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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  
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végrehajtásáról, az 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. március ...

Dr. Kocsis Máté
  polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

        Dr. Mészár Erika
aljegyző
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Polgármesteri tájékoztató

a 2012. április 5-ei
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:

Döntés  a  házfelügyelői,  háztakarítói,  gyorsszolgálati,  karbantartói,  részleges  felújítási,  
hibaelhárítási  és háziorvosi rendelő karbantartási  tevékenységre vonatkozó közbeszerzési  
eljárás megindításáról

274/2010. (VII.14.)
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

…..

4.) a  házfelügyelői,  háztakarítói,  gyorsszolgálati,  karbantartói,  részleges  felújítási, 
hibaelhárítási  és  háziorvosi  rendelő  karbantartási  tevékenységekre  kiírandó  ajánlattételi 
felhívás fedezetének előzetes kötelezettségvállalással nettó 284 MFt bruttó 355 MFt díjazás 
tekintetében a 2011. évre vonatkozóan a 2011. évi, a 2012. évre vonatkozóan a 2012. évi, a 
2013. évre vonatkozóan a 2013. évi költségvetést jelöli meg. Felkéri egyben a polgármestert, 
hogy a 2011. évi, a 2012. évi és a 2013. évi költségvetés tervezésénél ezt vegye figyelembe.

Felelős: 4.) pont esetében: polgármester
Határidő: 4.) pont: 2011. évi, 2012. évi és 2013. évi költségvetés elfogadása

A  Pénzügyi  Ügyosztály és  a  Kisfalu  Kft. tájékoztatása  alapján:  a  feladatokra  a 
költségvetési fedezet a 2012. évben tervezve lett.

Javaslat  családok  átmeneti  otthona  kötelező  feladat  ellátási  szerződéssel  történő  
biztosítására 

78/2011. (II. 17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a  beszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  ellátási  szerződést  köt  –  családok  átmeneti 
otthona  –  kötelező  önkormányzati  feladat  más  fenntartó  által  történő  ellátására  4  fő 
férőhelyre,  előzetes és tartós kötelezettségvállalással 2011. június 01. napjától határozatlan 
időre. 
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2. az 1. pontban meghatározott szolgáltatásra az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díj 
költség keretösszegét 2011. évben maximum bruttó 635.650,- Ft/fő/év összegben határozza 
meg azzal, hogy minden évben a Képviselő-testület a szolgáltatási díj összegét felülvizsgálja. 
A havi elszámolás alapját az igénybe vett – egy főre vetített – havi gondozási napok száma 
képezi. 

3. felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevővel a 
határozat 1. pontjában meghatározott feladatra az ellátási szerződés megkötésére. 

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

5. felkéri a polgármestert, hogy a családok átmeneti otthonának megvalósítására készíttessen 
gazdasági számításokat és tekintse át, mely önkormányzati ingatlanban lehetséges az otthon 
létrehozása. 

Felelős: polgármester
Határidő: 1. és 2. pont esetében: 2011. február 17.
                3. pont esetében: a beszerzési eljárás lezárását követően
                4. pont esetében: az önkormányzat évenként február 15.
                5. pont esetében: a Képviselő-testület májusi első rendes ülése

4. pont: A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a költségvetésben szerepel.

Javaslat a 2011. évi közbeszerzési tervre és előzetes kötelezettség-vállalásokra

175/2011. (IV. 07.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 174/2011. (IV.07.) számú határozat  alapján felkéri  a jegyzőt,  hogy intézkedjen a 
jóváhagyott 2011. évi közbeszerzési terv honlapon történő megjelentetéséről.

2. informatikai  eszközök  beszerzésére  tárgyában  2012.  december  31-ig  előzetes 
kötelezettséget  vállal  2011.  augusztustól  2012.  december  31.  napjáig  összesen  17 
hónapra, összesen maximum bruttó 31.250 e forint összegben.

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  2.  pontjában  foglaltakat  a  2012.  évi 
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

4. a  174/2011.  (IV.07.)  számú  határozat  szerinti  közbeszerzési  tervben  a  zárolt 
előirányzatok felhasználásához a Képviselő-testület előzetes döntése szükséges.

5. 2012.  évben a költségvetés  elfogadásával  együtt  fogadja el  a  közbeszerzési  tervet, 
amelynek a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság közbeszerzésért felelős alelnöke 
is előterjesztője legyen.

Felelős: 1. pont esetében a jegyzőt helyettesítő aljegyző
  2., 3., 4., 5. pont esetében polgármester
Határidő: 1. pont esetében 2011. április 12.
    2., 4. pont esetében azonnal

    3. pont esetében a 2012. évi költségvetés tervezése
    5. pont esetén a 2012. évi költségvetés elfogadása

5



A  Jegyzői  Kabinet tájékoztatása  alapján:  a  határozat  1.  pontja  alapján  a  2011.  évi 
közbeszerzési  terv a honlapon megjelent. A határozat  2.  pontja: a rendelkezésre álló 
költségvetési  fedezetre  tekintettel  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatásra  került,  a 
közbeszerzési  eljárás  eredményét  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  az 
1454/2011. (IX. 28.) számú határozatában állapította meg. A Felek között  a szállítási 
szerződés  aláírásra  került.  5.  pont:  A  Képviselő-testület  a  69/2012.  (II.  16.)  sz. 
határozatával jóváhagyta a 2012. évi közbeszerzési tervet.

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  a  2012.  évi  költségvetésben  a 
határozatban foglaltak tervezve lettek.

Javaslat jutalom kifizetésére Köztisztviselők Napja alkalmából

264/2011. (VI. 16.)  

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  költségvetés  tervezésénél  vegye 
figyelembe  mind  a  közalkalmazottak,  mind  pedig  a  köztisztviselők  esetében  jutalomkeret 
képezését. 

Felelős: polgármester
Határidő: a mindenkori költségvetés tervezése

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  forráshiány  miatt  a  2012.  évi 
költségvetésben jutalom nem lett tervezve.

A  Magdolna  Negyed  Program  II.  megvalósítása,  valamint  a  Kesztyűgyár  működtetése  
során Rév8 Zrt-nél felmerült költségek elfogadása

265/2011. (VI. 16.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1.
a) elismeri Rév8 Zrt-nek az MNP II. projekt megvalósítása során felmerült költségeit az 
előterjesztés mellékletét képező költségkimutatás szerint bruttó 50.310.647 Ft összegben. 

Felelős polgármester 
Határidő: azonnal

b) az a) pontban elismert költség fedezetének biztosítására a Józsefvárosi Önkormányzat 
előzetesen kötelezettséget vállal a 2012. évi költségvetés terhére.

Felelős polgármester 
Határidő: azonnal

c) felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésekor az a) és b) pontban 
foglaltakat vegye figyelembe. 
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Felelős polgármester 
Határidő: 2012. évi költségvetés elfogadása

2. elfogadja  a  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  és  Rév8  Zrt.  között  létrejött 
Megbízási  szerződés  mellékelt  4.  számú módosítását.  Felkéri  a  polgármestert  a  szerződés 
aláírására. 

Felelős polgármester 
Határidő: azonnal

A  Gazdálkodási  Ügyosztály és  a  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  a 
Képviselő-testület  a  45/2012.  (II.  16.)  számú  határozatával  a  határidőt  a  2013.  évi 
költségvetésre módosította.

Megállapodás a Józsefvárosi és a Fővárosi Önkormányzat között

267/2011. (VI. 16.)   

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az előterjesztés és a határozat mellékletét képező, a Fővárosi Önkormányzat 
és a Józsefvárosi Önkormányzat között megkötendő egyezségi megállapodás tartalmi elemeit.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. kifejezi  azon  szándékát,  hogy a  határozat  1.  pontja  szerinti  tartalommal  egyezségi 
megállapodást kíván kötni a Fővárosi Önkormányzattal. 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. és 2. pontjában foglaltakról tájékoztassa a 
Fővárosi Önkormányzatot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti megállapodás aláírására, 
amennyiben a Fővárosi Önkormányzat közgyűlése elfogadja azt.
Felelős: polgármester
Határidő: a fővárosi közgyűlés jóváhagyását követően

5. 2012-2020. évi költségvetések terhére előzetes kötelezettséget vállal az egyezségben 
foglalt évi 15.347,1 e Ft Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztésére.
Felelős: polgármester
Határidő:  a  fővárosi  közgyűlés  jóváhagyását  követően  a  2012-2020.  évi  költségvetések 
készítése

6. felkéri  a polgármestert,  hogy amennyiben a határozat  mellékletét  képező egyezségi 
megállapodás  aláírásra  kerül,  abban  az  esetben  a  2011.  évi  költségvetés  következő 
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módosításánál  gondoskodjon  arról,  hogy  az  elengedett  követelés  összegével  a  2011.  évi 
költségvetésben tervezett hitel előirányzat törlésre kerüljön. 
Felelős: polgármester
Határidő: a fővárosi közgyűlés jóváhagyását és az egyezség aláírását követően a 2011. évi 
költségvetés következő módosítása

5. pont: A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a 2012. évi fizetési kötelezettség a 
költségvetésben tervezve lett.

Teleki  téri  piac  /  Pályázat  eredményhirdetése,  ideiglenes  piac  költségvetésének 
módosítása

268/2011. (VI. 16.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. eredményesnek nyilvánítja  a Teleki  téri  piac – ingatlanértékesítés  című pályázati 
eljárást.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. az  1.  pont  szerinti  pályázat  nyertese  a  LIDL  Magyarország  Kereskedelmi  Betéti 
Társaság (székhely: 1037 Budapest, Rádl árok 6.).

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés elkészítésére és a Képviselő-testület 
soron következő ülésére való előterjesztésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a következő képviselő-testületi ülés

4. az Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  11605 cím bevételi  – működési  saját 
bevétel áfa - előirányzatát 75.000 e Ft-tal, a 11605 cím kiadás dologi – áfa befizetés 
– előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Teleki téri piac értékesítése címen.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. a./ az  önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  bevételi  11605  címen  belül  a 
Teleki  téri  Piac  rekonstrukciója  projekt  működési  saját,  ezen  belül  az  áfa  visszaigénylés 
előirányzatát 325,0 e Ft-tal megemeli.

b./  az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11107-03  cím  fejlesztési  célú 
vagyongazdálkodási felhalmozási céltartalék előirányzatát 1.300,0 e Ft–tal csökkenti a Teleki 
téri Piac rekonstrukciós projekt költségei címén.
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c./ az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 címen belül a Teleki téri Piac 
rekonstrukciója  felhalmozási  előirányzatát  1.625,0  e  Ft-tal  megemeli  telek  és  közművek 
kialakítása címén.

d./ az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 címen belül a Teleki téri Piac 
rekonstrukciója  dologi  előirányzatáról  7.125,0  e  Ft-ot  átcsoportosít  a  felhalmozási 
előirányzatra telek és közművek kialakítása címén.

e./  a  Képviselő-testület  235/2011.(V.19.)  számú  határozat  2./a.  pontjában  2012.  évi 
költségvetés terhére előre vállalt 7.500,0 e Ft összeget 15.314,0 e Ft-ra módosítja konténerek 
bérleti díja címén.

6. felkéri a polgármestert,  hogy a határozatban foglaltakat az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről  és  végrehajtási  szabályairól  szóló  rendelet  következő 
módosításánál, valamint a 2012. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő:  az  önkormányzat  költségvetésének  következő  módosítása,  valamint  2012.  évi 
költségvetés elfogadása

A Stratégiai Tanácsadó Iroda tájékoztatása alapján: az adásvételi szerződés megkötésre 
került a LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társasággal és az ideiglenes piac is 
megkezdte működését augusztusban.

6. pont: A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak a 2012. 
évi költségvetésben tervezésre kerültek.

Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi költségvetésének módosítása

279/2011. (VI. 16.) 18 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület,  mint a Közterület-felügyelet  költségvetési szerv fenntartója úgy dönt, 
hogy:

1.  /  2011.  július  1-től  további 3 rendőrrel  24  órás  szolgálatra  térfigyelő  központ 
működtetéséhez megbízási szerződés kötését jóváhagyja.

2./  a./  az  önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11107-02  cím  felhalmozási, 
felújítási céltartalékon belül a közbiztonsági feladatok felhalmozási céltartalék előirányzatát 
14.173,0 e Ft-tal  csökkenti  és ezzel  egyidejűleg a 11108 cím felügyeleti  szervi támogatás 
előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

b./  a  Közterület-felügyelet  30004  cím  bevételi  felügyeleti  szervi  támogatás  előirányzatát 
14.173,0 e Ft-tal és kiadási személyi juttatás előirányzatát 11.160,0,0 e Ft-tal, a munkáltatót 
terhelő  járulékok  előirányzatát  3.013,0  e  Ft-tal  megemeli  2011.  július  1-től  történő 
térmegfigyelő  és távfelügyeleti  rendszer működtetésének finanszírozása és költsége címén, 
melyet részleteiben az 1. számú melléklet tartalmaz.
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3.  /  felkéri  polgármestert,  hogy a  határozatban  foglaltakat  a  költségvetési  és  végrehajtási 
rendelet  soron  következő  módosításánál,  valamint  a  következő  évek  tervezésénél  vegye 
figyelembe.

Felelős: polgármester, költségvetési szerv vezetője
Határidő: 1-2 azonnal, 3. pont szeptember 30., valamint a mindenkori költségvetés elfogadása

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján: a 2012.  évi  intézményi költségvetésben 
tervezve.

Józsefvárosi  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati  rendelet  
módosítása

292/2011. (VII. 07.)    

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy 

1./ a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 2011. július 1. napjától 5 éves időtartamra a BKS 
Research Kft. kötött bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat intézmény működéséhez 
szükséges gép-műszer beszerzésekre fordítsa.

2./  felkéri  a polgármestert  és az intézmény vezetőjét,  hogy a következő évek költségvetés 
tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester, költségvetési szerv igazgatója
Határidő: 1. pont azonnal, 

2. pont 2012. évtől - 2016. költségvetés elfogadása

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  a  határozatban  foglaltak  a  2012.  évi 
költségvetésben figyelembe lettek véve.

Józsefvárosi  helyi  építészeti  örökségének  védelméről  szóló  önkormányzati  rendelet  
megalkotása

364/2011. (IX. 15.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a helyi védelem jelzésére szolgáló táblák előállítására és 
felhelyezésére a 2012. évi költségvetés és az azt követő évek költségvetéseinek terhére 150e 
Ft (azaz százötvenezer forint) összegben előzetes kötelezettséget vállal. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés készítése

A  Főépítészi Iroda tájékoztatása alapján: a táblát megtervezték, 2011. decemberében 
egy minta táblát megrendeltek az utcatáblákat is készítő cégtől, hogy az elképzelést a 
tisztségviselők és a Hivatal vezetése felé be tudja mutatni. Az új címer elfogadása miatt a 
táblaterv egy kicsit módosult, de az illetékesek ezt is elfogadták. Az elfogadott 2012. évi 
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költségvetés ismeretében a beszerzési eljárás elindult, a tábla készítésére az ajánlattételi 
felhívás 2012. március 13-án 9 cég részére kiküldésre került.

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a 2012. évi költségvetésben tervezve lett.

Javaslat a TÁMOP – 5.6.1. C-11/1 pályázaton való részvételre

375/2011. (IX. 15.) 17 IGEN 0 NEM  0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. támogatja  az  önkormányzat  konzorciumi  partnerként  való  részvételét  a  Társadalmi 
Megújulás  Operatív  Program Közép-magyarországi  Régió  területére  kiírt  -  önrészt 
nem igénylő - „Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című, TÁMOP -5.6.1-
C-11/1. kódszámú pályázaton 30.000,000,-Ft pályázati összeg erejéig, azzal, hogy a 
támogatási szerződés megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatás 
mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a, 

2. kötelezettséget  vállal  a  pályázat  megvalósítása  során  a  támogatási  összeg 
megelőlegezésére,  a  pályázat  utófinanszírozása  miatt,  az  átmenetileg  szabad 
pénzeszközök terhére,

3. előzetes  kötelezettséget  vállal  a pályázat  fenntartási  időszakára a pályázat  lezárását 
követő 3 évig, 2015-2017 évekre, évente 1.000.000,-Ft erejéig,

4. a pályázat megvalósítását a Polgármesteri Hivatal bonyolítja,
5. felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  pontjában  meghatározott 

pályázathoz  kapcsolódó valamennyi  dokumentumot  aláírja,  valamint  a  tervezetként 
mellékelt konzorciumi szerződést megkösse, 

6. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2-3. pontjában foglaltakat az önkormányzat 
2011.  évi  költségvetésének  soron  következő  módosításakor,  a  pályázat 
megvalósításának  időszaka,  valamint  a  fenntartási  kötelezettség  időszaka  alatt  az 
önkormányzat évenkénti költségvetésében vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-5. pont: 2011. szeptember 15.

 6. pont:  a költségvetés soron következő módosítása,  a 2012. évi   költségvetés 
tervezése, ezt követően a pályázat lezárását követő 3 évig, 2015-2017 évekre.

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Családtámogatási  Iroda tájékoztatása  alapján:  az 
Iroda a 2012. évi költségvetés tervezéséhez a döntéshez kapcsolódóan adatszolgáltatást 
nyújtott a pénzügy felé. A pályázat elbírálása jelenleg még folyamatban van.

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: költségvetési szempontból 2012. évet csak 
akkor érinti, ha a sikeres pályázat összegéből leutalás lesz.

Fedezetbiztosítás a Palotanegyed forgalomtechnikai tanulmány tervének beszerzésére

389/2011. (X. 06.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. felkéri  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottságot  a  Palotanegyed 
forgalomtechnikai  tanulmánytervére  vonatkozó  beszerzési  eljárás  lebonyolítására 
bruttó 1.500.000 Ft összeg erejéig.

Felelős: polgármester
Határidő: a beszerzési eljárás megindítása 2011. október 06., eredmény megállapítása 2011. 
október 31.

2. az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadás  11107-03 cím fejlesztési  célú 
vagyongazdálkodási  céltartalék  előirányzatát  1.500,0  e  Ft–tal  csökkenti  és  ezzel 
egyidejűleg a kiadás 11605 címen belül az Európa Belvárosa projekt dologi kiadási 
előirányzatát  ugyan  ezen  összeggel  megemeli  a  Palotanegyed  forgalomtechnikai 
tanulmánytervének elkészítésének költségei címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 06.

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

Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A  Stratégiai  Tanácsadó  Iroda tájékoztatása  alapján:  a  beszerzés  lebonyolítása 
megtörtént, a szerződés megkötésre került a Mobilterv Kft-vel.

Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat feladatellátásának átalakítására

408/2011. (X. 20.) 13 IGEN 1 NEM  2 TARTÓZKODÁSSAL  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó 
Kft-vel  közösen  végzi  az  alábbi  külső  vállalkozóval  ellátott  feladatok  bonyolítói, 
ellenőrzési feladatait:
- kerületi  kezelésű  utak,  karbantartása,  úthibák  táblázási  és  lámpázási  feladatai 

2011. november 1. és 2011. december 31. között,
- parkok, zöldfelületek, kezelése, karbantartása 2011. november 1. és 2012. február 

28. között,
- játszóterek  karbantartása,  ellenőrzése  2011.  november  1.  napjától  határozatlan 

ideig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 01.

2. a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat saját szervezettel alaptevékenység keretében 
látja el az alábbi feladatokat:

a) kerületi  biztonsági-rendészeti  feladatok,  mely  önkormányzati  önként  vállalt  feladat 
2011. november 1. napjától,

b) kerületi  kezelésű utak, karbantartása,  úthibák táblázási és lámpázási  feladatai,  mely 
önkormányzati kötelező feladat 2012. január 1. napjától,
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c) parkok,  zöldfelületek,  kezelése,  karbantartása,  mely önkormányzati  kötelező  feladat 
2012. március 1. napjától.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2011. november 1., b) pont esetén 2012. január 01., 
c) pont esetén 2012. március 1.

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület  2011.  decemberi  első  ülésére  a 
kerületi  kezelésű  utak,  karbantartása,  úthibák  táblázási  és  lámpázási  feladatainak, 
valamint  a  parkok,  zöldfelületek,  kezelése,  karbantartásának  a  személyi,  tárgyi, 
technikai, pénzügyi feltételeinek a biztosítására vonatkozóan készítsen előterjesztést.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. december havi első ülése

4. a  határozat  1  és  2.  pontja  alapján -  a  kerületi  kezelésű  utak,  karbantartása,  úthibák 
táblázási  és  lámpázási  feladatait,  valamint  a  parkok,  zöldfelületek,  játszóterek 
karbantartását,  ellenőrzését  érintően  -  felkéri  a  Kisfalu  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  az 
Önkormányzat  és  a  Kisfalu  Kft.  között  kötött  megbízási  szerződés  módosítására 
vonatkozó javaslatát  terjessze elő  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  2011. 
november havi első ülésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november havi első ülése

5. a  LÉLEK  program végrehajtásának  központjaként  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálatot jelöli ki.
A program végrehajtásához a Budapest, VIII. kerület Koszorú u. 4-6. szám alatti VIII. 
35282  helyrajzi  számon  nyilvántartott  ingatlan  nem  lakás  célú  épületrészeit  a 
forgalomképes  vagyonából  a  korlátozottan  forgalomképes  vagyonába  átminősíti, 
valamint  iroda  és  szálláshely  kialakítása  céljából   a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat telephelyéül kijelöli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.

6. a)  felkéri  a  Kisfalu  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  a  Koszorú  4-6.  szám  alatti  épületrész 
felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetet maximum 18.000 e Ft erejéig 
terjessze  elő  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  2011.  november  havi  első 
ülésére.

b) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím lakóház-felújítás cím 
nélküli  előirányzatát  18.000,0  e  Ft-tal  csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  11601  cím 
felhalmozási  előirányzatát,  ugyan ezen összeggel megemeli  a Koszorú u. 4-6. épület 
funkcióváltás miatti átalakítása címén.

Felelős: a) pont esetén a Kisfalu Kft. ügyvezetője, b) pont esetén polgármester
Határidő: a) pont esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november havi első 
ülése
b) pont esetén 2011. október 20.
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7. 2011.  november  1.  napjától  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálatot  önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szervvé alakítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 1.

8. a) 2011. november 1. napjától a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat engedélyezett 
létszámát 46 fővel megemeli és egyben előzetes kötelezettséget vállal finanszírozására 
2012. évtől évente 109.440.e Ft,- összegben.

b) 2011.  november  1.  napjától  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálatnál  az 
alábbi vezető beosztású álláshelyeket engedélyezi:

- Általános igazgató-helyettes,
- Biztonsági igazgató-helyettes,
- Operatív igazgató-helyettes,
- Gazdasági vezető.

c) a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  megbízott  vezetője  a  Szolgálat 
munkavállalóit  a  Munka  Törvénykönyve  alapján  köteles  alkalmazni,  mind  a 
munkáltatóra,  mind a  munkavállalókra  munkajogi  szempontból  e  jogszabály az 
irányadó.

Felelős:  a)-b)  pont  esetén  polgármester,  c)  pont  esetén  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat megbízott vezetője
Határidő: 2011. november 1.

9. a Budapest, VIII.35723/A/27 helyrajzi számon nyilvántartott természetben a Budapest, 
VIII. Baross u. 81. fsz. 5.  94 m² alapterületű nem lakás célú helyiséget a Józsefvárosi 
Városüzemeltetési  Szolgálat  székhelyeként  kijelöli  és  egyben  a  fogalomképes 
vagyonkörből áthelyezi a korlátozottan fogalomképes vagyonkörbe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.

10. a  Budapest,  VIII.  34675/2/A/33  helyrajzi  számon  nyilvántartott  természetben  a 
Budapest,  VIII.  Népszínház  u.  14.  szám  alatti,  80  m2  alapterületű,  utcai  bejáratú, 
pinceszinti  nem  lakás  célú  helyiséget  a  forgalomképes  vagyonából  a  korlátozottan 
forgalomképes  vagyonába  átminősíti,  valamint  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat  telephelyeként  -  a  Teleki  téri  Piac  átépítése  miatt  jelenleg  nem  használt 
eszközeinek biztonságos tárolása céljából – kijelöli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.

11. jóváhagyja a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatnak az alapító okiratot Módosító 
Okiratot  (az  előterjesztés  1.  sz.  melléklete),  valamint  a  Szolgálat  módosításokkal 
egységes  szerkezetben foglalt  Alapító Okiratát  (az előterjesztés 2.  sz. melléklete)  és 
felkéri a polgármestert a szükséges okiratok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.
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12. felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és 
Működési  Szabályzatát  terjessze  elő  a  Képviselő-testület  2011.  december  havi  első 
ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2011. december havi első ülése

13.
a) a 11602 cím felújítási előirányzatán belül a helyiségek felújítása alapítás céljából zárolt 
8.000,0 e Ft-ot előirányzatot a zárolás alól feloldja. 

b) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetési címe 2011. november 1 napjától 
80100.

c)  az  Önkormányzat  és  a  Polgármesteri  Hivatal  kiadási  előirányzatait  az  alábbiak  szerint 
csökkenti:

11602 cím dologi ei-n belül a bérlakás értékbecslés előirányzata 20.000,0 e Ft
11107-01 cím működési céltartalékon belül a turisztikai pályázat ei. maradványa 10.000,0 e Ft
11601 cím közút karbantartási, kertészeti, beruházási díj dologi   5.000,0 e Ft
11602 cím dologi karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja   5.000,0 e Ft
11602 cím felújítási ei. - belül a helyiségek felújítása alapítás céljából   5.262,3 e Ft

d) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi működési 
előirányzatát 29.262,3 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 16.000,0 e Ft-tal megemeli.

e)  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  80100  cím  bevételi  felügyeleti  szervi 
támogatás,  ezen  belül  a  működési  támogatás  előirányzatát  29.262,3 e  Ft-tal,  felhalmozási 
előirányzatát 16.000,0 e Ft-tal megemeli.

f)  a  Városüzemeltetési  Szolgálat  kiadás  személyi  juttatás  előirányzatát  8.498,3  e  Ft-tal, 
munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.939,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 18.825,0 e 
Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 16.000,0 e Ft-tal megemeli.

g) felkéri a polgármestert, hogy az önállóan működő Városüzemeltetési Szolgálat 10000-02 
cím  október  havi  zárás  után  fennmaradó  maradvánnyal  a  költségvetésről  szóló  rendelet 
keretében a Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím költségvetési előirányzatait módosítsa.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-e), g) pont esetén 2011. október 20., f) pont esetén 2011. december 31.

14. felkéri  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  megbízott  vezetőjét,  hogy  az 
önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szervekre  vonatkozó  szabályzatokat 
2011. december 15-ig készítse el. 

Felelős: Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat megbízott vezetője
Határidő: 2011. december 15.

15. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló következő rendelet módosításánál 
a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31.

2.  pont:  A  Gazdálkodási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  a  Józsefvárosi 
Városüzemeltetési Szolgálat a határozatnak megfelelően a feladatellátást megkezdte.

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Városüzemeltetési Szolgálat 2012. évi 
költségvetésében a feladatbővülésre a költségvetési fedezet tervezve lett.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 1-es pont: a határozatban megjelölt feladatellátás 
folytonos tevékenység, a megjelölt határidőn belül tehát folyamatosan végezték.
4-es pont: a határozat végrehajtva, a 1650/2011. (XI. 02.) számú VGPB határozattal. 
6-os pont: a határozat végrehajtva, a 1596/2011. (XI. 02.) számú VGPB határozattal.

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.

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

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

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  a  feladat  az  iskola  2012.  évi 
költségvetésében tervezve lett.

Javaslat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet  
elfogadására

45/2012. (II. 16.)     
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a  363/2011.(IX.15.)  számú  határozatban  elfogadott  tervtanács  évi  1.200  e  Ft-os 
díjazását 2012. évtől 600 e Ft-ra módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  Főépítészi  Iroda tájékoztatása  alapján:  a  Tervtanács  a  2012.  évi  költségvetéssel 
kapcsolatos ezen döntésre való tekintettel csak kéthavonta ülésezik (az eredetileg havi 
rendszeresség helyett). Ezzel együtt a Főépítészi Iroda a tervtanácsi rendelet módosítását 
is javasolja a Képviselő-testület 2012. március 22-i ülésére beterjesztett előterjesztésben, 
arra vonatkozóan, hogy bizonyos esetekben a ’főépítészi vélemény’ is elég legyen.

2. a 265/2011.(VI.16.) számú határozatában a RÉV8 Zrt.-nek a Magdolna Negyed II. 
projekt megvalósítása során elismert 50.310.647.-Ft-os költségének fedezetét a 2013. 
évi költségvetésben biztosítja, ezért a 265/2011. (VI.16.) sz. határozat 1. b) pontjában 
foglalt 2012. évi szövegrészt 2013. évi szövegrészre módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása

A  Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Képviselő-testület a  45/2012. (II. 
16.) számú határozatával a határidőt a 2013. évi költségvetésre módosította.

3. a  340/2011.(VII.21.)  számú  határozattal  létrehozott  Józsefvárosi  Intézményvezetői 
Kollégium  elnökének  külön  díjazását  visszavonja,  ezért  a  340/2011.  (VII.21.)  sz. 
határozat 2. b) pontját visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: az Intézményvezetői Kollégium 
elnökének díjazását a 2012. évi költségvetés nem tartalmazza. Az Ügyosztály részéről a 
határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel. 

4. 64/2011.  (II.03.)  sz.  határozatában  elfogadott  informatikai  stratégia  fejlesztési 
elképzeléseinek megvalósításához 2012. évben nem biztosít fedezetet.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: intézkedést nem igényel. 
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5. 2012. költségvetési  évben az alkalmazottaknak szociális,  temetési  és továbbképzési 
támogatásra  forráshiány miatt  fedezetet  nem biztosít,  ezért  felkéri  a  polgármestert, 
hogy az alkalmazottak juttatási szabályzatának módosítását terjessze be a Testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: a képviselő-testület 2012. márciusi első rendes ülése.

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  a  Képviselő-testület  2012. 
márciusi első rendes ülésére előterjesztés készült a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási 
Szabályzat  módosítására,  melyet  a  Testület  a  86/2012.  (III.01.)  számú határozatában 
elfogadott.

6. a  2012.  évi  költségvetés  a  köztisztviselőknek  albérleti  hozzájárulásra,  szociális, 
temetési,  családalapítási  támogatásra,  egyéb  költségtérítésre  forráshiány  miatt 
fedezetet nem biztosít, ezért felkéri a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy a március 
havi második rendes testületi ülésre a költségvetési szervre vonatkozó közszolgálati 
jogviszonyban  állók  jogviszonyainak  egyes  kérdéseiről  szóló  rendelet  tervezetét 
készítse el és terjessze be a Testület elé.

Felelős: a Közterület-felügyelet vezetője
Határidő: a képviselő-testület 2012. márciusi második rendes ülése.

A  Gazdálkodási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  a  költségvetési  szervre  vonatkozó 
közszolgálati  jogviszonyban  állók  jogviszonyainak  egyes  kérdéseiről  szóló  rendelet 
tervezet  összeállítása,  egyeztetése  hosszabb  időt  vesz  igénybe,  így  az  előterjesztés 
várhatóan a 2012. áprilisi első rendes ülésre készül el.

7.  2012.  évtől  a  Józsefvárosi  Egészségügyi  Szolgálat  költségvetésében  a  cafetéria 
juttatására  forráshiány  miatt  költségvetési  támogatást  nem  biztosít.  Felkéri  a 
költségvetési szerv vezetőjét, hogy bevételeinek ismeretében a kötelező feladatainak 
maradéktalan teljesítésének figyelembevételével a 2012. évre vonatkozó intézményi 
cafetéria szabályzatot készítse el.

Felelős: Egészségügyi Szolgálat vezetője
Határidő: 2012. március 30.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  ügyosztály, 
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

8. kifejezi azon szándékát, hogy a RÉV8 ZRt-vel kötött rehabilitációs és vagyonkezelési 
szerződésben foglalt  díjat  módosítja  úgy,  hogy a díjazás a  jövőben a feladatokhoz 
igazodjon,  ezért  2012.  évre  a  díj  összegét  45.062  e  Ft-tal  csökkenti.  Felkéri  a 
polgármestert, hogy szerződés módosítását terjessze be a Testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: a képviselő-testület 2012. májusi első rendes ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási ügyosztály, RÉV8 Zrt.
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9. a  Kisfalu  Józsefvárosi  Vagyongazdálkodó  Kft  2011.  évi  éves  beszámolójának 
elfogadására  vonatkozó  taggyűlésekor  osztalék  kerüljön  kifizetésre  a  tulajdonos 
Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  részére,  egyrészt  a 
tárgyévi eredmény terhére, másrészt pedig az előző évek eredménytartaléka terhére, 
úgy, hogy a kettő együtt elérje a 70.000.000-Ft összeget. 

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2012. május 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Kisfalu Kft.

10. a köztisztasági, parkfenntartási  feladat 2012. évtől a Józsefvárosi Városüzemeltetési 
Szolgálat költségvetési szerv feladata, ezért felkéri a polgármestert és a költségvetési 
szerv  vezetőjét,  hogy  az  önkormányzat  által  kötött  szerződéseket  -  illegálisan 
kihelyezett  kommunális  hulladék  elszállítására,  kisállat  tetem elszállítására,  parkok 
közüzemi díjaira – módosítsák, és ezt követően az önkormányzat és a költségvetési 
szerv éves költségvetésének módosítását terjessze be a Testület elé.

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat vezetője
Határidő: 2012. március 30.

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

11. a) a Polgármesteri Hivatal 257 fős - 3 fő tisztségviselővel együtt, a 3 fő prémiumévek 
programban  foglalkoztatottak,  valamint  a  társadalmi  megbízatású  alpolgármester 
nélküli  -  engedélyezett  létszámát  10%-kal,  26 fővel  csökkenti,  és 2012. június  01. 
napjával a Hivatal engedélyezett létszámát 231 főben határozza meg.

b)  biztosítja  a  felmentésre  kerülő  munkatársak  részére  külön törvényben  meghatározottak 
szerint kifizetendő felmentési  illetmények,  végkielégítések,  egyéb juttatások és kapcsolódó 
járulékok fedezetét. 

c) felkéri a jegyzőt a létszámcsökkentéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételére, 
továbbá a feltételek fennállása esetén a létszámcsökkentésre vonatkozó központi hozzájárulás 
igénylésével kapcsolatos feladatok elvégzésére.

d) felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja felül a Polgármesteri Hivatal által ellátott önként vállalt 
feladatokat és tegyen javaslatot a feladatok csökkentésére.

Felelős: jegyző 
Határidő: a)-c) pont esetében 2012. június 01.
d) pont esetében a képviselő-testület 2012. március második rendes ülése.

A  Jegyzői  Kabinet tájékoztatása  alapján: a 11.  d) ponttal  kapcsolatos  előterjesztés  a 
Képviselő-testület március 22-i ülésére előterjesztésre kerül.

12. felkéri  a polgármestert,  vizsgálja meg a Józsefvárosi Kulturális  és Sport  Kiemelten 
Közhasznú  Nonprofit  Kft,  a  Józsefvárosi  Közösségi  Ház  Kiemelten  Közhasznú 
Nonprofit Kft, valamint a Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit 
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Kft.  működését  és  tegyen  javaslatot  az  átalakításra,  vagy  a  feladat  ellátás 
átszervezésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a képviselő-testület 2012. márciusi második rendes ülése.

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a javaslatot a Képviselő-testület 2012. 
március 1-i  ülésén tárgyalta,  a  81/2012.(III.1.)  sz.  határozatában döntött a Nonprofit 
Kft-k további működéséről.

13. felkéri  a  polgármestert,  hogy  vizsgálja  felül  a  Polgármesteri  Hivatalon  kívüli 
költségvetési  szervek  engedélyezett  létszámát  és  tegyen  javaslatot 
létszámcsökkentésre. 

Felelős: polgármester
Határidő: a képviselő-testület 2012. márciusi második rendes ülése.

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  A  Képviselő-testület  2012. 
április 5-i ülésére készítik elő az előterjesztést.

Döntés a 2012. évi Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetés odaítéléséről

51/2012. (II. 16.)  

A Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetés átadásának fedezetére az önkormányzat 200.000.-Ft 
összegben  előzetes  kötelezettséget  vállal  a  2012.  évi  költségvetés  terhére,  és  felkéri  a 
polgármestert, hogy azt a 2012. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés elfogadása

A  Hatósági Ügyosztály tájékoztatása alapján: a kitüntetés átadását a Kulturális Iroda 
készíti elő, a fedezet - 5 Aranykoszorú kitüntetett részére - a helyi rendeletben előírtak 
szerint került felhasználásra.

Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolg. Nonprofit Kft. „va”  
végelszámolásáról

55/2012. (II. 16.)    

A Képviselő-testület  mint  a  Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolgáltató 
Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. „va” egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy:
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1./ Tudomásul veszi a végelszámoló által a II./2 pontban összeállított követelések listáját. A 
bejelentett  követelések  összege  2.195.454,-  forint,  és  154.735,-  euro.  A  bejelentett 
követelésekből a végelszámoló kifizetheti Nagy András munkaügyi perében a Bíróság jogerős 
ítéletében meghatározott összeget, és az Impuls-Leasing Hungary Kft.-nek  járó 26.279,- euro 
lízing  díjat.  A  lízing  díj  rendezését  követően  a  visszakapott  Multicar  típusú 
haszongépjárművet a végelszámoló hasznosítsa, vagy értékesítse.  

Felelős: polgármester, végelszámoló
Határidő: azonnal, 

2./  A jogos hitelezői igények védelme érdekében a Képviselő-testület kötelezettséget vállal a 
jogerős bírói ítélettel rendelkező követelések kielégítésére.

Felelős: polgármester, végelszámoló
Határidő: Bírósági ítélet jogerőre emelkedésekor 

3./ A végelszámolás 2012. évi költségeire a 2011. évi - erre a célra biztosított költségvetési 
keret - pénzmaradványából 26.000.000,-Ft. összegű költségkeretet állapít meg. A költségkeret 
a végelszámoló, az adminisztráció költségeit, a könyvvizsgáló díjazását, az ügyvédi díjat, a 
térítésmentes vagyonátadás ÁFA költségeit, a vagyonértékelést, és a hitelezői tartalékkeretet 
tartalmazza, beleértve az 1. határozati pontban jóváhagyott kifizetéseket.

Felelős: polgármester, végelszámoló
Határidő: azonnal, 

4./  Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  2011.  évi  pénzmaradvány 
elszámolásánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. évi pénzmaradvány elszámolása

5./  Felkéri  az új  végelszámolót,  hogy a  perek  állásáról  a  Képviselő-testület  2012.  áprilisi 
második rendes ülésén számoljon be.

Határidő: 2012. áprilisi második képviselő-testületi ülés
Felelős: polgármester, új végelszámoló 

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Képviselő-testület a fenti határozat 
módosításáról dönt a 2012. március 22-i ülésén a végelszámoló javaslatára.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft támogatási kérelme a TÁMOP - 6.1.2./11/2  
pályázathoz

56/2012. (II. 16.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elvi támogatást nyújt a Józsefvárosi Kulturális és Sport 
Nonprofit  Kft.  TÁMOP –  6.1.2/11/2  kódszámú  pályázaton  való  részvételéhez  úgy,  hogy 
pénzbeli és természetbeni támogatással nem járul hozzá.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit 
Kft. értesítést kapott a döntésről 2012. II. 16-án.

Javaslat A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának  
feltételeiről, a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelet, továbbá A  
pénzbeli  és természetben nyújtott  szociális  ellátások,  valamint a személyes gondoskodást  
nyújtó  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  37/2004.  (VII.  15.)  önkormányzati  
rendelet, Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek elidegenítéséről  
szóló 15/2005.(IV.20.) önkormányzati  rendelet,  valamint Az Önkormányzat tulajdonában  
álló lakások elidegenítéséről szóló 16/2005.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

57/2012. (II. 16.)    

A Képviselő-testület

1) felkéri a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 
2012.  március  1.  napjától  történő  szociális  lakbér  változása,  a  szociális  lakbér 
jogosultsági  feltételek  változása  vonatkozásában  a  bérlők  tájékoztatásáról 
gondoskodjon,  és  a  szociális  lakbér-kategóriák  mértékére  vonatkozó 
rendeletmódosítással  kapcsolatos  járulékos  feladatok  végrehajtása  érdekében  tegye 
meg a szükséges intézkedéseket.

2.) felkéri a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 
szociális lakbérrel rendelkező 113 lakásban szereltessen fel vízórát, és hitelesítesse azokat, a 
költségvetésben meghatározott külön keretből.

3.) felkéri a polgármestert, hogy a lakbértámogatás megszüntetéséről értesítse a bérlőket.

4.) felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  adósságkezelési  szolgáltatásról  szóló  31/2010.
(VII.15.) sz. önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület 
2012. március 1-jei ülésére terjessze be. 

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója, 
Határidő: 1.), 3.),4.) pont 2012.március 01.

2.) pont: folyamatos

A  Kisfalu  Kft. tájékoztatása  alapján:  a  16/2010.(III.08.)  ök.  rendelet  43.§-a  szerinti 
változásról,  az  új  szociális  lakbér-kategóriák  bevezetéséről,  igénylésének  helyéről 
valamennyi bérlő tájékoztatva a 2012. március havi számlában. 
2. pont végrehajtása érdekében, a megbízási szerződés alapján beszerzési eljárás került 
kiírásra.

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Családtámogatási  Iroda tájékoztatása  alapján:  3. 
pont: az érintett bérlők részére a lakbértámogatás megszüntetésére vonatkozó határozat 
postázásra került.
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4.  pont:  az  adósságkezelési  szolgáltatásról  szóló  31/2010.(VII.15.)  sz.  önkormányzati 
rendelet  módosítására  vonatkozó  javaslat  a  Képviselő-testület  2012.  március  1-jei 
ülésére beterjesztésre került. 

Javaslat új pályázat kiírására a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport  2012. évi  
civil szervezetekkel betöltendő 2 tagsági helyére

58/2012. (II. 16.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2012. évre a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport civil szervezettel betöltendő 
2 tagsági helyére kiírt pályázatot megfelelő számú jelentkező hiánya miatt eredménytelennek 
nyilvánítja.  
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

2. felkéri a polgármestert, hogy a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport betöltetlen 
civil szervezeti tagsági helyekre ismételten tegyen felhívást közzé a Józsefváros Újságban és 
honlapon. A civil szervezet delegáltja nem lehet társasházi közös képviselő, intéző bizottság 
tagja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 21.

3. felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont alapján készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 
2012. áprilisi első rendes ülésére. 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2012. áprilisi első rendes ülése

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Józsefváros újság 2012. évi 4. és 5. 
számában a felhívás megjelent. Jelentkezési határidő: 2012. március 14. Az előterjesztés 
a 2012. áprilisi ülésre készül.

Javaslat  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  Alapító  Okiratának és  Szervezeti  és  
Működési Szabályzatának módosítására

60/2012. (II. 16.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  elfogadja  az  előterjesztés  1.  számú  mellékletét  képező,  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat Alapító okiratának módosítását
2.  elfogadja  az  előterjesztés  2.  számú  mellékletét  képező,  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Alapító okiratát.
3.  elfogadja  az  előterjesztés  3.  számú  mellékletét  képező,  Józsefvárosi  Városüzemeltetési 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítását
4. felkéri a polgármestert az okiratok aláírására
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Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A dokumentumok aláírása és MÁK 
felé történő továbbítása megtörtént

Józsefvárosi parkolás-gazdálkodási rendszer bővítése

61/2012. (II. 16.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. A Józsefvárosi parkolás-gazdálkodási rendszert bővíti 2012. április 01.-től a 30/2010. 
FKGy. Rendelet  szerinti  4. díjtételű területen (A Rákóczi út  – Baross tér – Kerepesi út –  
Lóvásár utca – Mosonyi utca – Festetics György utca – Fiumei út – Légszesz utca – II. János  
Pál pápa tér – Luther utca – Nagy Fuvaros utca –  Tavaszmező utca – Szűz utca – Baross  
utca – Futó utca  - Nap utca – Kisfaludy utca – Üllői út - József körút által határolt terület,  
beleértve – a József körút,  a II. János Pál pápa tér, Lóvásár utca és a Nagy Fuvaros utca  
kivételével  –  a   határoló  utakat..),  a  várakozás  díjfizetéshez  kötött.  A  várakozási  díj 
megfizetése munkanapokon 0800-1800 óra közötti időszakban kötelező. 

2. A határozat 1. pontjában foglalt 4. díjtételű terület bővítése miatt 2012. április 01-től a 
Józsefvárosi  Közterület-felügyelet  munka  törvénykönyve  alapján  foglalkoztatott 
engedélyezett  parkoló őri  létszámát  4 fővel  megemeli,  ezzel  egyidejűleg  2012. április  01. 
napjával a Józsefvárosi Közterület-felügyelet összlétszámát 115 főről 119 főben állapítja meg.

3.  A határozat 1-2. pontjában foglaltak miatt a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és az 
önkormányzat 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
a)  az  Önkormányzat  és  a  Közterület-felügyelet  30105  cím  bevételi  intézményi  saját 
előirányzatát  26.115,0  e  Ft-tal,  a  30103  cím  bevételi  közhatalmi  bevételek  előirányzatát 
14.235,0 e Ft-tal megemeli, melyet részletesen a 2. számú melléklet tartalmaz.
b) a Közterület-felügyelet 30105 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 5.841,0 e Ft-tal, 
munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.517,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 19.532,0 e 
Ft-tal,  felújítási  előirányzatát  5.228,0  e  Ft-tal,  felhalmozási  előirányzatát  8.126,0  e  Ft-tal 
megemeli, melyet részletesen a 2. számú melléklet tartalmaz.
c)  a  Közterület-felügyelet  30102  cím  bevételi  felügyeleti  szervi  működési  támogatás 
előirányzatát 106,0 e Ft-tal csökkenti.
d)  az  Önkormányzat  kiadás  11108-02  cím  működési  felügyeleti  szervi  támogatás 
előirányzatát 106,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési 
általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 106,0 e Ft-tal megemeli.

4. felkéri  a  Közterület-felügyelet  vezetőjét  a  Józsefváros  közigazgatási  területén  a 
járművel  történő  várakozás  kiegészítő,  helyi  szabályozásáról  szóló  26/2010.  (VI.18.) 
önkormányzati rendelet módosításának Képviselő-testület elé terjesztésére.

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet módosításánál vegye figyelembe.
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Felelős: polgármester, Közterület-felügyelet vezetője.
Határidő: 1. és 2. pont esetében 2012. április 01.,

3. és 5. pont esetében a költségvetési rendelet soron következő módosítása.
4. pont esetében a soron következő képviselő-testületi ülés

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület a 2012. március 
1-ei ülésén módosította a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról 
szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendeletet.

A  Pénzügyi  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  a  határozatban  foglaltak  a  2012.  évi 
költségvetésben szerepelnek.

Javaslat a 2012. évi közfoglalkoztatásra

64/2012. (II. 16.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testület 484/2011. (XII. 01.) számú döntésének 1. pontja alapján

a) felkéri a jegyzőt, mint foglalkoztatót a 2012. évi közfoglalkoztatásra vonatkozó kérelmek 
benyújtására, a munkaügyi központtal a hatósági szerződések megkötésére. 
b)  felkéri  az  önkormányzati  fenntartású  közfoglalkoztatást  biztosító  intézmények  vezetőit, 
mint  foglalkoztatókat  a  2012.  évi  közfoglalkoztatásra  vonatkozó kérelmek benyújtására,  a 
munkaügyi központtal a hatósági szerződések megkötésére. 
c) felkéri az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit, mint foglalkoztatókat a 
2012. évi közfoglalkoztatásra vonatkozó kérelmek benyújtására,  a munkaügyi  központtal  a 
hatósági  szerződések  megkötésére  azzal,  hogy  a  kérelemben  a  közfoglalkozatás 
bértámogatásának terhére közvetlen költségekre igényelhető támogatás maximum 5% lehet.

Felelős: polgármester, jegyző és az érintett szervezetek vezetői
Határidő: 2012. március 1.

2. a közfoglalkoztatásra 2012. január 1-től - 2012. december 31-ig a 2012. évi költségvetés 
terhére  bérek  és  járulékainak  önrészeként  18.100,0  e  Ft-ot,  a  közvetlen  költségekre 
(betegszabadság, egészségügyi  kiskönyv, utazási költség, munka-védőruha, Magdolna utcai 
szociális helyiségek rezsi költségei) 5.000,0 e Ft biztosít, és hozzájárul ahhoz, hogy a bérek és 
járulékainak  önrész  terhére  a  felsőfokú  végzettségű  közfoglalkoztatottak  középfokú  bérét 
20%-al kiegészíti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

3. a közfoglalkoztatási program koordinálásával a Budapest Esély Nonprofit Kft-t bízza meg, 
melynek alapján a Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2012. évre vonatkozó mellékletét 
az  előterjesztés  1.  a)  számú  melléklete  szerinti  tartalommal  módosítja  oly  módon,  hogy 
szervezési irányítási költségekre bruttó 20.000 e Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés terhére.

Felelős: polgármester
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Határidő: 2012. február 16.

4. a kommunális közfoglalkoztatás foglalkoztató helyeként a Budapest Esély Nonprofit Kft. 
jelöli  ki,  a  feladatokat  a  Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálattal  egyeztetve  végzi,  a 
kommunális  területen  történő  foglalkoztatási  önrész  költségekre  a  határozat  2.  pontjában 
foglalt bérek és járulékainak önrész keretösszegből a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére a 
2012. évre 6.993 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

5.  felkéri  a  polgármestert  a  Budapest  Esély  Nonprofit  Kft.-vel  kötött  közszolgáltatási 
szerződés 2012. évre vonatkozó mellékletének aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 29.

6.  ha  és  amennyiben  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzatok  kérelmet  nyújtanak  be 
közfoglalkoztatásra,  abban  az  esetben  az  önrészt  a  saját  költségvetésük  terhére  kell 
biztosítaniuk. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

7. a 2012. évi közfoglalkoztatási önrész költségekre a határozat 2. pontjában foglalt bérek és 
járulékainak önrész keretösszegből 
a) a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. részére 117 e Ft-ot,
b) a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. részére 2.000 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 16.

8. a felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. és Józsefvárosi Kulturális és Sport 
Nonprofit  Kft.  ügyvezetőit,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  a  2012.  évi  üzleti  tervük 
összeállításánál vegyék figyelembe.

Felelős: polgármester és a szervezetek vezetői
Határidő: az üzleti terv elfogadása

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Családtámogatási  Iroda tájékoztatása  alapján:  A 
2012. évi közfoglalkoztatásra vonatkozó tervezett kérelmek 1db kivételével a munkaügyi 
központ  felé  benyújtásra  kerültek  (polgármesteri  hivatal,  kerületi  intézmények, 
gazdasági  társaságok),  a  kérelmekhez  kapcsolódó  hatósági  szerződések  megkötésre 
kerültek. A munkakörök munkavállalókkal történő feltöltése folyamatos, már 90-95%-
ban  teljesült.  Az  utolsó  kérelem  az  Orczy-kert  feladatátadása  következtében  került 
későbbi időpontban benyújtásra, a hatósági szerződés megkötése még folyamatban van. 
A  Budapest  Esély  Nonprofit  Kft-vel  kötött  közszolgáltatási  szerződés  módosítása 
aláírása került.

A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján: A Józsefvárosi 
önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  Nonprofit  Kft. 
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részére  a  64/2012.  (II.16.)  számú  határozatában  2.000  e  Ft-ot  biztosított  a 
közfoglalkoztatási  önrész  költségeire,  mely  döntését  a  81/2012.  (III.01.)  számú 
határozatában visszavonta. Ennek értelmében a JKS Kft. részére nem biztosítja a 2.000 
e Ft önrészt a közfoglalkoztatásra vonatkozóan.

Javaslat az EU élelmiszersegély folytatására

65/2012. (II. 16.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a  Budapest  Főváros  VIII.  Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  és  a  Magyar 
Élelmiszerbank  Egyesület  között  határozott  időre  megkötött  Együttműködési 
megállapodás  meghosszabbításához  -  2012.  március  1.  napjától  -  az  EU 
Élelmiszersegély programban való részvétel  céljából hozzájárul,  melynek alapján a 
felajánlott adományt elfogadja.

2. az adományszállítás költségeire az önkormányzat a 2012. évi költségvetés 12104 cím 
dologi kiadás előirányzat terhére 750 e Ft-ot biztosít, egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy 
az adományszállítást a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályra bízza. 

3. felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  adomány  kiosztásával  járó  szervező-adminisztratív 
tevékenységet  a Családtámogatási  Irodára az osztást a Józsefvárosi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központra bízza.

4. felkéri  a  Kisfalu  Kft-t,  hogy  az  EU  Élelmiszersegély  program  keretében  kapott 
adomány raktározására és annak kiosztására alkalmas helyiséget biztosítsa.

5. a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ  2012.  évi  költségvetésében 
dologi  kiadás  előirányzaton  250  e  Ft-ot  biztosít  a  2012.  évi  EU Élelmiszersegély 
kiosztása során felmerülő költségekre.

6. felkéri  a  polgármestert  -  a  határozat  1.  pontjában  foglaltak  alapján  -  a  Magyar 
Élelmiszerbank  Egyesület  által  megküldött  együttműködési  megállapodás 
meghosszabbítására vonatkozó dokumentum aláírására. 

Felelős: polgármester, és a 2. és 3. pontok esetében a jegyző is
Határidő: 1-3., 5. pontok esetében: 2012. február 16.

4. pont esetében: 2012. december 31. 
6. pont esetében: 2012. február 27.

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Családtámogatási  Iroda tájékoztatása  alapján:  A 
döntésről szóló tájékoztatást az érintettek felé az Iroda megküldte. 
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2012. február 28. napján küldte meg a határozott 
időre  megkötött  Együttműködési  megállapodás  meghosszabbítására  vonatkozó 
szerződés  tervezetet,  melyet  a  fenti  döntés  alapján  Polgármester  Úr  már  aláírt.  A 
szerződés a másik fél részére aláírás céljából március 12. napján került megküldésre. 
A  Kisfalu Kft. tájékoztatása  alapján: a  Budapest  VIII.,  Szigony  u.  16/b.  szám alatti 
helyiség biztosított a feladat ellátására.

Javaslat  együttműködési  megállapodás  kötésére  a  Megálló  Csoport  Alapítvány  
Szenvedélybetegekért szervezettel
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66/2012. (II. 16.)  

A Képviselő-testület ügy dönt, hogy

1.  az  önkormányzat  kulturális  közszolgáltatási  feladatainak  ellátása  érdekében  - 
pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül - együttműködési megállapodást köt a Megálló 
Csoport  Alapítvány  Szenvedélybetegekért  szervezettel  (székhely:  1084  Budapest, 
József  utca.  49.,  nyilvántartási  száma:  9431),  az  előterjesztés  4.  számú  melléklete 
szerinti tartalommal a TÁMOP-1.4.1-11/2 pályázat megvalósításának idejére.

2. felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 20.

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: az együttműködési megállapodás 2012. 02. 20-
án aláírásra került, és annak 3 példányát a partner átvette 2012. 02. 24-én.

Javaslat  együttműködési  szándéknyilatkozat  aláírására  az  Esélyt  a  Kibontakozásra  –  
Kulturális és Szociális Alapítvánnyal

67/2012. (II. 16.)  

A Képviselő-testület ügy dönt, hogy

1. támogatja az önkormányzat kulturális közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében 
- pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül - az Esélyt a Kibontakozásra – Kulturális és 
Szociális Alapítvány (képviselője: Ajtai Rózsa, székhely: 1082 Budapest, Leonardo da 
Vinci  utca.  43/B.,  nyilvántartási  száma:  9599.)  TÁMOP-1.4.1-11/2  –  „Vágj  bele” 
projekt - pályázaton való részvételét.

2. felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  3.  számú  mellékletét  képező 
együttműködési szándéknyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 20.

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: az együttműködési szándéknyilatkozat 2012. 
02. 22-én aláírásra került, melynek egy példányát átvette a partner 2012. 02. 27-én.

Javaslat új Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadására

68/2012. (II. 16.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. elfogadja a határozat mellékletét képező „Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési 
és  Beszerzési  Szabályzata”  című  szabályzatot,  mely  hatályos  2012.  február  20. 
napjától.

2. felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott szabályzat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 20.

A  Jegyzői  Kabinet tájékoztatása  alapján:  A  Szabályzat  aláírásra  került,  az 
önkormányzati honlapon és a Tudásbázis meghajtón közzétételre került.

Javaslat a 2012. évi közbeszerzési terv jóváhagyására

69/2012. (II. 16.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező 2012. évi közbeszerzési tervet és felkéri 
a polgármestert annak aláírására.

2. felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy az 1. pont szerinti terv honlapon történő 
megjelentetéséről intézkedjen.

Felelős:  1. pont esetén polgármester
2. pont esetén a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Határidő: 1. pont esetén 2012. február 16.
   2. pont esetén 2012. február 29.

A  Jegyzői  Kabinet tájékoztatása  alapján:  A jóváhagyott  közbeszerzési  terv  aláírásra 
került, a honlapon megjelent.

Javaslat  a  Polgármesteri  Hivatalnál  közszolgálati  jogviszonyban  állók  jogviszonyának  
egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadására és a Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatos  
döntések meghozatalára

70/2012. (II. 16.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjai részére a cafetéria-juttatás során biztosított 
Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával az OTP Bank Nyrt-t bízza meg. 

2. az. 1. pont alapján felkéri a jegyzőt a szerződés előkészítésére és megkötésére. 

Felelős: jegyző
Határidő: 2012. március 01.
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A  Jegyzői  Kabinet tájékoztatása  alapján:  A  SZÉP  kártyára  vonatkozó  munkáltatói 
szerződés a Polgármesteri Hivatal részéről előkészítésre és aláírásra került. A szerződés 
továbbításra került az OTP Nyrt. képviselője részére, mely aláírva 2012. március 12-én 
postai úton visszaérkezett.

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

71/2012. (II. 16.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  2012.  február  20.  napjától  a Városgazdálkodási  és Pénzügyi  Bizottság  tagjává Szilágyi 
Melinda (FIDESZ-KDNP) helyett Kocsis Attilát (FIDESZ-KDNP) választja meg.

2. 2012. február 20. napjától a Humánszolgáltatási Bizottság tagjává Máté András (FIDESZ-
KDNP) helyett Szilágyi Melindát (FIDESZ-KDNP) választja meg.

3.  felkéri  a  jegyzőt,  hogy gondoskodjon a  személyi  változások  átvezetéséről  a  szükséges 
nyilvántartásokon.

Felelős: 1., 2. pont esetén polgármester
3. pont esetén a jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2012. február 20.

A Szervezési  és Üzemeltetési  Ügyosztály tájékoztatása  alapján: a személyi  változások 
átvezetése a nyilvántartásokban megtörtént.

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

74/2012. (III. 01.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  2012.  március  05.  napjától  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  tagjává  Szabó-
Németh Balázs (MSZP) helyett Gulyás Mihályt (MSZP) választja meg.

2. 2012. március 05. napjától a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tagjává dr. Molnár 
György (MSZP) helyett Szili Balázst (MSZP) választja meg.

3.  2012.  március  05.  napjától  a  Humánszolgáltatási  Bizottság  tagjává  Szili-Darók  Ildikó 
(MSZP) helyett Szabó-Németh Balázst (MSZP) választja meg.

4.  2012.  március  05.  napjától  a  Humánszolgáltatási  Bizottság  tagjává  dr.  Kerekes  Pál 
(FIDESZ-KDNP) helyett Nagy Gábornét (FIDESZ-KDNP) választja meg.

5.  felkéri  a  jegyzőt,  hogy gondoskodjon a  személyi  változások  átvezetéséről  a  szükséges 
nyilvántartásokon.

Felelős: 1-4. pont esetén polgármester
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5. pont esetén  jegyző
Határidő: 2012. március 05.

A Szervezési  és Üzemeltetési  Ügyosztály tájékoztatása  alapján: a személyi  változások 
átvezetése a nyilvántartásokban megtörtént.

Javaslat Józsefváros új zászlajának és lobogójának elfogadására

75/2012. (III. 01.)  

A Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a címer  változása  miatt  a zászlók,  címerek cseréjére 
2012. évben maximum 2.000,0 e Ft-ot fordít, ezért 

- az  Önkormányzat  11107-01cím  működési  általános  és  céltartalékon  belül  az 
alpolgármesterek saját keretei előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 
kiadás  11108-02  cím  működésre  átadott  pénzeszköz  költségvetési  szervek  működési 
felügyeleti támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
- A Polgármesteri Hivatal bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.000,0 e 
Ft-tal  megemeli  és  a  kiadás  12201-03  cím  dologi  előirányzatát,  ugyan  ezen  összeggel 
megemeli zászlók, címerek cseréjére címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 1.

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: az önkormányzati intézmények és gazdasági 
társaságok címereinek és zászlóinak cseréje folyamatban van. A Polgármesteri Hivatal 
zászlói lecserélésre kerültek 2012. március 19-én.

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak a költségvetési 
rendelet legközelebbi módosításában lesznek átvezetve.

Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft „va”  
működésének lezárásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

76/2012. (III. 01.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.  Elfogadja az előterjesztés  1.  számú melléklete  szerinti  Józsefváros  Közbiztonságáért  és 
Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft „va”-val kötendő támogatási szerződést.

2. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására

3.  Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolgáltató  Nonprofit  Kft  „va” 
végelszámolóját  a  NOSTRO  2002  Pénzügyi  Kft-t  személyében  Szkladányi  Sándort 
tisztségéből 2012. március 1. napjával visszahívja.
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4.  Józsefváros  Közbiztonságáért  és  Köztisztaságáért  Szolgáltató  Nonprofit  Kft  „va” 
végelszámolójának 2012. március 1. napjával RENDSZERVÍZ plusz Kft. (cgj: 01 0993443; 
székhely: 1031 Budapest, Váci M. tér 1.), személyében Bozsik István Pétert megválasztja.

5. A végelszámoló díjazását 2012. március 1-től 2012. december 31-ig 210.000,-Ft + ÁFA/hó 
összegben határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 3., 4, 5. pontok esetében azonnal 
2. pont esetében 2012. március 10.

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az egyeztetések alapján a támogatási 
szerződés módosítását fogják kezdeményezni, melyet a korrigált nyitómérleggel együtt 
terjesztenek be a Képviselő-testület 2012. március 22-ei ülésére.

Javaslat felszámolási egyezség megkötésére

77/2012. (III. 01.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának Felszámolási Csoport 10.Fpk.01-
2008-5574. számú felszámolási eljárásában a Ganz Acél-, Híd-, és Darugyár Zrt. „f.a.” 
adós  egyezségi  javaslatát  8.306.320,-  forint  (a  Cstv.  57.§  (1)  bekezdésének  e) 
pontjában  30%  mértékű,  f)  pontjában  10%  mértékű  kielégítés)  megfizetésével 
elfogadja azzal, hogy az adós az egyezséget jóváhagyó végzés jogerőre emelkedésétől 
számított 30 napon belül átutalja számára az összeget.

2.) az  1.  pontban  meghatározott  felszámolási  eljárásban  az  egyezség  körébe  tartozó 
vagyon mértékét 699.878.000 forintban elfogadja.

3.) a  Ganz Acél-,  Híd-,  és  Darugyár  Zrt.  „f.a.”  felszámolási  eljárásában a  társasággal 
szemben fennálló 2009. évi építményadóból és annak késedelmi pótlékából származó 
30.681.153,-  forint  hitelezői  igényéből  származó  22.374.833,-  forint  követelésről 
lemond.

4.) amennyiben a Fővárosi Törvényszék 1. pontban meghatározott felszámolási eljárásban 
az adós és hitelezők között létrejött egyezséget jóváhagyja,  Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Pp. 228. §-ban foglaltak szerint a fellebbezési 
jogról lemond.

5.) felhatalmazza Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet jogtanácsost az 1. pontban meghatározott 
felszámolási  eljárás  egyezségi  tárgyalásán  a  jelen  határozatnak  megfelelő 
jognyilatkozat tételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 5.

32



A Jegyzői Kabinet Jogi Csoport tájékoztatása alapján: 2012. március 5-én sor került a 
Fővárosi Törvényszéken az egyezségi tárgyalásra, ahol a hitelezők nagy számban vettek 
részt.  Az  Önkormányzat  jogi  képviseletét  Mezeiné  dr.  Ludvai  Erzsébet  látta  el.  A 
Törvényszék az egyezség körébe vonható vagyon mértékét 615.183.000,- forint értékben 
fogadta  el.  Az  egyezségi  javaslatot  a  jelenlévő  hitelezők  kis  kivételtől  eltekintve 
elfogadták  (a  felszámoló  számításai  szerint  mintegy  79%-ban).  A  Törvényszék 
végzésében az egyezséget jóváhagyta és a felszámolási eljárás befejezéséről döntött. A 
társaság  a  végzésben  jóváhagyott  hitelezői  igényeket  a  Cégközlönyben  való 
megjelenéstől számított 15 napon belül fizeti meg.

Javaslat a fagyhelyzet miatti többletköltségek kiegyenlítésére
 
78/2012. (III. 01.)    

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a)  a  fagyhelyzet  miatti  többletköltségek kiegyenlítése  érdekében az  előterjesztés  1. 

mellékletét képező 71 kerületi lakos részére, 10.000,- Ft/lakos egyszeri kompenzációt biztosít, 
oly módon,  hogy 710.000,-  Ft  összeget  fogyasztói  szám szerinti  megoszlásban az ELMÜ 
Nyrt. felé átutal.
b)  az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési  általános  és  céltartalékon  belül  a 
rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségei előirányzatát 710,0 e Ft-tal 
csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11303  cím  működésre  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson  kívülre,  ezen  belül  a  lakosságnak  juttatott  támogatások,  szociális 
rászorultság jellegű ellátások előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

2. felkéri  a  polgármestert  a  határozati  javaslat  1.  a)  pontja  szerinti  kompenzációval 
kapcsolatos intézkedések megtételére.

3. a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére – a fagyhelyzet miatti 
többletköltségekre az előterjesztés 2. mellékletét képező kerületi lakosoknak nyújtott 
támogatásra – 241.419,- Ft összegű támogatást biztosít.

a. az Önkormányzat az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános 
és céltartalékon belül a rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok 
költségei előirányzatát 241,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108-02 
cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül a saját 
költségvetési  szervek  felügyeleti  támogatása  előirányzatát,  ugyan  ezen 
összeggel megemeli.

b. a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ  40100  cím  bevételi 
támogatások saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervi támogatása 
előirányzatát, valamint a dologi előirányzatát 241,4 e Ft-tal megemeli.

4. a  fagyhelyzet  miatti  „rendkívüli  ellenőrzésben”  részt  vett  Kisfalu  Kft.  és  a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai részére 1.000,- Ft/fő/ellenőrzött lakás díjat állapít 
meg,  összesen  526.000,-  Ft  összegben,  melynek  szociális  hozzájárulás  összege 
142.000,- Ft.

a) az  Önkormányzat  az  Önkormányzat  kiadás  11107-01  cím  működési 
általános  és  céltartalékon  belül  a  rendkívüli  hideg  időjárásra  tett 
intézkedések,  feladatok költségei  előirányzatát  668 e  Ft-tal  csökkenti  és 
ezzel  egyidejűleg  a  11108-02  cím  működésre  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson  belülre,  ezen  belül  a  saját  költségvetési  szervek 
felügyeleti támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
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b) Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési 
szerv működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 668 e Ft-tal, a 
kiadás  12201-03  cím  személyi  juttatás,  ezen  belül  a  megbízási  díj 
előirányzatát  526  e  Ft-tal,  munkáltatót  terhelő  járulékok,  szociális 
hozzájárulás előirányzatát 142 e Ft-tal megemeli.

5. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakat  az 
önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosításánál vegye 
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 3-4. pontok esetén: 2012. március 01., 2. pont esetén: 2012. március 05., 5. pont 
esetén: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: A határozat 1. pontjában foglaltak alapján a 
Családtámogatási  Iroda  értesítése  megtörtént,  a  4.  pontban  foglaltak  kifizetése  az 
érintett  munkatársak részére  előkészítés  alatt  van,  a  pénzügyi  teljesítés  2012.  április 
hónap.

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: költségvetésben szerepel.

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Családtámogatási  Iroda tájékoztatása  alapján:  az 
előterjesztés  1.  mellékletében  felsorolt  71  kerületi  lakos  részére  a  10.000,-  Ft/lakos 
egyszeri  kompenzáció  ELMÜ  Nyrt.  felé  átutalásáról  intézkedni  a  Családtámogatási 
Iroda abban az esetben tud, ha az érintettek  fogyasztói azonosító számai ismertek. Az 
adatokat  a  Kisfalu  Kft.  küldi  meg,  aki  jelenleg  a  szükséges  egyeztetést  folytatja  az 
ELMŰ-vel. 

Javaslat költségvetési átcsoportosításra
 
79/2012. (III. 01.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) az Önkormányzat  kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a 
munkaviszony  megszüntetéséből  adódó  munkavégzés  alóli  felmentési  időre  járó 
illetmények,  végkielégítések,  valamint  szabadságmegváltások  és  azok  járuléka 
működési céltartalék előirányzatát 22.006,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 
kiadás  11108-02  cím  működésre  átadott  pénzeszköz,  saját  költségvetési  szervek 
felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli. 

2) a  Polgármesteri  Hivatal  bevételi  12000  cím  támogatás  saját  költségvetési  szervek 
felügyeleti működési támogatás előirányzatát 22.006,0 e Ft-tal, valamint a 12202 cím 
személyi juttatás előirányzatán belül a felmentési időre járó illetményt 5,014,0 e Ft-tal, 
a végkielégítés előirányzatát 11,190,0 e Ft-tal, a szabadságmegváltást 1.124,0 e Ft-tal, 
összesen  17.328,0  e  Ft-tal,  a  munkáltatót  terhelő  járulékok,  szociális  hozzájárulás 
előirányzatát 4.678,0 e Ft-tal megemeli. 

3) Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  költségvetésről  szóló  rendelet  módosításánál  a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe.
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Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetében: 2012. március 01.

3. pont 2012. április 30.

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak a költségvetési 
rendelet legközelebbi módosításában lesznek átvezetve.

Magdolna Negyed Program II / Záró Helyszíni Szemle hiánypótlásához szükséges döntések
 
80/2012. (III. 01.)    

A Képviselő-testület úgy dönt,

1.) elfogadja  a  KMOP-5.1.1./B-2008-0001  sz.  projekt  Záró  Helyszíni  Szemle 
hiánypótlása  keretében  a  2012.  január  10-én  benyújtott  9.  számú  Támogatási  Szerződés 
módosítás  hiánypótlására  adott  választ  az  előterjesztés  mellékletét  képező  tartalommal  és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 2.

2.) felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  mellékletét  képező,  a  Támogatási 
Szerződés  korrigált,  a  „Projekt  számszerűsíthető  eredményei”  c.  4.  számú  mellékletének 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 2.

3.) felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  mellékletét  képező,  a  Támogatási 
Szerződés „Eltérések listája” c. 14. számú mellékletének aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 2.

4.) felhatalmazza a Rév8 Zrt-t az 1-4. pontban elfogadott dokumentumok Pro Régió Nkft. 
felé történő benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 2.

5.) felhatalmazza Rév8 Zrt-t, hogy folytasson egyeztetést a Pro Régió Nkft-vel és készítse 
elő a Támogatási Szerződés 10. számú módosításához szükséges dokumentációt (kérelmet, és 
a Támogatási Szerződés releváns mellékleteit).

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 19.
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6.) felhatalmazza a Polgármestert az 5) pont szerinti dokumentumok aláírására, és felkéri 
Rév8  Zrt-t  a  Támogatási  Szerződés  10.  számú  módosítási  kérelméhez  kapcsolódó 
dokumentumok Pro Régió Nkft. részére történő benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 19.

7.) felkéri  Rév8  Zrt-t,  hogy  a  Közreműködő  Szervezet  jóváhagyását  követően  a 
Képviselő-testület elé terjessze elő a Támogatási Szerződés 10. számú módosításának részét 
képező dokumentumokat. 

Felelős: polgármester
Határidő: a Közreműködő Szervezet jóváhagyását követő képviselő-testületi ülés

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A szükséges dokumentumok aláírása 
és beküldése megtörtént.

A Bárka  Józsefvárosi  Színházi  és  Kulturális  Kft  és  a  Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  
Kiemelten  Közhasznú  Nonprofit  Kft  jövőbeni  működésével  kapcsolatos  tulajdonosi  
döntések

81/2012. (III. 01.)  

A Képviselő-testület, mint a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. 
egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy:
1.1. a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. (Bárka) részére 2012. március 
havi fizetőképességének, továbbá működésének biztosítására 10.000.000,- Ft összegű 2012. 
október 31-i lejáratú tagi kölcsönt nyújt. A kölcsön fedezete az éven belüli lejáratú kölcsön 
visszafizetése.
1.2.  az  1.1.  pont  alapján  elfogadja  az  előterjesztés  1  sz.  melléklete  szerinti  tagi 
kölcsönszerződést. 
1.3. felkéri a polgármestert a tagi kölcsönszerződés aláírására.
1.4.  az  1.1.  pontban  foglaltak  miatt  az  Önkormányzat  bevételi  11802  cím  kölcsönök 
előirányzatán belül a működésre nyújtott  kölcsönök megtérülése előirányzatát  és a kiadási 
11802  cím  kölcsönök  előirányzatán  belül  a  működési  kölcsönök  nyújtása  előirányzatát 
10.000,0 e Ft-al megemeli.
1.5.  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Bárka  magántulajdonú  üzletrészének  megszerzésével 
kapcsolatosan kezdjen tárgyalásokat és az üzletrész megszerzésének a részleteit, valamint a 
szerződés tervezetét terjessze be elfogadásra a Képviselő-testület elé.

A  Képviselő-testület,  mint  a  Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  Kiemelten  Közhasznú 
Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy:
2.1.  a  Józsefvárosi  Galéria  és  a  Zászlógyűjtemény  működtetése,  a  nyári  napközis  tábor 
szervezése feladatokat 2012. április 1-től nem a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. látja el, figyelemmel a határozat 3.1.-3.3. pontjában foglaltakra.
2.2.  a  2.1.  pont  alapján  a  Budapest,  VIII.  József  körút  70.  félemelet  3.  sz.  alatti  (hrsz 
35645/A/19) ingatlan, a VIII. József körút 70. fsz. 4. sz. alatti (hrsz 35645/A/17) ingatlan, a 
VIII. József körút 70. fsz. 5. sz. alatti (hrsz 35645/A/18) ingatlan és VIII. József körút 68. sz. 
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alatti (hrsz 35643/A/1 és 35643/A/2) ingatlanok használati jogát a Józsefvárosi Kulturális és 
Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-től 2012. április 1-jével elvonja.
2.3. a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. március 
havi működése érdekében 10.000.000,-  Ft támogatást  nyújt,  melynek fedezete  a 2012. évi 
költségvetésben biztosított.
2.4. a határozat 2.3. pontja alapján felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.

A Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. egyszemélyes 
tulajdonosa úgy dönt, hogy:
3.1.  2012.  április  1-jétől  a  Józsefvárosi  Galéria  működtetése,  a  Zászlógyűjtemény 
működtetése,  a  nyári  napközis  tábor  megszervezése  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak 
Nonprofit Kft. feladata.
3.2. a Budapest, VIII. József körút 70. félemelet 3. sz. alatti (hrsz 35645/A/19) ingatlan, a 
VIII. József körút 70. fsz. 4. sz. alatti (hrsz 35645/A/17) ingatlan, a VIII. József körút 70. fsz.  
5. sz. alatti (hrsz 35645/A/18) ingatlan és VIII. József körút 68. sz. alatti (hrsz 35643/A/1 és 
35643/A/2)  ingatlanokat  ingyenesen  telephelyként  2012.  április  1-től  a  Józsefvárosi 
Közösségi Házak Nonprofit Kft. használatába adja.
3.3. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy jogutódlással 
2012. április 1. napjával vegye át a Józsefvárosi Galéria és a Zászlógyűjtemény- összesen 5 fő 
- munkavállalóit.
3.4. a Józsefvárosi Galéria 2012. április 1-től történő működéséhez szükséges 9.501,0 e Ft 
összeget  támogatásként  biztosítja,  ezért  az  Önkormányzat  kiadás  11601  cím  felújítás 
előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzat felújítás előirányzat 9.501,0 e Ft-tal 
csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11805  cím  működési  célra  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.
3.5. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy vizsgálja meg a 
Zászlógyűjtemény  és  a  nyári  napközis  tábor  költségtakarékosabb  működtetésének  a 
lehetőségeit,  az  önként  vállalt  feladat  ellátásának  módját,  és  erre  vonatkozó  javaslatát 
terjessze be a Képviselő-testület 2012. március 22-i ülésére.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
4.1. a 64/2012. (II. 16.) számú határozat 7. a) b) pontjaiban foglaltakat visszavonja, és ezzel 
egyidejűleg a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2012. évi közfoglalkoztatásának 
önrész költségeire a 2012. évi közfoglalkoztatás bérek és járulékainak önrész keretösszegéből 
859,2 e Ft-ot biztosít,  ezért  az Önkormányzat  kiadás 11107-01 cím működési  általános és 
céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész előirányzatát 859,2 e Ft-tal 
csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  a  kiadás  11805  cím  működésre  átadott  pénzeszköz 
államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.
4.2.  a  4.1.  pontban  foglaltakra  külön  támogatási  szerződést  köt  a  Józsefvárosi  Közösségi 
Házak Nonprofit Kft-vel és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
4.3.  a  20  fő  kulturális  segítő  foglalkoztatásával  egyidejűleg  2012.  december  31-ig  a 
koordinálásuk  érdekében  engedélyezi  1  fő  megbízási  szerződéssel  történő  megbízását. 
Megbízási  díjra  bruttó  100.000,-  Ft/hó,  éves  szinten  kifizetőt  terhelő  járulékokkal  együtt 
1.243,0  e  Ft  támogatást  biztosít,  ezért  az  Önkormányzat  kiadás  11601  cím  felújítási 
előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzat felújítás előirányzatát 1.243,0 e Ft-tal 
csökkenti,  és  a  kiadás  11805 cím működésre  átadott  pénzeszköz államháztartáson kívülre 
előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.
4.4. felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel a 3.4. és a 4.3. 
pontban foglaltak figyelembe vételével az éves támogatási szerződés aláírására.
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5.  felkéri  a  Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  Kiemelten  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  és  a 
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőit, az alapító okirataik módosítását, a 
közszolgáltatási  szerződéseik  módosítását,  valamint  a  feladat  átadás-átvételhez  szükséges 
dokumentumok előkészítésére és a Képviselő-testület 2012. március 22-i ülésére terjesszék 
elő.

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

Felelős: 1., 2., 3.1.-.3.4., 4., 6. pont esetén polgármester
3.5. pont esetén a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője
5. pont esetén a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és a 
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 1., 2., 3.1-3.4., 4. pont esetén 2012. március 01.
3.5., 5. pont esetén a Képviselő-testület 2012. március 22-i ülése
6. pont esetén a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása

A  Gazdálkodási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  Bárka  vonatkozásában:  Tagi 
kölcsönszerződés aláírása 2012. március 7-én megtörtént.
JKH és JKS vonatkozásában előterjesztés kerül benyújtásra a Képviselő-testület 2012. 
március 22-i ülésére 

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály  Családtámogatási  Iroda tájékoztatása  alapján:  az 
Orczy-kert feladatátadása következtében a 2012. évi közfoglalkoztatásba bevont 41 fő 
foglalkoztatását a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (21 fő) és a Józsefvárosi 
Városüzemeltetési Szolgálat (20 fő) biztosítja.

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak a költségvetési 
rendelet legközelebbi módosításában lesznek átvezetve.

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft közfeladat ellátási szerződésének módosítása  
és többletfeladatok meghatározása

82/2012. (III. 01.)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja  az  előterjesztés  1.  sz.  melléklete  szerinti  közszolgálati  szerződés 
módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

2. felkéri a polgármestert a közszolgálati szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
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3. elfogadja  az előterjesztés  2.  sz.  melléklete  szerint  a  Józsefvárosi  Közösségi  Házak 
Nonprofit Kft. üzleti tervét, és az ahhoz tartozó költségvetési tervezetét.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

4.  a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 35/2012.(II.02.) számú határozatának 
3.  pontjához  rendelt  feladatát  visszavonja,  mivel  a  társaság  Alapító  Okiratának 
módosítása nem szükséges. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

A  Gazdálkodási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  a  közszolgáltatási  szerződést 
aláírásra előkészítették.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Józsefvárosi Alapszervezetének fellebbezése a VPB  
8/2012. (I.11.) számú határozatával szemben

84/2012. (III. 01.)

1. A  Képviselő-testület  másodfokú  jogkörében  eljárva  úgy  dönt,  hogy  a  Jobbik 
Magyarországért  Mozgalom Józsefvárosi  Alapszervezete  fellebbezése  alapján,  a  közterület 
használati hozzájárulás módosítását elutasító, a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság által 
átruházott hatáskörben hozott 8/2012. (I.11.) számú első fokú határozatot helybenhagyja és 
felszólítja a Jobbik Magyarországért Mozgalom Józsefvárosi Alapszervezetét, hogy legkésőbb 
a  Kálvária  tér  zöldfelületeinek  a  megújításával  kapcsolatos  munkálatok  megkezdéséig  a 
jogszerűtlenül elfoglalva tartott közterületet adja vissza.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. március 1.

2. A Képviselő-testület  felkéri  a Józsefvárosi  Városüzemeltetési  Szolgálat  igazgatóját, 
hogy a Kálvária tér zöldfelületeinek a megújítására vonatkozó javaslatát – a JVSZ kertészeti 
kapacitásának és  a  költségvetési  források függvényében – dolgozza  ki  és  a  testület  2012. 
áprilisi második ülésére terjessze elő.

Felelős: JVSZ igazgatója
Határidő: a Képviselő-testület 2012. áprilisi második ülése

A  Gazdálkodási  Ügyosztály tájékoztatása  alapján:  a  Képviselő-testület  a 
Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  által  átruházott  hatáskörben hozott  8/2012. 
(I.11.) számú első fokú határozatát helybenhagyta.

Fedezet  biztosítása a Budapest VIII.  kerület  Tolnai  Lajos u.  19.  szám alatti  ingatlanon  
felépült új bölcsőde őrzésére
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87/2012. (III. 01.)   

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos u. 19. szám alatti ingatlanon lévő bölcsőde 
2012. március  1.  naptól 2012. március  31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó 
őrzésének céljára a Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde részére bruttó 1.133.856 Ft-ot 
biztosít az intézmény 2012. évi költségvetésében tervezett Horánszky u. bölcsőde 
udvar bérleti díj terhére,

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

Felelős:  1. pont esetén: polgármester
2. pont esetén: JEB vezetője
Határidő: 2012. március 1.

A  Humánszolgáltatási  Ügyosztály Intézményfelügyeleti  Iroda tájékoztatása alapján:  a 
Józsefvárosi  Egyesített  Bölcsődék  vezetője  az  őrzésre  vonatkozó  szerződést  –  2012. 
március 1. napjától 2012. március 31. napjáig terjedő időszakra – megkötötte.

A beszámoló lezárásának időpontja: 2012. március 21.
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