapcsolatos költségek: kulturális, gasztronómiai rendezvények 
szervezése, lebonyolítása, illetve támogatása,
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2. felkéri  a  polgármestert  az  idegenforgalmi  adó  differenciált  kiegészítésének 
felhasználási  tervének  kidolgozására,  és  előterjesztésére  a  Humánszolgáltatási 
Bizottság elé,

3. az  1.  pontban  meghatározott  feladatok  fedezete  a  2012.  évben  jóváírásra  kerülő 
8.034.860.- Ft-os idegenforgalmi adó differenciált kiegészítő támogatása,

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

Felelős: 1-4. pont esetében: polgármester
Határidő: 1. és 3. pont esetében: 2012. január 19.

2. pont esetében: 2012. február 1.
4. pont esetében: 2012. évi költségvetés tervezése

A  Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: A felhasználási tervet a Humánszolgáltatási 
Bizottság 2012.02.01-i ülésén elfogadta.

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  A  2012.  évi  költségvetés  tervezetben 
szerepel előirányzatként.

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek  
2012. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése

9/2012. (I. 19.)    

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  egyetért  a  Fővárosi  Önkormányzatot  és  a  kerületi 
önkormányzatokat  osztottan  megillető  bevételek  2012.  évi  megosztásáról  szóló  Budapest 
Főváros Közgyűlésének rendelettervezetével.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 19.

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  A  határozatban  foglaltak  a  Fővárosi 
Önkormányzat részére megküldésre kerültek 2012. január 23-án.

10/2012. (I. 19.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. javasolja, hogy a Fővárosi Önkormányzat vizsgálja felül, hogy a működési kiadások 
között szerepeltetett támogatási típusú szakfeladatok - „5” kód – forrásmegosztásba 
való  bevonása  nem  torzítja-e  a  kerületek  közötti  megosztás  eredményét,  valamint 
jelölje  meg  azt  a  forrást,  amelyből  az  állandó  lakóhellyel  rendelkezők  számát  a 
számításokban szerepeltette,

2. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  9/2012.  (I.19.)  és  a  10/2012.  (I.19.)  számú 
határozatokat 2012. január 25-ig a Fővárosi Önkormányzatnak küldje meg.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 25.

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  A  határozatban  foglaltak  a  Fővárosi 
Önkormányzat részére megküldésre kerültek 2012. január 23-án.

Corvin Sétány Program / 2012. éves terv

11/2012. (I. 19.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. előzetes kötelezettséget vállal 2012. évre a Corvin Sétány Program feladataira 377 990 
eFt összegű bevételre és 489 239 eFt összegű kiadásra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 19.

2. a 660/2008. (XII. 17.) számú határozatának 7. pontját visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 19.

3. felkéri Rév8 Zrt-t, hogy 2012. évben a Corvin Sétány Programra csak éves tervet, éves 
beszámolót és féléves beszámolót készítsen.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határidő: 2012. január 19. éves terv, 2013. február 28. éves beszámoló, 2012. 

szeptember 30. féléves beszámoló

4. felkéri  a polgármestert,  hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat  2012. évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: A határozatban foglaltak a 2012 évi költségvetésbe 
beépítésre kerültek.

Javaslat  a  Józsefváros  Kerületi  Építési  Szabályzatának  és  Szabályozási  Tervének  
módosítására a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése érdekében.

12/2012. (I. 19.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. támogatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban való elhelyezése 
érdekében  a  Józsefváros  Kerületi  Építési  Szabályzata  és  Szabályozási  Tervének 
módosítását,  amennyiben  a  zöldfelület  aránya  nem csökken  és  a  közpark  funkció 
megmarad,

2. felhatalmazza  a  polgármestert  az   1.  pont  szerinti   tervezési  szerződés  aláírására, 
amennyiben annak fedezete külső forrásból biztosított.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2012. január 19., 2. pont esetén az egyeztetéseket követő soron 
következő Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése

A  Főépítészi  Iroda tájékoztatása  alapján:  A  „háromoldalú”  tervezési  szerződés 
előkészítése folyik, az egyeztetések során már jelentkezett az Egyes Kiemelt Jelentőségű 
Budapesti Beruházásokért Felelős Kormánybiztos Titkársága, hogy tervezési szerződés 
mintát küldjenek számukra.

Javaslat a Belügyminisztérium részére bérlőkijelölési jog biztosítására

14/2012. (I. 19.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. a Belügyminisztérium részére bérlőkijelölési jog biztosításával elviekben egyetért az 
alábbi lakások esetében:

a. Dankó utca 16. II. emelet 4. 31,5 nm; 1 szobás;
b. Dankó utca 16. III. em. 1. 44,2 nm; 1 szobás;
c. Dankó utca 16. III. em. 2. 37,2 nm; 1 szobás;
d. Dankó utca 20. I. em. 8. 35,2 nm; 1 szobás;
e. Dankó utca 20. II. em. 8. 34,8 nm; 1 szobás;

2. felkéri  a  polgármestert  a  bérlőkijelölési  jogot  biztosító  megállapodás  részleteinek 
belügyminisztériummal történő egyeztetésére, azzal, hogy a megállapodás tervezetét 
terjessze be jóváhagyásra a testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont 2012. január 19., 2. pont az egyeztetések lezárását követő 30 napon belül.

A  Gazdálkodási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  A  bérlőkijelölési  jogot  biztosító 
megállapodás tervezetének kidolgozása megkezdődött,  mely a Belügyminisztériummal 
történő egyeztetés után kerül véglegesítésre és beterjesztésre.

Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának  
elfogadása és Alapító okiratának módosítására
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15/2012. (I. 19.)   

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja  a  határozat  1.  számú  mellékletét  képező,  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat alapító okiratának módosítását tartalmazó okiratát, melynek hatályba lépése 
2012. február 1.

2. elfogadja  a  határozat  2.  számú  mellékletét  képező,  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálatra vonatkozó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  alapító okiratot, 
melynek hatályba lépése 2012. február 1.

3. felkéri a polgármestert az okiratok aláírására.    

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  Gazdálkodási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  Az  okiratok  2012.  január  30-án 
aláírásra kerültek.

Javaslat a Bárka Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

16/2012. (I. 19.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Ludovika Campus céljainak megvalósítása érdekében - a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvényben foglaltak figyelembe vételével  -  ingyenesen felajánlja a Magyar 
Állam, illetve a Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem részére a Bárka Józsefvárosi Színházi  és 
Kulturális Kft-ben lévő üzletrészét,

2.  felkéri  a  polgármestert,  hogy  folytasson  tárgyalásokat  az  üzletrész  átruházásának 
lebonyolítása érdekében.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 19.

A  Gazdálkodási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján: A Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem 
vezetőivel  az  üzletrészek  átadásával  kapcsolatos  jogi  egyeztetések  megkezdődtek.  Az 
üzletrészek  átruházhatóságával  kapcsolatban  jogi  állásfoglalást  kértünk  a  Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumtól. A további lépések és teendők az állásfoglalásuk ismeretében 
kerülnek majd meghatározásra.

A 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthonára vonatkozó feladatellátás felülvizsgálata 
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17/2012. (I. 19.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Budapest Ferencváros Önkormányzat 2011. évi beszámolóját a 0-3 éves 
korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátásról, 

2.) jóváhagyja,  hogy  a  0-3  év  közötti  gyermek  átmeneti  otthonban  történő 
elhelyezése  érdekében  megkötött  határozatlan  idejű  ellátási  szerződés  alapján  a 
Ferencvárosi Önkormányzat részére 2012. évben 700.000,- Ft szolgáltatási díjat fizet, 

3.) felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakról  a  Budapest  Ferencvárosi 
Önkormányzatot tájékoztassa,

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

Felelős:    polgármester
Határidő: 1-2. pontok esetében: 2012. január 19.

    3. pont esetében: 2012. január 31.
    4. pont esetében: az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezése

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  A  Képviselő-testület 
határozatáról  a  Budapest  Ferencvárosi  Önkormányzat  részére  a  tájékoztató  levél 
elkészült.

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  A  2012.  évi  költségvetési  tervezetben 
szerepel.

A  KMOP-2009.4.5.2.  pályázat  keretében  épülő  új  bölcsőde  működési  feltételeinek  
kialakítása 

18/2012. (I. 19.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék telephelyeként működő Budapest VIII. kerület 
Tolnai Lajos u. 19. szám alatti új bölcsőde 2012. évi költségvetését az előterjesztés 
4. számú melléklete 3. oszlopában részletezettetek szerint fogadja el azzal, hogy a 
dologi kis értékű szakmai anyagok és szakmai eszközök előirányzata kivételével 
zárolja azt a jogerős működési engedély kiadásának időpontjáig, de legkorábban 
2012. április 1. napjáig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 19.

2. a  Józsefvárosi  Egyesített  Bölcsődék  engedélyezett  közalkalmazotti  létszámát  a 
jelenlegi 133 főről 157 főre megemeli 2012. április 1. napjától.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 1.
 

3. a  Tolnai  Lajos  u.  19.  szám alatti  bölcsőde közalkalmazotti  létszámát  24 főben 
állapítja  meg,  melyből  1  fő  bölcsődevezető,  1  fő  élelmezésvezető,  14  fő 
kisgyermeknevelő (közülük egy fő a vezető helyettese), technikai munkatársként 3 
fő takarító, 1 fő mosó-vasaló munkatárs, 2 fő szakács, 1 fő konyhai kisegítő, 1 fő 
fűtő-karbantartó.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 1.

4. felkéri  a  Józsefvárosi  Egyesített  Bölcsődék  vezetőjét,  hogy  a  működés 
megkezdésének időpontjára gondoskodjon a határozat 3. pontjában meghatározott 
szakmai és technikai munkakörök közalkalmazottakkal történő feltöltéséről.

Felelős: a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője
Határidő: 2012. április 1.

5. felkéri  a  Józsefvárosi  Egyesített  Bölcsődék  vezetőjét,  hogy  a  határozat  4. 
pontjában  foglaltak  teljesítését  követően  gondoskodjon  a  bölcsődei  férőhelyek 
feltöltéséről.

Felelős: a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője
Határidő: 2012. április 1. napjától

6. jóváhagyja  az előterjesztés  1.  számú mellékletét  képező Józsefvárosi  Egyesített 
Bölcsődék szervezeti és működési szabályzatát, és a 2. számú mellékletet képező 
szakmai programját.

7. felkéri a polgármestert a határozat 6. pontjában foglalt dokumentumok aláírására.

8. felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék telephelyeként működő 
Tolnai Lajos u. 19. szám alatti új 60 férőhelyes bölcsőde működési engedélyének 
2012.  április  1.  napjától  történő  megkérésére  és  az  ezzel  kapcsolatos 
dokumentumok aláírására.  

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 19.

9. a  2012.  év  közben  igényelhető  állami  normatív  hozzájárulás  összegével  az 
önkormányzat 2012. évi  működési általános tartalék előirányzatát megemeli.

10. felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének 
tervezésekor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezése/elfogadása

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  a  7.-8.  pont:  A Józsefvárosi 
Egyesített  Bölcsődék  bővítésének  működési  engedélyezéséhez  a  szükséges 
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dokumentumok elkészültek.  Az engedélyezési  eljáráshoz a használatbavételi  engedély 
benyújtása is szükséges, mely még nem áll rendelkezésre. 

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:   A 2012.  évi  költségvetési  tervezetben 
szerepel.

Javaslat a LÉLEK-Programhoz kapcsolódó lakások kijelölésére

19/2012. (I. 19.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

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

Cím alapterület 
(m2)

komfort 
fokozat

1. Dugonics u. 14. f. em. 1. 24,16 komfort nélküli
2. Dugonics u. 16. I. em. 17. 24,75 komfort nélküli
3. Kálvária u. 10/b. I. em. 18. 23 komfort nélküli
4. Kálvária u. 26. fszt. 9. 24,5 komfort nélküli
5. Kőris u. 11. fszt. 13. 25 komfort nélküli
6. Magdolna u. 12. fszt. 2. 33,12 komfort nélküli
7. Magdolna u. 41. fszt. 4. 26,28 komfort néküli
8. Tömő u. 23/b. fszt. 6. 25,5 komfortnélküli
9. Tömő u. 56. fszt. 19. 24,7 komfortos
10. Tömő u. 60. fszt. 14. 24,7 komfortos

2. a 491/2011. (XII.15.) számú határozat  6.  pontjában és ezen határozat  1.  pontja szerinti 
lakásokból 18 db lakás felújítási és berendezési költségének, valamint 2 db lakás felújítási 
anyag- és berendezési költségének – összes felújítási költség 49.157.500,- Ft, berendezési 
költség  15.000.000,-  Ft  –  fedezetéül  a  Nemzeti  Erőforrás  Minisztériummal, 
30746/2011/SZOCSZOLG iktatószámon kötött  támogatási  szerződés mellékletét  képező 
költségvetési terv beruházás cím szerinti támogatási összeget jelöli meg.

3. a  491/2011.  (XII.15.)  számú  határozat  1.a)  pontja  szerinti  LÉLEK  Ház  20  férőhely 
bővítésére vonatkozóan úgy dönt, hogy

a) a Koszorú u. 4-6. szám alatti szálláshelyet 6 férőhellyel bővíti.

b) 14 férőhelyes  szálláshelyet  alakít  ki  a  35325 hrsz-ú,  természetben a  Budapest,  VIII. 
kerület  Szerdahelyi  u.  5.  szám  alatti  önkormányzati  tulajdonban  álló  ingatlanban 
LÉLEK Ház II elnevezéssel és annak feladatai ellátása céljából, melyet a Józsefvárosi 
Városüzemeltetési Szolgálat telephelyéül jelöl ki.

A felújítási és berendezési költség fedezetéül – összes felújítási költség 30.000 e Ft, 
berendezési költség 8.000 e Ft - a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, 
30746/2011/SZOCSZOLG iktatószámon kötött támogatási szerződés mellékletét képező 
költségvetési terv beruházás cím szerinti támogatási összeget jelöli meg.
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E pont szerinti telephely változás az előzetes kötelezettségvállalás összegét, azaz a 
491/2011. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozatban meghatározott összegét nem 
haladhatja meg.

c) a LÉLEK Ház II. szálláshelyen a maximálisan eltölthető idő 6 hónap, amely indokolt 
esetben 1 alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.

4. felkéri  a  Kisfalu  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  a  határozat  1-2.  pontjában  meghatározott 
lakásokra és a 3. pontban meghatározott felújításokra vonatkozó vállalkozási szerződések 
megkötésére.

5. felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatóját,  hogy a Szerdahelyi  u. 5. fsz 1. és a fsz. 3. 
szám alatti lakások bérlőinek elhelyezésére készítsen előterjesztést a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság 2012. február havi második ülésére.

6. a) a  határozat  3.b)  pontja  alapján  felkéri  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat 
igazgatóját,  hogy  készítsen  előterjesztést  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat 
alapító okirat módosítására a Képviselő-testület 2012. évi februári első ülésére.

b) a  határozat  3.  pontja  alapján  felkéri  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat 
igazgatóját,  hogy készítsen  előterjesztést  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatára a Képviselő-testület 2012. február havi második 
ülésére.

7. a határozat alapján felkéri a polgármestert a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé a 
támogatási szerződés módosítása iránti kérelem benyújtására. 

8. felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződésben foglalt program végrehajtásáról a 
Képviselő-testület 2012. márciusi 2. rendes ülésére készítsen tájékoztatót.

Felelős:
1., 2., 3., 7, 8. pont esetén polgármester
4., 5. pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
6. pont esetén Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatója
Határidő:
1., 2., 3., 4., 7. pont esetén 2012. január 19.
5. pont esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. február havi második ülése
6.a) pont esetén a Képviselő-testület 2012. február havi első ülése
6.b) pont esetén a Képviselő-testület 2012. február havi második ülése
8. pont esetén a Képviselő-testület 2012. márciusi 2. rendes ülése

A  Gazdálkodási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  A  JVSZ  alapító  okiratának  és 
SZMSZ-nek módosítási javaslata a Képviselő-testület elé beterjesztésre került.

A  Kisfalu  Kft. tájékoztatása  alapján:  A  kijelölés,  árajánlatok  bekérése,  szerződések 
Polgármesteri Hivatalba – aláírásra – történő megküldése megtörtént, 
A Budapest  VIII.,  Szerdahelyi  u.  5.  fsz  1.  és  a  fsz.  3.  szám alatti  lakások bérlőinek 
elhelyezésével  kapcsolatos  végrehajtás  folyamatban  van  –  a  bérlők  a  felkínált 
ingatlanokat  eddig  még  nem fogadták  el.  A fszt.  3.  szám  alatti  bérlő  birtokvédelmi 
eljárást indított a kihelyezése ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A beterjesztés 
várható ideje: a VPB 2012. februári következő ülése.

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  A  2012.  évi  költségvetési  tervezetben 
szerepel.
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A TÁMOP 1.4.1.-11/2 pályázat benyújtásának támogatása

20/2012. (I. 19.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elvi támogatást nyújt a Salva Vita Alapítvány részére a TÁMOP.1.4.1.-11/2 kódszámú 
pályázaton való részvételhez, melyhez pénzbeli támogatással nem járul hozzá, 

2. a program megvalósulása során gyakorlati helyet biztosít az önkormányzati gazdasági 
társaságoknál és az önkormányzati költségvetési szerveknél 2x3 hónapos időtartamra 
3 fő + kísérő részére heti 3 alkalomra.

3. nyertes  pályázat  esetén  felhatalmazza  a  gyakorlati  helyszínt  biztosító  szervezet, 
intézmény  vezetőjét,  hogy  együttműködési  megállapodást  kössön  a  Salva  Vita 
Alapítvánnyal a gyakorlati hely biztosítására.

4. felkéri  a  polgármestert  az  előterjesztés  2.  sz.  mellékletét  képező  együttműködési 
szándéknyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetében: 2012. január 19.

3. pont esetében: 2012. december 31.
4. pont esetében: 2012. január 25.

A  Családtámogatási  Iroda tájékoztatása  alapján:  Az  együttműködési 
szándéknyilatkozat  aláírásra  került,  melyet  az  alapítvány  átvett.  A  határozat  2.  3. 
pontjai abban az esetben kerülnek végrehajtásra, ha a pályázó a pályázaton sikeresen 
szerepel.

Javaslat  a  köztisztviselők  2012.  évi  teljesítménykövetelményeinek  alapját  képező  kiemelt  
célok meghatározására 

21/2012. (I. 19.)    

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  2012.  évre  vonatkozóan  a  köztisztviselők 
teljesítménykövetelményeinek  alapját  képező,  a  Hivatal  minőségirányításából  következő 
kiemelt célokat az alábbiak szerint állapítja meg:

a) A  Képviselő-testület  és  a  bizottságok  döntéseinek  a  szakmai  és  jogi  előírásoknak 
megfelelő, megalapozott, a szabályozott leadási határidőben történő előkészítése. 

b) A Képviselő-testület és a bizottságok döntéseinek határidőben történő végrehajtása.

c) Közreműködés  az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének  megtervezésében  és 
végrehajtásában  a  célszerűségi,  hatékonysági  és  költségtakarékossági  szempontok 
messzemenő  figyelembevételével,  újabb  bevételi  források  feltárásával,  a  költségvetési 
kiadási  előirányzatok  betartásával,  a  gazdálkodás  szabályszerűségének  maradéktalan 
biztosítása mellett. 
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d) A vagyongazdálkodási rendszer eredményes működtetése, a vagyonelemekkel kapcsolatos 
nyilvántartási,  adatszolgáltatási  feladatok  ellátása.  Az  önkormányzati  beruházások, 
felújítások,  projektek  színvonalas  lebonyolításának  biztosítása,  amelyek  során  kiemelt 
fontosságú  az  önkormányzati  stratégiai  céljaihoz  való  illeszkedés,  a  költségek  előzetes 
helyes  meghatározása,  a  gazdaságossági  szempontok  érvényesítése  és  a  határidők 
betartása, illetve betartatása. 

e) A pályázatokkal  elnyerhető  központi  és  Európai  Uniós  források  felhasználásában  rejlő 
lehetőségek optimális kihasználása, a hazai és uniós pályázatok és projektek folyamatos 
készítése.

f) Az  új  önkormányzati  törvény  végrehajtása  során  a  Hivatal  új  feladatrendszeréhez 
illeszkedő  szervezeti  struktúra  és  ügyviteli  modell  megtervezése,  kialakítása,  az 
elektronikus  ügyintézés  feltételeinek  megteremtése,  az  ezt  támogató  informatikai 
alkalmazásokra való zökkenőmentes átállás biztosítása.

g) A Hivatal szervezetfejlesztésének folytatása, az ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer 
2012.  évi  megújító  auditjának  sikeres  teljesítése,  az  elfogadott  fejlesztési  terv  és  a 
megvalósítását célzó vezetői intézkedések határidőben történő végrehajtása.

h) A  Hivatal  eredmény-mutató  képzési  programjának  folyamatos  karbantartása, 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 2012. március 31-ig.

i) Az egységes, korszerű hivatali tudásbázis folyamatos karbantartása, feltöltöttség 80%-ra 
emelése.

j) A  Polgármesteri  Hivatal  ügyintézésében  a  szolgáltató  jelleg  tovább  erősítése  és  az 
ügyfélbarát  igazgatás  eszközeinek  és  módszereinek  fokozottabb  érvényesítése:  az 
ügyintézési  határidők  betartása,  az  ügyintézési  idő  csökkentése,  ügyfelek  teljes  körű 
tájékoztatása,  az ügyintézés törvényességi  színvonalának emelése oly módon, hogy az 
eredményes  jogorvoslatok  száma  csökkenjen,  az  ügyfelekkel  való  kapcsolattartás 
javítása,  a  lehetőségekhez  képest  az  eljárások  egyszerűsítése,  tisztségviselői, 
hivatalvezetői válaszlevelek 15 napon belüli előkészítése.

k) www.jozsefvaros.hu   honlap  naprakészségének  biztosítása,  az  ügyintézéshez  szükséges 
tájékoztatók, nyomtatványok és a közérdekű adatok folyamatos karbantartása. Széleskörű 
és felhasználóbarát hozzáférés biztosítása a Képviselő-testület és bizottságai döntéseihez, 
a Képviselő-testület előterjesztéseihez, a pótkézbesítéses, vagy helyszíni kiosztású nyílt 
előterjesztések nyilvánosságának biztosítása.

Felelős: jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2012. január 31.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: A szervezeti egységek vezetői a határozatban 
foglalt  célok  figyelembe  vételével  tűzték  ki  a  hivatali  dolgozók 
teljesítménykövetelményeit.

Beszámoló a kihelyezett hivatali ügyfélszolgálat tevékenységéről

22/2012. (I. 19.)    
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a  polgármester  beszámolóját  a  Kesztyűgyár  Közösségi  Ház (Mátyás  tér  15.) 
épületében kihelyezett  hivatali  ügyfélszolgálat  2011. október 27. - 2011. december 31. 
napja közötti tevékenységéről.

2. 2012. február 01. napjától 2012. május 31. napjáig heti 1 alkalommal 4 órában kihelyezett 
hivatali ügyfélszolgálatot létesít a Kesztyűgyár Közösségi Ház (Budapest VIII. Mátyás tér 
15.) épületében. 

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

4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  kihelyezett  ügyfélszolgálat  tevékenységének 
eredményeiről  a  Képviselő-testület  2012.  júniusi  2.  rendes  ülésén  számoljon  be,  és 
terjessze be javaslatát annak további működtetése tekintetében.

Felelős: 1. 2. 4. pont esetében polgármester
  3. pont esetében jegyzőt helyettesítő aljegyző

Határidő:  1. pont esetében: 2012. január 19.
2. és 3. pont esetében 2012. február 01. 
4. pont esetében a képviselő-testület 2012. júniusi 2. rendes ülése.

A  Jegyzői  Kabinet tájékoztatása  alapján:  A  kihelyezett  ügyfélszolgálat  további 
ellátásáról a jegyzőt helyettesítő aljegyző intézkedett.

Turisztikai pályázat

23/2012. (I. 19.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a VIII. kerületben szálláshely szolgáltatási tevékenységet 
folytató egységek számára kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. január 19.

A Stratégiai Tanácsadó Iroda tájékoztatása alapján: a pályázat eredménytelenül zárult, 
az egyedüli pályázó értesítési megtörtént az eredménytelenségről.

Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2011. évi munkájáról

24/2012. (I. 19.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a 
Humánszolgáltatási Bizottság 2011. évi munkájáról szóló, az előterjesztés mellékletét képző 
beszámolókat elfogadja.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: további intézkedést nem 
igényel.

Új ügyviteli rendszer beszerzéséhez fedezet biztosítása

25/2012. (I. 19.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 458/2011. (XI.03.) számú határozatát visszavonja,

2. a Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszerének beszerezésére bruttó 7.894.320,- Ft-ot 
biztosít,  mely magába foglalja a rendszer licenc díját, valamint a kiépítést követően 
2013. és 2014. évi utánkövetési díjat,

3. a 2. pontban meghatározott beszerzés fedezetének biztosítása érdekében a 2013. évi 
költségvetés terhére 6.995,1 e Ft, a 2014. évi költségvetés terhére 899,2 e Ft összegben 
előzetes kötelezettséget vállal,

4. az  „Ügyviteli  rendszer  beszerzése”  tárgyú  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő 
beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot  a  NetTeam-DMSone  Szolgáltató  és  Tanácsadó  Zrt.  (székhely:  1117 
Budapest, Infopark sétány 1. I. ép.) adta, bruttó 7.894.320,- Ft összegben,

5. felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt az előterjesztés mellékletét képező szerződés 
aláírására,

6. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2013., 2014. évi költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: 1.-4., 6. pont esetén polgármester
5. pont esetén a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Határidő: 1.-5. pont esetén 2012. január 19.
6. pont esetén a 2013., 2014. évi költségvetés tervezése

A  Jegyzői  Kabinet tájékoztatása  alapján: A  szerződés  még  nem  került  aláírásra, 
tekintettel  arra,  hogy  a  nyertes  ajánlattevő,  a  NetTeam-DMSone  Szolgáltató  és 
Tanácsadó  Zrt.  az  ajánlati  dokumentációban  szereplő  és  a  képviselő-testületi 
előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezettől eltérően több külön szerződésben 
kívánja  a  feladatot  ellátni.  A  beszerzési  ügyben  való  döntéshozatal  érdekében 
előterjesztés készül a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. február havi utolsó 
ülésére.

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  A  2012.  évi  költségvetési  tervezetben 
szerepel.

Pénzügyi fedezet biztosítása a téli hideg időjárás (fagyveszély) elleni védekezésre
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29/2012. (II.02.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. előzetes kötelezettséget vállal, önként vállalt feladatként a 2012. évi költségvetés terhére 
8.000e forint  összegben,  melyet  céltartalékra  kell  tervezni  a  téli  időjárás elleni  védekezés 
céljából.

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott és az előterjesztésben, valamint 
annak  mellékletében  részletezett  feladatok  végrehajtása  érdekében  a  céltartalék 
felhasználására, a szükséges kötelezettségvállalások megtételére.

3.  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2012.  évi  március  havi  első  képviselő-testületi  ülésre 
készítsen  javaslatot  az  önkormányzat  által,  a  fagyhelyzet  miatt  biztosított  olajradiátorok 
használata  miatt  megnövekedett  áramszámlák  kiegyenlítéséhez  nyújtandó  egyszeri 
kompenzációra.

4. felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi március havi második képviselő-testületi ülésen 
számoljon be a megtett intézkedésekről és a céltartalék részletes felhasználásról. 

5.  felkéri  a polgármestert,  hogy a 2012. évi költségvetés  tervezésénél  az 1.  és 2.  pontban 
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén: 2012. február 02.

2. pont esetén: 2012. március 1.
3. pont esetén. a Képviselő-testület 2012. március havi első ülése
4. pont esetén: a Képviselő-testület 2012. március havi második ülése
5. pont esetén: a 2012. évi költségvetés tervezése

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  A  2012.  évi  költségvetési  tervezetben 
szerepel.  A  költségvetés  módosítása  a  költségvetési  rendelet  soron  következő 
módosításánál várható.

A  Józsefvárosi  Közterület-felügyelet tájékoztatása  alapján:  A  határozatban  foglalt 
feladatok ellátásában a Józsefvárosi Közterület-felügyelet folyamatosan közreműködik. 
Együttműködési megállapodás a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel

30/2012. (II.02.)

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  – utcai szociális  munka,  valamint szállítási-  mentési 
feladatok  végrehajtása  érdekében  -  az  előterjesztés  1.  számú  melléklete  szerinti 
tartalmi elemekkel.

2. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti együttműködési megállapodás aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 02.

A  Jegyzői  Kabinet tájékoztatása  alapján: A  Baptista  Szeretetszolgálattal  történő 
együttműködési  megállapodást  a  felek  aláírták.  A  Szeretetszolgálat  részéről  2012. 
február 10-én vették át az aláírt megállapodás példányát.

Beszámoló a Képviselő-testület  bizottságai  2010. X. 20. – 2011. X. 31. között  átruházott  
hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról 

31/2012. (II.02.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a 
Humánszolgáltatási  Bizottság  2010.  X.  20.  –  2011.  X.  31.  között,  átruházott  hatáskörben 
hozott döntéseinek végrehajtásáról szóló, a zárt előterjesztés mellékletét képező beszámolókat 
elfogadja. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 2. 

A Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: további intézkedést nem 
igényel.

Döntés támogatási szerződés megkötéséről hatósági végrehajtás tárgyában

32/2012. (II.02.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 253/2010. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott NFGM 1.500 eFt 
összegű Támogatási szerződés felbontását elfogadja.

2.  a  határozat  1.  pontja  alapján  felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  1.  sz. 
mellékletét  képező  -  az  NGFM-mel  2010.  júliusában  kötött  1.500.000,-Ft  összegű, 
visszatérítendő  -  Támogatási  szerződés  felbontásáról  szóló  Belügyminisztérium  által 
előkészített szerződés aláírására.

3.  elfogadja  a  Belügyminisztérium  által  felajánlott  1.338.268,-  Ft  összegű  vissza  nem 
térítendő támogatást a hatósági végrehajtás megsegítésére.

4.  a  határozat  3.  pontja  alapján  felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  2.  sz. 
mellékletét képező 1.338.268,-Ft összegű - a Baross u. – Szigony u. sarkán lévő, kisnyomású 
gázelosztó  vezetékre  települt  faház  melléképítmény  elbontásának  –  „hatósági  végrehajtás 
elősegítésére a Belügyminisztérium, mint támogatóval kötendő, utófinanszírozású, vissza nem 
térítendő pénzügyi  támogatásról  szóló támogatási  szerződés  és a szerződéshez kapcsolódó 
nyilatkozatok aláírására.
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5. a határozatban foglaltakra tekintettel a 2012. évi költségvetésben az Önkormányzat és a 
Polgármesteri  Hivatal  12103  cím  bevételi  –  működési  támogatás  értékű  bevétel  – 
előirányzatát 1.338.268,- Ft-tal, a kiadás dologi előirányzatát 1.352.920,- Ft-tal tervezze meg 
a  Szigony u.  2/A sz.  alatti  társasház  telkén  (a  Baross  utca  felé)  engedély  nélkül  létesült 
zöldséges pavilon bontása miatt.

6. a 4. pont szerinti támogatás utófinanszírozása miatt az átmenetileg szabad pénzeszközből 
biztosítja a támogatási szerződésben foglaltak végrehajtására a pénzügyi fedezetet.

7.  felkéri  a  polgármestert  a  végrehajtás  költségeinek  behajtására  vonatkozó  intézkedések 
megtételére.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 1-6. pontok esetén 2012. február 02.

     7. pont esetén a végrehajtási eljárás lefolytatását követően
     8. pont esetén a 2012. évi költségvetés tervezése

 
A  Hatósági  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:   A  32/2012.(02.02.)  számú  Képviselő-
testületi határozatnak megfelelően a Polgármester Úr  2012. 02. 13-án aláírta :

- a 2. sz. pontban  meghatározott az NFGM-mel 2010. júliusában kötött támogatási 
szerződés felbontásáról szóló szerződést és 

- a 4. sz. pontban meghatározott Belügyminisztériummal, mint támogatóval kötött 
szerződést.

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  A  2012.  évi  költségvetési  tervezetben 
szerepel.

Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának  
elfogadására

33/2012. (II.02.) 

A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  elfogadja  a  határozat  1.  számú  mellékletét  képező, 
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Felelős: JVSZ igazgatója
Határidő: 2012. február 02.
   
A  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  tájékoztatás  alapján:  a  Szervezeti  és 
Működési Szabályzat aláírása megtörtént és az intézmény részére megküldésre került.

Javaslat  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ  alapító  okiratának  
módosítására
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34/2012. (II.02.)  

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: 2012. február 15.

Az  Intézményfelügyeleti  Iroda tájékoztatása  alapján:  A  Józsefvárosi  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Központ módosító okirata, valamint az egybeszerkesztett alapító okirata 
aláírásra került.

Javaslat  a  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátások,  valamint  a  személyes  
gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  37/2004.  (VII.15.)  
önkormányzati rendelet módosítására

35/2012. (II.02.)    

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy

1. a  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátások,  valamint  a  személyes 
gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások helyi  szabályairól  szóló  37/2004.  (VII.15.) 
önkormányzati  rendelet – rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési 
kötelezettségét érintő – feladatait 2012. március 01. napjától a Józsefvárosi Közösségi 
Házak Nonprofit Kft. látja el. Felkéri a polgármestert a Kft-vel kötött közszolgáltatási 
szerződés módosítására és aláírására. 

2. az  1.  pontban  foglalt  feladatellátásra  2012.  március  1.  napjától  1.599.  830,-Ft 
támogatást  biztosít  és  a  felkéri  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a határozatban foglaltakat a 2012. évi üzleti terv összeállításánál 
vegye figyelembe.

3. az 1. pontban foglaltak alapján felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét  alapító  okirata  módosítására  és  Képviselő-testület  elé  terjesztésére  és 
felkéri a polgármestert az alapító okirat aláírására.

4. A  Képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  felkéri  polgármestert,  hogy  a  határozatban 
foglaltakat a 2012. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: 1., 3., 4. pont esetén polgármester, 2., 3. pontok esetén a Józsefvárosi Közösségi 
Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 1. pont esetében: 2012. február 2.
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2. pont esetén 2012. március 01. napja és a Józsefvárosi Közösségi Házak 
Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadása
3. pont esetében: 2012. február 29. 
4. pont esetén: az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezése 

A  Családtámogatási  Iroda tájékoztatása  alapján:  A  Józsefvárosi  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Központtól  a  feladat  átadása  került,  2012.  március  1.  napjától  a 
Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ  helyett  a  Józsefvárosi  Közösségi 
Házak  Nonprofit  Kft.  látja el.  A változásról  az ügyfeleket  a Családtámogatási  Iroda 
írásban tájékoztatta. 

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján: A  2012.  évi  költségvetési  tervezetben 
szerepel.

A  Moravcsik  Alapítvány  TÁMOP  1.4.1.-11/2  „Közösségi  feladatokhoz  kapcsolódó  
munkaerő–piaci programok támogatása pályázat” benyújtásának támogatása

36/2012. (II.02.)   

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elvi támogatást nyújt a Moravcsik Alapítvány (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.) 
részére  a  TÁMOP.1.4.1.-11/2  kódszámú  -  „Közösségi  feladatokhoz  kapcsolódó 
munkaerő-piaci programok támogatása” című - pályázaton való részvételhez, melyhez 
pénzbeli támogatással nem járul hozzá.

2. az 1. pont alapján felkéri  a polgármestert  az előterjesztés 2. sz. mellékletét  képező 
együttműködési szándéknyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 02.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Moravcsik Alapítvány 2012. 
február  6-án  átvette  az  aláírt  együttműködési  szándéknyilatkozatot,  valamint  a 
hitelesített jegyzőkönyvi kivonatot.

Beszámoló a Képviselő-testület  bizottságai  2010. X. 20. – 2011. X. 31. között  átruházott  
hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról

37/2012. (II.02.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a 
Humánszolgáltatási  Bizottság  2010.  X.  20.  –  2011.  X.  31.  között,  átruházott  hatáskörben 
hozott  döntéseinek  végrehajtásáról  szóló,  a  nyílt  előterjesztés  mellékletét  képező 
beszámolókat elfogadja. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 2. 
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A Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: további intézkedést nem 
igényel.

Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

38/2012. (II.02.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló tájékoztatást elfogadja.

2. Felkéri  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy a Hivatal  2012.  évi  zárva  tartásának 
időpontjairól a helyben szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a társhatóságokat, 
felügyeleti szerveket, valamint a közszolgáltatókat.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 02.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: jelenleg intézkedést nem igényelt, a lakosság, 
társhatóságok, felügyeleti  szervek, közszolgáltatók a Hivatal 2012. évi zárvatartásáról 
tájékoztatást fognak kapni.

A beszámoló lezárásának időpontja: 2012. február 16.
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Intézményvezetői jutalmak

A 400/2011. (X. 06.) sz. képviselői-testületi határozat értelmében a polgármester ismerteti az  
előző beszámoló óta elmúlt időszakban jutalmazott intézményvezetők jutalmának összegét:

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  2011.  december  hónapban  a 
közoktatási  intézmények  vezetői  az alábbi  jutalomban részesültek.  Iskolák esetében a  2% 
teljesítményösztönző  kereset-kiegészítés,  illetve  a  minőségi  kereset-kiegészítés,  óvodák 
esetében az intézmény bérmaradványa terhére.

Intézmény Jutalom összege
Ft

Deák Diák Általános Iskola 300.000

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános 
Művelődési Központ 300.000

Losonci Téri Általános Iskola 300.000

Németh László Általános Iskola 300.000

Práter Általános Iskola 300.000

Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 300.000

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Központ és Általános Iskola 300.000

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 300.000

Józsefvárosi Zeneiskola 300.000

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 300.000

Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 200.000

Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 119.000

Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 200.000

Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 200.000
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