
TAJEKOZTATO
Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

Képviselő.testiilet e számára

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2012. december 06. . sz. napirend

Táľgy: Polgáľmesterĺ tájékoztatő
végľehajtásáľól, az előző ĺilés őta
eseményekľől és az łinkormányzati
ľészének pénzpiacĺ jellegű lekiitéséľől

a lejárt hatáľidejíĺ testĺileti határozatok
tett fontosabb intézkedósekľől, a jelentősebb
pénzeszkiizök ätmenetileg szabadľendelkezésű

A napiľenđet nyílt ülésen kelltaľgyalni, dĺintés nem sztikséges.

EtorÉszĺroszppvpzprl pcysÉc: SzpnvpzÉSl ÉS ÜGYVITELI IRoDA 2ąa
KÉszÍľeľľn (ÜcvnĺrÉzo NevE): Acócs zsłNBrľ Rlľ.ł

PÉNzÜcyIFEDEZETETIcÉNveI./rjpIrĺlc1'NvB1, lcłzoLÁs: aL-. ť-
JocI roNľRoLL: $:.-['.

BpľpRrBszTÉSRE ALKALMAs :

JEGYZO

VárosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bĺzottság véIeményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Hatźr o zati i av aslat a bizottság szźlmźlr a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtsáý Humánszolgtůtatäsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testÍiletnek az e|íłteriesztés mestárw a|ását.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

Az SzMSz 18.$ (4) bekezdése alapjźn,,Minden
pontja a polgármester írásos tájékoztatőja

hónap első rendes ülésének állandó napirendi
a lejart hatáľidejű testĺileti hatttrozatok
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végrehajtásttrőI, az előző ülés őtatett fontosabb intézkedésekĺől, a jelentősebb eseményekľől
és az önkormányzati pénzeszkcjzök átmenetileg szabaď ľendelkezésti ľészének pénzpiaci
j ellegű lekötéséľől.''

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 20 12. december...
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P olg ármesteľi táiékoztatő

a 2012. decembeľ 06.ai
képvĺselő-testĺiletĺ

ĺilésľe

,,(4) Minden hónap első rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgrírmester írásos
tájékonatőja a Lejźrt hataridejrĺ testtileti határozatok végrehajtásátőI, az e|őzo tilés óta tett
fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľől és az ĺjnkoľmźnyzati pénzeszkozok
átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiacijellegíĺ lekötéséről.''

(az SZMSZ 18. s @ bek. alapján)



Ttĺjékońatőalejtrthatáridejűképviselő-testtiletihatérozatok
végrehaj tásárőI

Tisztelt Képviselő-testü let !

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végľehajtásárĺól az a|á.ňbi
jelentést adom:

Javaslat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCW. törvény dltal előírt önkormdnyzati
fe l ad ato k v é g r e h aj t ds dr a

59ĺ20Í2. (II. 16.)
A Képviselő-testiilet felkéľi a polgármesteľt, hogy tegyen javaslatot egy új vagyonĺendelet
elfogadásara, a nemzetgazdasźryi szempontból kięmelt jelentőségiĺ nemzeti vagyoni ktirbe
sorolandó ingatlanokľa és egy közép- és hosszú távú vagyongazđźikodási terv elfogadásáľa.
Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-tęstület 20|2. májusi második rendes tilése

A Gazdálkodási ÜeYosztálv tájékoztatása alapján: a vagyonľendelet a Képviselő-testület
december 06.ai üléséľe előterjesztésľe kerül.

J av as l at a k ij zb izto ns őg h e ly i fe l ad at ain ak r ac io n alizlźlds ár a
101ĺ2012. (III.22.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1. felkéri a polgáľmestert, vizsgáIjameg annak jogszabźĺ|yi, technikai és anyagi feltételeit

és lehetőségét, hogy a lőzsefvźrosi KcjzterĹilet-felügye|et szewezetén beliil mrĺködő
kerĹiletőrség, valamint a Jőzsefvźlrosi Vaľosüzemeltetési SzoIgáIat szervezetén belül
mfüödő JOFIUK Biztonsági Csoport a jcivőben egy szervezetí egységként a Józsefuaľosi
Közteriilet-feliigyelethez ľendelten mfüĺjdhessen és javaslatát a Képviselő-testület 2012.
ápľilisi első rendes ülésére terjessze be.

2. felkéri a polgármestert, hogy a térfigyelő kĺizpont źúhelyezésének vagy egy új digitális
platformon mfüĺjđő központ létesítésének jogszabáIyi, technikai és anyagi feltételeit,
megtéľülési mutatóit vizsgźija meg és javaslatát a Képviselő-testiilet 20|2. áprilisi
második ľendes testiileti tilésére terjessze be.

Felelős: polgármester
Hatándo:1. pont ęsetében a Képviselő-testiilet 2012. áprilisi első rendes ülése,

2. pont esetében a Képviselő-testület 2012. áprilisi második rendes ülése.

A Jĺízsefuáľosi Városůizemeltetési Szolgálat és a Közteriilet-feliigYelet tájékoztatása
alapján: folynak az egyeztetések a batározat mindkét pontja tekintetében, melyľő|
leghamaľabb 2013. év januárjában készülhet előterjesztés.



Javaslut kerékbilincselésifeladatok ellátdsa érďekében létreji)tt tdrsulds megsziintetéséľe

I41l20Í2. (Iv. t9.)
Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľos onkormányzatźnakKépviselő-testi'ilete úgy dönt,
1. nem fogadja el Budapest Fővaros XI. KerĹilet Újbuda onkoľmanyzatźnak aZ}I}.januráľ
01. napjától kerékbilincselési feladatok ellátása érdekében megk<it<itt táľsulási megállapodás
2012. maľcius 3|. napjára szóló felmondását, azonbarl a Társulási megállapodást2}|Z. ápľilis
20. napjával kĺjzös megegyezéssel meg kívánja szĹintetni.
2. tudomásul veszi, hogy a Józsefuáľosi Közterület-felügyelet a hatrírozat I. pontja szerinti
Társulási Megállapodásban foglalt feladatellátást2012. április 13.napjźtőlfelfiiggesztetle.
3. Felhatalmazza a polgáľmestert a taľsulási megállapodás megsziintetésével kapcsolatos
dokumentumok aláírására és a Társulási megállapodás f) pontja szerinti elszámolásokkal
kapcsolato s feladatok el|átásźtta.
4. Felkéri a Jőzsęfvźrosi Kcizteľület-felügyelet vezetojét, hogy a Tarsulási megállapodás
megszĺintetésére tekintettel az intézmény költségvetésének módosítását terjessze be a
képvi selő-testület máj usi 2. rendes iiléséľe.
Felelős: 1-3. pont esetében polgármester,

4. pont esetében a I őzsęfvárosi KözterĹilet-felügyelet v ezetóje
Hatáĺíđő:1. pont esetén: 20|2. április 20.

2.pont esetén: 2012. ápľilis 19.

3. pont esetén: 2012. április 20. és 2012. április 30.
4. pont esetében: a képviselő-testiilet 2012. májusi 2. rendes iilése.

A GazdáIkodási Üeyosztály tájékoztztása alapján: a xI. kerület Újn,'aa
o"l.o..'ĺ"y"utu u r"poi'"l.ĺ-testiilet diintéséről értesítve lett. Az elszámolás
folyamatban van' a ktiltségvetés módosítása nem vált szükségessé a bevételkiesés
mértékéľe tekintettel.

Javaslat a Prlźter utcai Áftallźnos Iskollźhoz tartouí tornacsarnok Haszonélvezeti Jogot
Alapí.tli S zerződésének megkötésére

248ĺ20ĺ'2. (vII.19.)
A Képviselő-testület úgy dcint, hogy
1. a358120|1. (IX.15.) száműhatźlrozatátvisszavonja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|2.július 1 9.

2. elfogadja az előteĄesztés mellékletét képező, a Corvin Towers Ingatlanfoľgalmaző
Korlátolt Felelősségű Tiíľsaság, illetve a Klepieľre Coľvin Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság és az onkotmányzatközött, 20|2. október l-to1,2062 okÍóber 1-

i g szó ló időtartarĺlr a teľj edő, Haszonélv ezeti J o got Al apító Szerző ďést.
Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hataridő: z}lz.július 19.

3. fe|hata|mazza apo|gźlrmestert a2. pont szerintí Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződés
aláírásźlra,taľtalmi elemeket nem érintő változások mellett is.
Felelős: polgármester
Hatariđő : 20t2. október 1 .

4. elfogadja a Coľvin Toweľs Ingatlanforga|maző Kft. és a Klepieľre Corvin
Yagyorkezelő Kft., mint tulajđonosok, közérdekiĺ ktitelezettség vállalását ahatźltozat
2. poĺtja szerinti szerzőđésben foglalt haszonélvezetí jog a|apításáről. A közérdekú



cél, melynek érdekében a kozérdekű kotelezettség vźiIalźsa tĺjrténik közösségi tér
bíńosítésa, kulturális, oktatási és nevelési, valamint spoľttevékenység tźlrnogatása.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2012.jú1ius 19.

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: a Haszonélvezeti Jogot Alapítĺó Szeľződés a dtintést
kiivetően megkůildésre keľült a két tulajdonosnat azonban annak a|áírása részĺikről
még nem történt meg.

Javaslat elvi döntésre, a Budapest Jóaefvórosi onkormdnyzat tulajdonában úlló lakúsok
jogcím nélkiili lakúshasznúlói dltal felhalmozott hdtralěkok egy részének elengedésére, a
kökségelvíí alaplakbérrel azonos iisszegűí egyszeres' és ilz előző renďeletek alapján
szdmldzott többszörös mértékí,í lakúshaszndlati ďíjak nettó kiilijnbi)zetének tisszegében

2sst2012. (ur.19.)
1) A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elvi hozzźljárulźlsi szĺándékát fejezi ki az egyszeres

és tobbszörĺjs mértékű haszná|ati díjak nettó külĺjnbĺizetéből ađódó követelések
elengedésének vonatkozásźtbarĺ azza|, hogy a tételes, pontos összeggel kimutatott
csomagot a2012. októberi második rendes képviselő-testületi tilésen fogadja el.

2) A Képviselő-testület felkéľi a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazđákođő Kft. ügyvezető
ígazgatőját, hogy a Képviselő-testtilet 2012. októberi második ľendes tilésére készítse el
a tételes, pontosan számszeľűsített csomagot, valamennyi jogcím nélktili lakáshasználó
vonatkozásában.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 1) pont vonatkozás ábarl azonnal, 2) pont vonatkozás tlban 20|2. október 3 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjáni az elvĺ diintés előtt megkezdték a szźtmszerűsített
anyag elkészítését, határidő a testüIet 2. októbeľĺ iilése. A Polgármesteri Hivata||a| az
egyeztetés folyamatos, mivel NAv áIlásfoglalás bekérésére volt szükség.

Javaslat a róuefvdrosi Kulturdlis és Sport NonproJit Kf,t-re vonatkozó tulajdonosi dtjntések
meghozataldra
256120Í2. (vil.19.)
1. A Képviselő-testület, mint a Jőzsefvárosi Kulturális és Sport Kiemeltęn Kozhasznú

Nonpľofit Kft. tulajdonosa úgy dönt, hogy a ,,Nemzeti Kozszo|gźiatí Egyetem
elhelyezése a Ludovika Campusban'' elnevezésrí állami berúlźľ:ás egyes kéľdéseiľől szóló
|l58l20I2. (V. 18.) Korm. határozat végľehajtásźnak az elősegítése'érdekében a Kft.
ilzletrészét felajánlja térítés ellenében tcjrténő megvételľe a Magyar Allam (MNV Zrt.)
ľészére.

2. A Képviselő-testület a 1. pont alapján fe|hata\mazza a po|gármesteľt a Magyar Áĺam
képviselőivel tiiténő előkészítő táľgyalások LefoIytatástra azza|, hogy a kidolgozásra
kerülő ilzletrész adásvételi szerzőđést teľjessze be jóvahagyásra a Képviselő-testtilet elé.

Felelős: polgármester
Hatźniđő: 20 |2. október 3 0.

A Gazdálkodási Ügvosztálv tájékoztatása a|apjálnz Az iiz|etrész átadásához szükséges a
JKS Kft. vagyonéľtékelése, melyet előľe láthatőan november 23-án kap meg az
onkormányzat. A vagyonértékelés biľtokában űjra egyeztetés lesz a Magyar Allam
képviselőivel.
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A Pénziieyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Kormány dtintése még nem született
meg, ezért az ligyosztźiy részéről jelenleg nem igényel intézkedést.

Iavaslat a Jóaefvdrosi Vdrosiizemeltetési Szolgálat költségvetésének mlidosítására

26Í12012. (vil.19.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. engedélyezi a Józsefuaľosi Varosüzemeltetési Szolgálat (JVSZ) Igazgatőjarészére, hogy a
Szo|gá|at alkalmazottaira felelősségbiztosítást kösscln.

2. engedéIyeziaJVSZ lgazgatőjatészére, hogy a SORFESZT ľendezvényenvégzetttúlórák -
2.678,0 e Ft ĺlsszegben jaľulékokkal együtt - kifizetésre kerüljenek.

3. engeđélyezi,hogy aJYSZlgazgatőja20|2. augusztus 1-jétől 2012. december 3|-ig|2fő
kerĹileti gondnoki tevékenységľe havi 50,0 e Ft/ fő+jarulékai megbízásí ďíj összegben
me gbizási szęrző dést kti s s<jn.

4. havi 200,0 e Ft + jaľulékai tulóra összeget biztosít a JVSZ-nek, a sziikség esetén elrendelt
tulóľák kifizetése címén.

5. a Gutenberg téren, a Teleki Lász|ő téren, a Losonci téren, a Horváth Mihály téren és a
Mátyás téren páĺakaput helyez el.

6. jőváhagyja, hogy a Koszoru u. 4-6. szźlm a|atti LÉLEK Hazban új konyha keľüljön
kialakításra, melynek költségeire az onkormányzat az iĺtézménynek a költségvetési
feđezetet bizosítja.

7. jővthagyja ahatátozat I-6.pontjábarl, valamint az ezen felüli pótigényeket az e|őterjesztés
III. pontjában részletezet1beszęrzésekľe, valamint mfüĺjdési tĺjbbletköltségre.

8' jóváhagyja az előterjesĺés IV. pontjában rész|etezett intézményi költségvetésęn belüli
módosítást.

9. elfogadj a a IYSZ költségvetésén és ezen beltil a kiemelt e|oiĺźnyzatokon belüli módosítást
az e|oteqesztés V. pontjában foglaltak szerint.

10. elfogađja a JYSZ felévi gazda|kodásából eredő pótigényt az előterjesztés VI. pontjában
foglaltak szerint.

|I. az 1-10. pontban foglaltak a\apján az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺldési
általános és céltartalékon belül az áItaltnos múk<jdési taÍta|ék e|őkźnyzatźĺ |4.298,0 e Ft-
ta|, a mfüodési céltaľtalék lélek adomány e|oirányzatát 2.069,2 e Ft-tal, a működési
céltartalék a.Nrsz felülvizsgálat miatti karbantartás előitáĺyzatát 8.945,0 e Ft-tal
csĺikkenti, valamint a kiadás 11602 cím felújítźsi eLóírźnyzatĺán belül |akőhaz felújítás
záto|t előírányzatábő| 52.188,2 e Ft-ot a zźro|ás alól felold, egyben az e|őfuźnyzatot
csökkenti és a kiađás 11108-02 cím múkĺidésre átadott pénzeszköz áI|amháńaľtáson
belülre, ezen belül saját kciltségvetési szervek mfüĺjdési tánogatása előirźnyzatź./'
55.43|,6 e Ft-tal, egyéb felhalmozási kiađás, ezen belül saját költségvetési szervek
felügyeleti szervi ttlmogatása e|óirźnyzatát 22.068,8 e Ft-tal megemeli a Józsefuarosi
Vaľostizemeltetési Szolgálat ttĺbblet költségeinek támogatása címén.

12. az onkormanyzat címrenđjét kiegészírí |1407 címmel, Piac múködtetése elnevezéssel.

13. az onkoľmányzat bevéte|i 11407 cím bevételi intézményi műk<jdési előírźnyzatźń
16.534,0 e Ft-tal, a kiadási e|őirányzatát II.587 ,0 e Ft-tal megemeli. 
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14. azonkormanyzatkiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszkoz áI|an.hánartáson
belülľe, ezen belül saját költségvetési szervek múködési tttmogatźsa előirtnyzatát 4.947,0
e Ft-tal megemeli a Teleki téri piac Varostizemeltetési Szo|gá|atnál történő mfüödési
támogatása címén.

15' elfogadja a Vaľostizemeltetési Szolgálat koltségvetésének módosítását az előterjesztés 1.

sztnńtźĺb|źzatbanfoglalt(vastagbetűvelíľt)részletezésa|apjáĺ.

16. a beszerzéseket, a felújításokat, a szolgáItatások megľendelését a JYSZ beszerzési
szab áIy zatában fo gl altak b etaľtás a mel lę l.Ĺ b ony o lí d a.

17. a beszerzésekkel, feladatellátással, üzemeltetéssel kapcsolatos többletköltségekĺe a
következő évek költségvetésének terhére előzetes műktjdési kötelezettséget vá||aI az
onkormany zat sajźú, bevételeinek teľhéľe.

18. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánźi a
hatátozat 1-17. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

19. felkéľi a polgármesteľt' hogy a IYSZ telephelyeként műk<jdő LÉLEK Ház, LELEKHaZ
II, LELEK-Pont jövőbeni múködésére vonatkozőan készitsen javaslatot a Képviselő-
testiilet 2012. szeptember havi első rendes ülésére.

20. felkéľi a JvsZ Igazgatőját, hogy készítsen javaslatot a Képviselő-testtilet 20|2.
szeptember havi első renđes ülésére a karbantaľtó és kertészeti részleg műhelyének
kialakításáľa a Dankó u. 3-5. száma|atĹi telephelyen.

Felelős: 1-19. pont esetén polgármester
7-|7.,20. pont esetén aJőzsefvźlrosi Városüzemeltetési Szolgálat lgazgatőja

Határiďő: I.-2.,4-I7. pont esetén ZllŻ.július 19.

3. pont esetén 20|2. augusztus 01.
1 8 . pont esetén az önkorm ány zat költségvetésének következő módo sítása
19-20. pont esetén a Képviselő-testiilet 2012. szeptember havi első ľendes ülése

A Józsefvárosi Váľosĺizemeltetésĺ Szolgálat tájékoztatáłsa alapján: t kłiltségvetési
e|őirányzatok a hatźrozatban foglaltaknak megfelelően módosításľa keriiltek. A
kłiltségvetési előirányzat-mĺidosítások végľehajtásárĺól a beszámolő a 2012. oktĺóbeľ 18..i
ülésen megtöľtén tek az alábbiak szeľĺnt.
A 261120|2. (Vll.lg.) számú Képviselő-testületĺ hatátozatban fedezetet bÍztosított ti'bb
új feladat e||átására, illetőleg a korábbi gazdálkodási problémák mĺatt felmerülő
kiiltségvetési hiány egy ľészének fedezetéľe. A fenti határozztában az atábbi
pĺótelőirányzatokat hagyta jővá a Képviselő-testiilet a személyi juttatások és járulékok

ktiltségsoľán:
. a SORFESZT ľendezvényen végzett trĺlóľák fedezetére jáľulékokkal egyiitt

2.678,0 e ľ'to amely rendezvény 20|2. május 31. és június 4. közötti időszakban
keriilt megtartásra, íEY a biztosított előiľányzat a ľendeltetésének megfelelően
utólag felhasználásra kerůilt.

C 12 fő keľületgondnok tevékenységére 20t2. augusztus 1.tő| 2012. decembeľ 31.ig
iisszességében 3.569'0 e Ft, amelynek felhasználása folyamatos, hiszen a
kerületgondnoki tevékenység ellátásra a megbízási szeľződések megkiitésľe
kerültek mind a 12 fő tekintetében.

o 2012. augusztus 3|-tő| december 3l-ig terjedő időszakra tisszességében l..0l.6'0 e

Ft keret biztosítása a szükség esetén elrendelt túlóľák kifizetése címén. A
biztosított keret felhasználása folvamatos.



. a július hónapig felhasznált, fedezet nélkůili megbízási díjak utólagos fedezetére
összességében _ jáľulékokkal egyiitt _ |8.254,4 e Ft pótelőirányzat.

o kłĺzpontilag biztosított kereset.kiegészítések fedezetéľe járulékokkal egyĺĺtt 27,6 e

Ft, amely a béľekkel együtt _ ktizponti számfejtéssel - kifizetésre került.

A dologi kiadások vonatkozásában az a|áłbbi költségek jónáhagyálsára keľĺilt soľ a
fenteb b em lített határ ozatb anz

. üg}ryédi díj 201f. december 31-ig töľténő fedezetére 1.905'0 e Ft.ot hagyott iővá a
Képviselő.testület. Ez alapján 

^ 
megbízási szerződés megkłitésre keľĺilt, a

kiÍizetések havonta folyamatosan megtiirténnek.
o A JvsZ 2011. november 01-től 2012. jrinius 15-ig teľjedő időszak pénzügyi

átvi|ágításának díjára |.524,0 e Ft pótelőirányzat keľĺilt biztosításľa. A pénzügyi
áúvi|Lágítás 2012. október 04.ig megtiiľtént, mellyel kapcsolatos további sziikséges
intézkedések folyamatban vannak. A szám|a kiegyenlítéséľe vonatkozó
intézkedések megtiiľténtek.

o a Telekĺ téri ideiglenes piacon és a Magdolna utcai oľvosi ľendelőben szerződés
nélkül telepített biztonságtechnikai eszkłiztik (videó-kameľák) karbantaľtására
200,0 e Ft-ot hagyott jőná a testiilet, amelynek alapján a szĺikséges karbantaľtási
szerződés megkiitése folyamatban van.

o 1.800,0 e Ft keľült jóváhagyásľa a nagyobb teľek és a Tavaszmező utca évelő,
illetve egynyári ntivényekkel tiiľténő betiltetésére és gondozására, amely a nyári
hónapokban megtłiľténto valamint a niivények gondozása azőta is folyamatos.

. 450,0 e Ft tisszeget biztosított a testület a Lélek Pľogram és a LéIekház lakásainak
beľendez,éséľe, és kiegészítésére, mely iisszegből beszeľzésre keľültek a műanyag
asztalok és székek, egy pĺng.pong asztal, valamĺnt a LéIek lakásokba szükséges
kiegészítő beľendezések.

o mivel az eľedeti e|őirányzĺtban nem keľůilt beteľvezésre a JYSZ Mátyás tér 15.

számű épůiletének béľleti díja' így a VII. l9-i kiiltségvetés módosításakor
biztosított a Képvĺselő testĺilet 3.000'0 e Ft-ot erľe a kiadásľa. A béľleti díjak
kifizetése a 3. negyedévig máľ megtörtént, az utolsĺó negyedév bérleti díja
váľhatĺóan decembeľ hónapban váIik esedékessé.

. a Képvĺselő.testü|et hozzájálrult, hory a Jőzsefválrosi Váľosiizemeltetési Szolgálat
az a|ka|mazottaira március hónapban ki'ti'tt felelősségbiztosításának díjfizetéséľe
700o0 e Ft előirźnyzatot biztosítson. A fedezet nélküli biztosítási szerződés
díjÍizetése negyedévente folyamatosan tiiľténik.

o a hőségľiadĺik következtében 5 db párakapu felállításáróI dtintiitt a Képviselő.
testület, melynek ktiltségvetési pĺitelőirányzata 600'0 e Ft. A páľakapu
felállítására aMátyáls téren sor került. Arra figyelemmel, hogy a továbbĺ teľeken
sajnos a páľakapuk biztonságos őrzése nem volt megoldható' ezért azok
telepítéseĺtől eltekintettůink.

o a kőzteľůiletek karbantaľtásáľa szůikséges anyagok (térkő' díszkő' szegélykő)
beszeľzéséhez 1.300,0 e Ft lett biztosítvao melynek felhasználása ttibbek kőzött az
Asztalos Sándoľ, Auróľa, Otpacsirta, Reviczlĺy, Bezeľédi, Víg, Rtikk Szilárd, Déľi
Miksa utcák tekĺntetében megtiiľténtek.

. ĺiryfélszo|gáůati kłizpont műktidtetésére 180,0 e Ft-ot szavazott meg a Képviselő-
testület. Az ezze| kapcsolatos szerződés előkészítése folyamatban van.

o a Teleki téľ iinttizésének vÍzdíja 200'0 e Ft-tal emelte a ktiltségvetés dologi
e|őir ány zatainak iĺ ssze gét, melynek felhaszn ál ása az elm úIt idő szakb an telj es üIt.

. 
^ Teleki téri ideiglenes piac műkiidtetésének önkoľmányzati áúvéte|e

összességében 8.400,0 e Ft.tal cstikkentette a JVSZ e|íiirźnyzatait, melynek
számviteli átv ezetése megtörtént.
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a Lélek lakásokba és az lgazgatőság épületében 100'0 e Ft előiľányzĺt |ett
jóváhagyva függiinyök beszerzésére, amelyekre az ajá'n|at bekérése jelenleg
folyamatban van.
az űj jármíÍvek ĺizemanyag és javítási kiiltségéľe 1.430,0 e Ft-ot hagyott jóxá a
Képviselő-testĺilet, amelynek felhasználása folyamatos. A MAD.328' és a HUS-
876 rendszámú gépjáľművek javíttatása megtöľtént, azok most már
ĺizembiztosak.
Đ Lé|e|<hán tekintetében jĺiváhag5'1ą a Képr'iselő.testület 4 db ventilátor
beszerzését 48'0 e Ft éľtékben, amelyekbeszerzésľe keriiltek.
1.200'0 e Ft pótigény keletkezett a József u. 47. szám a|atti telek korábbi
kĺalakítása címén, amely tisszeget Đ JvsZ korábban megelőlegezett. igy
tulajdonképpen ez az e|őirányzat egy korábbi Íedezet néIkĺili ktitelezettsége
ellentételezésére keľiilt beállításľa a ktiltségvetés mrídosítása soľán.

. az első félévei fedezet nélkĺil elkiiltiitt dologi e|őirányzatok miatt tisszességében
Í1.930,2 e Ft pótelőirányzatra volt szůikség, mely magába fogla|ta a belső
átcsopoľtosítás tĺsszegeit is.

A Pénzüeyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képvĺselő.testü|et 261120Í2. (vII. 19.)
számú határozatálban foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a ktiltségvetésľől
szóiő a 48120Í2. (IX.24.) számú iinkoľmányzati ľendeletben végrehajtásra keľült.

A Humánszolgáltatásĺ Ügvosztály tá,jékoztztása alapján: 19. pont: A Humánszolgźiltatási
Ugyosztály a jogszabályok áttekintése után, egyeztetéseket folytatott a Józsefvárosi
Váľosiizemeltetési SzolgáIattal. További eryeztetések szĺikségesek ahhoz, hogy a
Humánszolgáltatási Ügyosztály javaslatot tudjon tenni a Jőzsefválrosi Városüzemeltetési
SzolgáIat felé.

Javaslat gyermekek dtmenetí otthona férőhely biztosítdsdra vonatkołő ellútósi szerződés
megkötésére a Buďapest Fővóros W. Keľíilet Terézvóros onkormdnyzatdval

269t2012. Onr.19.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Fővĺíĺos VI. Kerület Teńnźros Önkoľmźnyzatával2012. augusztus 01.
napjátő| 2017. július 31. napjáig ellátási szerzőđést köt személyes gondoskodás
keľetébe tartoző gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmenęti gonđozástlra

2. fe|hata|mazza a polgfumesteľt az e|oterjesztés mellék|etét képező ellátási szęrzőđés
aléirźsźlra.

3. az onkormźnyzat bevételi 11301 cim iĺtézményi mfüĺidési bevételi e|őirtnyzatot
458,3 e Ft-tal megemeli aziđőańnyos készenléti díj címén.

4. az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési általĺínos és céltaľtalékon beli| az
źllta|ános tarta|ék e|oirźnyzatát 458,3 e Ft-tal megemeli.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatáĺozatban' foglaltakat a költségvetésľől szóló
ľendelet következő módo sításánál ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgiírmester
Hataľidő: I-2.poĺtesetében A)Iz.július31.

3-5. pont esetében 2012. szeptember 15.

A Humánszolgáltatási ÜgYosztály Intézménvfelügyeletĺ lroda tájékoztatálsa alapján: a
Budapest Főváros VI. KerületTerén,áros onkormányzatánal ktitendő ellátási szerződés
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időpontjának módosítása a 2012. október 18. napján tartott testületi ůilésen keriilt
megtáľgyalásľa. A Képviselő-testĺilet határozatának számaz 36212012 (x.18.).

A PénzüeYi ÜgYosztálv tájékoztatása atapján: a Képviselő.testület 26912012. (vII. 19.)
számú határozatában foglaltak esetében a kłiltségvetés mĺódosítása a költségvetésről
sző|ő a 48|2012. (IX.24.) számrĺ önkoľmányzati rendeletben végrehajtásľa kerůilt.

Európa Belvórosa Program / Javaslat Tdmogatúsi Szerződés hatdridejének mlídosítúsdra

328t20r2. (X.04.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:
1. Támogatási Szerződés módosítása iránti kérelem keretében kezdęményezi a Pro Régió

Közép-magyarcrszágí Nonprofit Kft-nél az Eurőpa Belvarosa Progľam _ KMOP-
2.2/B-2f-2009-0004 projektzárás határidejének 2012. október 19-ľe történő
módosítását.
Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20|2. október 4.

2. felkéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontja szerinti Támogatási Szerzőđés módosítása
iranti kérelem a|áírására és benffitására a Pro Régió Közép-magyarorczági Nonprofit
Kft. felé
Fe1elős: polgármester
Hataĺidő: 2012. október 1 2.

3. fe|hata|mazza apolgźrmestert a Támogatási Szerzođésmódosítás és annak mellékletei
alźlítźsźra abban az esetben, amennyiben a Pro Régió Kft. elfogađja ahatźlrozat 2.
pontja szerinti kérelmet.
Fęlelős: polgiírmester
Hatándő: aPľo Régió Kft. jóváhagyásátkövető 15. napon

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: a határidő módosítására vonatkozó kérelem a Pľo
Régió Kft. benyújtásľa került, ami mind azlrányítő Hatóság - NFtj -, mind a Pľo Régió
Kft. tészérő| elfogadásra keľült. Jelenleg folyamatban van 

^ 
Szeľződésmódosítás

a|áírása.

Javaslat a Bp. Magdolna Negłed Program III. plźlylźzat benyújtlźsdra a KMOP-5.I.1/B-12-
S zo c ílźlís c é l ú v úr o s.r e h a b ilít á ció s t émdj ú kie mek fe lhív ds r a

329t2012. (X.04.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy
1. páIyźnatot nyújt be a ,,Szociális célú viíľos-rehabilitációs téméĺjtl kiemelt projektjavaslatok''

(Kódszĺĺm: KMoP-s.l .1lB-t2) témábarl Magdolna Negyed Program III. címmel és felkéri a
polgármestert a páIyázat és annak dokumentumainak aláírástra, és annak benýjtásaľa a Pro
Régió Kozép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonproťĺt Kozhasznú Kft.
felé.
Felelős: polgáľmester
}latfuidó: f0I2. októbeľ 1 0.
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2.

a
J.

4.

5.

6.

7.

elfogadja a Magdolna Negyed Progľam III. c. pá|yźnat benyújtásához sziikséges, az
eloteqesnés 1. sz. melléklet szerinti Magđolna Negyed Progľam III. / Akcióteriileti Tervet.
Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2012. október 4.
elfogadja a Magdolna Negyed Progľam III. c. pźiyázat benyújtásához szfüséges, az
előterjesztés 2. sz. melléklet szeľinti nyl|atkozatokat, és fę|hata|mazza a polgtrmesteľt azok
a|áításfua.
Felelős: polgármester
}Jatáridó : 2012. október 4.
elfogadja a Magdolna Negyed Program III. c. pźńyázat benyújtásiíhoz sztfüséges, az
előterjesztés 4. sz. melléklet szerinti Magdolna Negyed Program III. támogatásaĺa létľejött
Helyi Támogató Csopoľttal kcjtendő mellékelt együttmúködési megállapodást, és
fe|hata|mazzaapolgármestertannaka|áítására.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. október 4.
elfogadja a Magdolna Negyed Program III. pźiytzat benyújtásĺához sztikséges, az előterjesztés
5. sz. melléklet szerinti Magdolna Negyed Pľogram III. projektmenedzsment feladatainak
e|Iátásźrakötendő Megbízási Szerzőđést, és felhata|mazza a polgáľmestert annak aláításźra.
Felelős: polgármester
Határiđó : 20 12. októbeľ 4.
elfogadja a Magdolna Negyed Progľam III. páIyazat benýjtásĺához szfüsége\ az előterjesztés
6. sz. melléklet szęrinti Magdolna Negyed Program III. c. páIyźzathoz kapcsolódó Paľkolási
koncepciót (megvalósíthatósági tanulmĺínýerv).
Felelős: polgármester
Hataridő: 20|2. október 4.
elfogadja a Magdolna Negyed Program III. c. páIyźnathoz kapcsolódó megvalósíthatósági
tanulmányterveket az alábbiak szeľint :

- Igényfelmérési háttértanulmány
- Kihasználtság terv _ hatásvizsgá|at
- Üzemeltetési és fenntartási koncepció _ szakvélemény
- Társadalmi _ Gazdasági hatástanulmány

Felęlős: polgármester
Hataľidő: 201,2. október 4.
elfogadja a Magdolna Negyed Pľogľam III. c. páIyázathoz kapcsolódó Integľált
Váro s fej le s ztési S traté giai felĹilvi zsgá|atát.
Felęlős: polgármester
Hatźnidő : 2012. október 4.

A RévS Zľt. tájékoztatása alapján: Rév8 Zrt. a ,,Szociális célú váľos-ľehabilitácĺós
témájú kiemelt pľojektjavaslatok'' (Kĺódszám: KMOP-S.|'.|ĺB-Í2) témában, Magdolna
Negyed Pľogram III. címmel a pályázati dokumentácĺĺót łisszeállította és határidőľe'
2012. oktĺibeľ 10.én benyújtotta a Pro Régó Kft.nek.

A Városfeilesztési és Főépítészi lroda tájékoztatása alapján: a Magdolna Negyed
Pľogram III. pá,Jyá.zat során a Váľosfejlesztési és Főépítészi lľoda 

^ 
ktizteľüIeti

alp ro gram r ész terv ezés i munkáit ko oľdináIj a.
2012. októbeľ. 10-én a pá|yánat benyújtásľa kerĺilt. A kłizterüIeti alprogram soľán 2 db
kőzbeszerzés került kiíľásľa, melynek soľán a különbłiző fe|adatokľa más-más tervező
keľült kiválasztásľa.

o utakkal kapcsolatban: Mobilteľv 2000 Kft.
o Teleki tér: Ujirány Tájépitész Kft

8.
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o Kálváľĺa tér: GARTEN STUDIO Táj- és Keľtépítészeti Szolgáltatĺó és
Keľeskedelmi Kft.

o FiDo téľ: Roeleveld.Sikkes Epítészek Magyaľoľszág\(Ít

Aszerződések szerint a2012. októbeľ Ĺ0-ipźiyázat benyújtásáthoz a dokumentumokat a
terv ezők e|ő á]|ítottá,kz

o utakkal kapcsolatban: A' Tervező az engedélyezési szintű teľvdokumentációt,
kiilÚségbecslést leszál|í|,oll.a, az engeĺlélyezési fulyarrra1rr1elindíĺoÍ1a.

o Teleki tér: A Tervező a koncepció tervet és a tételes kiiltségvetést leszállította
o Kálváľia tér: A Tervező az engedélyezési szintű teľvdokumentációt'

kiiltségbecslést, koncepcióterveket leszállította, az engedélyezésĺ folyamatot
elindította.

o FiDo téľ: A Tervező az engedélyezési szintĺĺ tervdokumentáciőt, kiiltségbecslést
leszál|ított a, az engedélyezési folyamatot elindította.

Javaslat az lparosított technológiúval épiilt lakóépiilet energiatakaľékos felújítdsdnak
tdmogatúsára kiírt ,ZöId Beruházdsi Rendszeľ Klímabardt otthon Panel Alprogram,,
e lnev ezés űí p óly dzatr a elkiilönített fo rr ás felszabadítlts úra

33012012. (X.04.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. visszavonja az 52612009. (X[.16.) - 53412009. 6II.16.), az 535/2009. (XII.16.) -

537 l 2009 . (XII. 1 6.) számil hatźlrozatait,
2. felkéľi a polgármestert, hogy ilj pá|yázati rendszer kidolgozásáĺa tegyen javaslatot a

Képviselő-testület 2013. május havi második üléséľe,
3. a KvVM-ZBR-2009- Panel Alprogram elnevezésĺi pźiyźnat sikeľtelensége miatt

felszabadult kiadási e|őirźnyzat megtakarítást a 2012. évi kĺjltségvetés teljesítésénél
várhatő bevétel kiesés feďezetére fordítja,

4. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a kĺivetkező képviselő-testületi tilésre terjessze be a
kö ltsé gveté s mó do s ítás ára vonatk o ző j av aslatát.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľíđő:1., 3. pont esetén 2012. október 04.

2.pontesetén 20|3. május 31.

4. pont esetén 2012. október 18.

A Gazdálkodási ÜeYosztály táłjékoztatása alapján: a VIII/6. Lakásfenntaľtó Sztivetkezet
elnöke értesítést kapott a képviselő.testület döntéséľőI.

A PénziieYi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testĺilet 330t2012.(x.04.)
számű határozatában foglaltak esetében a 34712012. (x.18.) számú Képviselő-testületi
határ ozatta| az iigy o sztá|y eleget tett.

Javaslat a Horánszky utca 13. szám alatti épĺilet vagylonkezelésbe addsóra
331120Í2. (x.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
l. a Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántartásbaĺ 36615 belyrajzi szźlm a|att felvett,

Budapest, VIII. keľület Horiínszky u. 13. szźm alatti - Difü és Yá||alkozás-fejlesztési
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Központ - ingatlanľa a gyeÍmek és ifiúsági feladatokľól való gondoskodás, akozosségi tér
biztosítása, kozmuvelődési, tudományos, művészeti tevékenység tźmogatása. mint
önkormányzati kozfeladat átaďásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesít a Józsefuárosi
Köz<i ssé gi Házak Nonprofi t Kft . jav ara.
A vagyonkezelésbe adás a hasznáIatbavételi engedély jogerőre emelkędésének napjátő|,
hatfuozatIaĺidőtartamľa, ingyenesen tĺjľténik aJőzsefvźrosi KözösségiHázakNonproťrt Kft-
nek birtokba adott gyeľmek és itúsági feladatokľól való gondoskodás, a közösségi tér
biztosítása, kö'zmtĺvelődési, tudományos, múvészeti tevékenység támogatásakozfeladat
ellátása céljából.

2. a hatźrozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgármestert az e|őterjesztés 2. szźlmll melléklete
szerinti vagyonkezelési szerző dés a|áírásá,xa.

3. felkéri a po|gármesteľt aZ ingatlan megvźitozott rendeltetésének megfelelő ingatlan-
nyilvántaľtási adat feltĹintetésę érdekében történő intézkedésre

4. ahatźrozat 1. pontja a|apjtn az ingatlarr funkciójának megfelelő mfüödtetésére és a szal<ĺrlai
feladatok e||átástra elĺízetes és tartós kötelezettséget váIIa| a KMOP-S.2.2lB-2f-2009-0004
azonosító számttámogatási szerzóđésben vállalt öt éves fenntartási kotelezettségidőszakźtra,
59 -62 millió Ft/év össze gben az ĺinkormányzat sajtĺt bevételei terhére.

5. felkéľi a polgármestert, hogy ahatátozatban foglaltakat a20|3. évi költség tervezésekor és az
aŻ. kovętő években vegye ťrgyelembe.

6. felkéri a polgármestert, hogy a Hoľánszky u. 13' szźlm alatti épület főhomlokzata
átszínęzésének lehető s é gét v izs gźija me g.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén ahasznáIatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napja

2.,4. pont esetén 2012. októbeľ 10.
3. pont esetén 2012' októbęr 09.
5. pont esetén első alkalommal a20|3. évi ktiltségvetés tervezése
6. pont esetén 2013.július havi második ülés

A Jĺózsefvárosi Kiiziisségi Házak Nonprofit Kft. táfiékoztatása alapjálnz az ítadás 2012.
októbeľ 31-én megttirtént.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a 6. pont esetében a Kisfalu |<Ít. egyeztetett a
tervezőve|, ĺllefve a Miĺemlék Hivatallal, hogy a kiválasztott szín fiiggvényében az
átszínezés e|v égezhető.

A Gazdálkodási Üeyosztátv tájékoztatása alapján: a vagyonkezelési szerződést a Felek
a|áírtálk, az ellenjegyzésre felkéľt ügyvédi iľodának az iigyosztály elkiildte ellenjegyzés
céljábĺól, mely ellenjegyzés megtiiľtént. Az ingatlan megváitozott rendeltetésének
megfelelő ingatlan-nyiVántartási adat feltüntetése éľdekében az illetékes Fiildhivatal
e|őtt az eljáľás folyamatban van.

A Pénzügvi Ügyosztálv tá!ékoztatása alapján: a Képviselő.testület 33tĺ2012.ff'.04.)
számű határozatában foglaltakat az íigyosztáiy a 20|3. évi kiiltségvetés ter.vezésekor
Íigyelembe veszi.
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Jav as lat intézmé nyvezetői p úly ázat i felhívds elfo g adús dra

333t2012. (X.04.)

A Képviselő-tęsttilet úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Józsefuarosi Vaĺostizemęltetési Szo|gáIat intézményvezetóí álláshelyére
vonatkozó pźiyázatí felhívást az előterjesńés I. száműmellékletét képező taľtalommal.
2. ahatározat I. pontja szerinti pźiytzat lebonyolítástlhoz7 tagű értékelő bizottságot hozlétrę
és a bizottságtagának az alábbi személyeket jelĺili ki:
- Pintéľ Attila képviselő
- Jakabfu Tamás képviselő
- ZentaioszkétrbízoÍtságíelnök
- Egľy Attila alpolgáľmester
- Soós György bizottsági eln<jk
- SziliBaIźns képviselő
- Vörĺls Tamás képviselő
3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskođjon az 1. pont szeľinti páIyázatí felhívás
megjelentetéséről a wwwjozsefüaľos.hu és a www.kozigallas.gov.hu inteľnetes honlapon.
4. felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodj on a 2. pont szeľinti éľtékelő bizottságjavaslata
a|apjtn, a pźiyźnati felhívás szeľinti benyújtási hatánđót követő képviselő-testiileti iilésre a
vezetóípáIyázatotelbíráIásźravonatkozóelőterjesztéselőkészítéséről.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: |.,2, pont esetén 2012. októbeľ 4.
3. pont esetén 2012. októbęr 1 1.

4. pont esetén a Képviselő-testiilet 2012. november havi második ülése

A Gazdálkodási Ügyosztálv tájékoztatása a|apján: a pályázati felhívás megielent a
wwrv.jozsefvaľos.hu és a www.kozigallas.gov.hu ĺnternetes honlapokon. A 2012.
novembeľ 08.i Képviselő-testületi ülésen tárgĺa|tá.Jr a pá'lyázati felhívás módosítását,
mely értelmében apáiyázatok benyrĺjtási hatáľideje2012. november 30.áľa módosult, és
a képviselő.testületnek a pá|yálzat e|bírá|ásrĺil szĺilĺó diintést 2012. decembeľi Képviselő.
testületi ülésen fogia meghozni.

Javaslat a Józsefvúrosí Vdrosiizemeltetési Szolgdlat költségvetésének móďosítdsdra

33st2012. (X.04.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

a Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat részére a hatálrozat mellékletét képező
pótel ő irány zatokat bizto sitj a.

az I. pont alapján pótelőiranyzatként 3I.659'I eFt-ot az építményadó bevételi többlet terhéľe
biztosítja.

az onkormányzat bevételi 11108-01 cím miÍktjđési közhatalmi bevételeken beliil az
építményadó bevételi e|őirźlnyzatát3l.659,I eFt-tal megemeli, és ezze| egyidejűleg a kiadás
11108-02 cím működésre átadott pénzeszkoz á||aĺnhźztartáson belülre, ezen belül saját
költségvetési szervek felügyeleti működési tźtmogatása előfuźnyzatát 38.235,9 eFt-tal
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megemeli, és a 11108-02 cím felhalmozásta átađott pénzeszkoz áI|arflháńaÍtáson belülre,
ezen beltil saját koltségvetési szervek felügyeleti fe|ha|mozási támogatása elóirányzatát
6.57 6,8 eFt-tal lecsrikkenti.

4. elfogađja a Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítását a
határ o zat mel lékletét kép ező tartal ommal.

5. felkéri a polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat az onkormányzat költségvetésének
következő módosításánál vegye fi gyelembe.
Felelős: polgáľmester
Határiđő:1.-4. pontok esetén 2012. október 04.

5. pont esetén az onkormányzat költségvetésének következő módosítása,
legkésőbb 2012. đecembeľ 31.

A Gazdálkodási Üeyosztály tájékoztatása alapján: a költségvetési előirányzatok a
batź.ľ ozatban fo glaltaknak me gfelelő en m ó d osítás ra keriiltek.

A Józsefuáľosi Váľosüzemeltetési SzolgáIat tźłjékoztatása alapján: a kiĺltségvetési
e|őirányzatok a határozatbzn foglaltaknak megfelelően módosításra keľůiltek.

A Pénzüeyi Ügvosztály táfiékoztatása alapján: a Képviselő-testület 335I2012.(x.04.)
számú határozatálban foglaltak esetében az e|őirányzat módosítása a kiiltségvetésről
szólĺi tinkormányzati ľendelet 20t2. decemberi testületi ůilésére készítendő
előterj esztésben fo g szerepelni.

Javaslat a Józsefuáľos Kiizbiztonságáért és Ktiztisztaságáért Szolgáltató Kft.
végelszámolásával kapcsolatos kiiltségek biztosításáľa

336t2012. (X.04.)

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja az onkormźnyzatjogi képviselőjének megbízźsi díjának emelését legfeljebb bruttó
571.500,- Forint összegben, és a szám|ázÁatő munkaórák szźtInźń 30 őrávaI megemeli. A
megbízási díj emelésének fedęzete az onkormányzat kĺlltségvetésének a 1'|706-02 címén
rendelkezésre áll.

2. felkén a polgĺĺrmesteľt a megbízźsi szerzőďés 1. pont szerinti módosításának aláírtsźna.

Felelős: polgármester
Hatźníđo : 20|2. október 4.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv tájékoztatása alapján: a megbízási szerződés mĺídosítását az
ĺigyosztály elkészítette, a Felek á'J'ta| aláírásra kerÍilt.

A Jóaefvdrosi Közteriilet-feliigyelet 2012. évi kiiltségvetésének mlídosítása

337t2012. (X.04.)
A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. a KözterÍ'ilet-felügyelet 30101 cím dologi kiadás e|őirányzatát 20.000 e Ft-tal megemeli,
közhata|mi b evétel ek (bírs ág) előir ány zatát 20 . 0 0 0 . e Ft-tal me gemeli.
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2. a Közterĺilet-felügyelet 30105 cím felhalmozásikiadás előfuźnyzatát 8.000 e Ft-tal csökkenti,
a Köaerület-feltigyelet 30105 cím felújítási kiadás e|oírttnyzatát 5.228 e Ft-tal cscjkkenti, a
KöZterület-felügyelet 30105 cím dologi kiadás e|őirźnyzatát 13.228 e Ft-tal megemeli.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat a kĺiltségvetés következő
módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: polgáľmester
Határíđő: I-2. pont esetén 2012. októbęr 04.

3. pont esetén a kĺiltségvetés kĺivetkező módosítása,legkésőbb2012, december 31.

A Pénzügvi tjgvosztálv tájékoztatása alapján: a Képvĺselő-testůi|et 337t2012. (x.04.)
számú határozatában foglaltak esetében ilz e|őirányzat módosítása a költségvetésľől
szĺílĺí iinkormányzati rendelet 20L2. decemberi testületi üléséľe készítendő
előterjesztésben fog szeľepelni.

A Józsefuárosi Kiizterĺilet-felügvelet tájékoztatása alapján: a kiiltségvetés mĺódosítása a
határ ozatban fo glaltak szerint megtöľtént.

BesuÍmoló az Uibudai onkormúnyzattat kiittitt parkolós-iizemeltetési és kerékbílíncselési
tevékenys ég elldtásdról

338t2012. (X.04.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy a Budapest Fővaros VIII. Keriilet Józsefuaľos
onkormĺínyzattnak Budapest Fővaĺos XI. kerület Úituaa onkormanyzattal kötött paľkolás-
üzemeltetési és kerékbilincselési tevékenysége||átásáről szóló Beszámolót elfogadja.
Felelős : KözterĹilet-feliigyelet igazgatőja
Hatźtríđő : 2012. október 4.

A Józsefváľosi Kiizteľůilet-felůiwelet tájékoztatása alapján: a határozat végľehajtása
további intézkedést nem ĺgényel.

Javaslat a sport és civil alapínúnyok 2012. évi támogatására

339ĺ2012. (x.04.)

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy
1. a.l a pá|yáző a\apíwźnyokat az a|abbi táblźnat szeľint támogatja az onkoľmźnyzat

2012. évi költségvetésében szereplő 11107-01-es cím működési céltartalék terhére:

Ssz. Páiyáző neve, címe Pá|yánat cé|ja
KépviseIő-testiilet

döntése Ft

1.

Jóravaló Tanácsadó és
Segítő Alapífuany

székhelye: 1 085 Budapest

Pál u. 6. fszt.2.

Képviseli: Molnárné

Józseftáľosiak
páIyaváLasztźsát és
továbbtanulását segítő
tanácsadó iroda múködésének
támogatása.

s0.000

t7



Mózsik Erika

)

Moľavcsik Alapítvány

székhelye: 1083
Budapest, Balassa u. 6.

Képviseli: |)r. Simon
Lajos

A Józsefuaľosban éLo

embeľek múvészeti
tevékenységekkel való
rehabilitációja:

Festőműhely működtetése,

Linómetsző-múhely
elindítása,

Gubacs tarsulat fellépésének
támosatása.

100.000

3.

Vasas Központi Könyvtár
A|apítvźny

székhelye: 1086 Budapest,

Magdolna utca 5-7.

Képviseli: Závotszky
Zoltfu1né

Projektor vásáľlása a konyvtĺír
részéte.

50.000

4.

Vasas Művészegyüttes
Alapítvány

székhely: 1 085 Budapest,

Kőfaľagó u.12.

kéoviseli: Fodor Tamás

Hagyományőrző
osztályfonoki órákon való
részvétel tiszteletdíj a

s0.000

3.

Megálló Csopoľt
AIapítvany
Szenvedélybetegekért

székhelye: 1084
Budapest, Jőzsęf krt. 49.

képviseli: olaszy Csaba

Nemzetkĺjzi kulturális,
szíĺlházter źryiás szeminaľium
szetvezése

100.000

b.l az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím mfüodési cél és általános taľtalékon beliil a
civil szervezetek támogatźĺsa céltaľtalék e|oirtnyzatát 350,0 e Ft-tal csökkenti és ezzę|
egyidejűleg a kiadás 11105 cím mfüĺjdési célú átađott pénzeszkoz áIlanhźnartáson
kívülre előir ény zatát, ugy an ezen ci s sze g gel me gemel i.

c.l felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő
mó do sítás án áI a hatáĺ ozat I l a-b l p ontj ában fo gl altakat ve gye fi gyelembe.

2. felkéri a polgáľmestert a támogatási szerződéseka|áírásźlra.
Felelős: polgármester
Hatéľrdő: 1. a. pont esetében: 20|2. október 04.

1. b. pont esetében: 2012. október 30.
1. c. pont esetében: az önkormtnyzat k<iltségvetésének kcivetkező módosítása, de

legkésőbb 2012. december 31-ig.
2. pont esetében: 2012. október 30.
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A Kulturális lroda tájékoztatása alapján: A támogatási szerződ.ések aláírásľa keľůiltek
2012. október 16 és 31-e ktizött, és az Ügyfelek részére postázásľa keľůiltek.

A Pénziiwi Üevosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺĺlet 339t2012.(X.04.)
számú határozatálban foglaltak esetében az előirányzat módosítása a ktiltségvetésről
szĺóIó iinkoľmányzati ľendelet 20t2. decembeľi testiileti ülésére készítendő
előteľj esztésben fo g szerepelni.

Javaslat a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezetí és Múíködésí Szabdlyzatdľól szóló
I 9/2009. (V. 0 6.) i)nko rmányzati ľendelet móđosítús ára

344t2012. (X.18.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. 20|2. október 19. napjátől' aYérosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság tagsává Pongó
Lász|őné (MSZP) helyére Sugáľ Andrást (MSZP) váLasńjameg.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetéséről a sziikséges
nyi1vántaľtásokon.

Felelős: 1. pont polgármester

f . pont esetén jegyző

Hataridő: 2012. október 1 9.

tájékoztatása alapj án : a Képviselő-testület diintéséről a
Képviselőĺ Iľoda tájékoztatása a dłintést ktivetően

haladéktalanul megttirtént.

A Pénzüeyi Ugvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testüIet 344ĺ20!2.(x.18.)
számű határozatában foglaltak esetében Pongó Lász|őné (MSZP) vPB tag
tiszteletdíjának számfejtését 2012. októbeľ 18.val megszüntettíi|\ zÜÍŻ.október l.9.vel
Sugáľ Andľás (MSZP) VPB tag tiszteletdíjával kapcsolatos dokumentumokat a Magyar
Allamkincstáľ felé megküldtiik.

Javaslat a jdrdsí ľendszer kialakítúslÍval kapcsolatos dtjntések meghozgtalóra

345ĺ20Í2. (X.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. elfogadja az onkormtnyzatés Budapest Fővaľos Koľmányhivata|ak<iz<jtt a VIII. keľületi

hivatal kialakításához sziikséges, a jarási (főváľosi kerĺileti) hivatalokľól szóló 2I8l20I2.
(VIII.l3.) Korm. rendelet 2. melléklete figyelembevételével elkészített megállapodás
tervezet fő tartalmi elemeit - a határozat 2. pontjában foglaltakľa is figyelemmel -,
mindazon vagyon és vagyoni értékú jogĺnak Magyar Allam ingyenes hasznźiatba adása
érdekében, amelyek a jogszabály áIta| meghatározott, átvételre keľĹilő á||anígazgatásí
feladatok e|Iźtźsát biztosítják és felhatalmazza a polgáľmestert, hogy a Budapest Főváros
Kormĺányhivata|áva| történő egyeztetést követően 2012. október 30. napjáig a
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megállapodás és mellékleteinek végleges tartalmát összeállítsa és a megáI|apodást,
valamintamegállapodásbanmegfogalmazottnyi|atkozatokata|áír ja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. október 30.
2. Ahattrozat I. pontja szerinti megállapodás a|apjáĺ a VIII. keľĹileti hivatal mfüĺjdésének

biztosítása érđękében Budapest Főváros Kormanyhivata|a részére 2013. januaľ 01.

napiától ingyenes haszná|atba átadja az onkormźnyzat kizaĺólagos tulajdonábanlévő, az
átvételre kerülő á|Iaĺnigazgatási feladatok ellátásához szfüséges ingó vagyont, valamint
a|źtbbi ingatlanokat, ingatlanĺészeket, gépj ármúvet:
a) 35232l0lłJ20,35232l0lN26he|yrajzíszámiĺ, Bp., V[I. Baross u. 59. sz. alatÍi263 m.

és 184 m, alaptertiletű ingatlant'
b) 3568fl0lN|7,3568210lN|8,3568210lNL9,3568210lN20he|yrajziszélmű, Bp.' VIII.

Pľáter u. 22. sz. a|atti I72 fił,24 fił, 33 fił, 167 fił alapterületrĺ ingatlant,
c) 34944l0lV6 he|ytajzí szźrnil, Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|atti 66,f5 m, alapteľtiletű

ingat|aruészt,
d) LCT-400 forgalmi rendszámú Ford Tľansit Tourneo Connect típusú gépjaÍmu|.

Felelős: polgármester

Hataridő: zll3.január 01.

3.a) a Polgármęsteri Hivatal f30 fős - 2 fő tisztségviselővel egytitt, a 2 fó
prémiumévek pľogľamban foglalkońatottak, valamint a tarsadalmi megbizatźsil
alpolgármester nélküli - engedé|yezett létszźrnát a jfuásí rendszer kialakítása miatt
átađásta keľiilő, előzetes egyeztetések szerint 78 álláshely bińosítása érdekében}}I2.
novęmber 01 napjával 18 álláshellyel megemeli, ezá|ta| a Hivatal engedélyezett
|étszźlmtń2012. november 01. napjáva|248 foben határozza meg, melyhęz 5.486,4 e

Ft-ot biztosít,

Felelős: polgáľmester

Hatĺáľidő: 2012. novembeľ 01.

b) a jelen határozat 3. a.) pontjával elfogadott 18 álláshely betöltését zźro|ja,

Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 2012. november 01.

c) a Polgĺíľmesteri HivataI - 2 fő tisztségviselővel együtt, a 2 fł5 prémiumévek
programban fog|a|koztatottak, valamint a taľsadalmi megbízatású alpolgármester
nélküli - engedélye zett |étszźtmat 20 | 3 . j anuaľ 0 | . napjáv al 1 70 főben haÍár ozza meg,

Felelős: polgármester

Hataľidő: 20l3.januáľ 0 1.

d) felkéri a polgáľmesteľt, hogy az źúadanďő |étszám számźnak meghatározása
tźrgyźĺbanfolytassonegyeńetéstaKoľmányhivatallal.

Felelős: polgáľmester

}latáridó : 2012. október 3 0.
4. a) Polgármesteri Hivata| részére 1 db gépjármu beszerzésére bruttó 4,500,0 e Ft-ot

biztosít.

Felelős: jegyző

Hatáĺido : 2012' december 3 1 .



b) a Polgáľmesteri Hivatal részére bútorok beszerzésére bruttó 7.000,0 e Ft-ot
biztosít.

Felelős: jegyzó

Hatźriđő: 2012. december 31.

c) a Bp., VIII. Práter l. f2. sz. a|atti 35682l0lNI7,3568210lN18,3568210lA/19,
35682l0lV20 helyrajzi számu ingatlan felújítási munkálatainak e|végzésére bruttó
6.000,0 e Ft összegben fedezetet biztosít.

Felelős: polgármester

Hatráľidő: f0I2. október 30.

d) A Bp., VIII. Víg a.32. sz. aIatti34944l0lNl-l4.,34944ĺ0lA 16helyrajzi számu
ingatlanok feltĄitására bruttó 996.340,- Ft-ot biztosít és felkéri a Kisfalu Kft-t a

munkálatok lebonyolításara' azza|, hogy az onkormanyzattal kötött megbízási
szeruőđés szeľinti bonyolítasi díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket nem a|ka|mazza.

Felelő s : polgáľmesteľ, Kisfalu Kft . ügyve zetőj e

Hataľidő: 2012. november 30.
5. ahatározat3. a) pontjában, valamint 4. a)-c) pontjában foglaltak fęđezetére:

a) az onkormtnyzatbevételi közhatalmi bevételek _ építményadó _ e|ofutnyzatát 5.486,4
e Ft-tal megemeli, ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím miĺkĺjdésre átadott
pérueszkoz á||amhánartáson belülre) ezerl beliil saját költségvetési szervek felügyeleti
mfüödési támogatása e|őirźnyzatát ugyanezen osszeggel megemeli a Polgáľmesteri
Hivatal támo gatása címen.

b) a Polgríľmesteri Hivatal 12000 cím bevéte|i támogatások saját költségvetési szervek
múkĺidési felügyeleti szervi támogatása előfuźnyzatát 5.486,4 e Ft-tal, és a kiadás
12202 cím rendszeres személyi juttatás elóirtnyzatát 4.320,0 e Ft-tal, a szociális
hozzájtru|ás előirźnyzaÍát 1.166,4 e Ft-tal megemeli |étszttm bővítés címen, és ezze|
egyidej rĺle g ezen elóirźny zatokat zár o|j a.

c) az Oĺkormtnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általános tartalék
előirźnyzatlín belül az á|ta|tnos tartalék e|őirźnyzatát |7.500,0 e Ft-tal csĺikkenti és

ezzeI egyidejtĺleg a kiadás 11108-02 cím mfüĺidésre átadott pérr'eszkoz
ál|afihaztar:táson belülre, ezen beliil saját költségvetési szervek felügyeleti műk<jdési
tźlmogatása előfuźnyzatát 7 .000,0 e Ft-tal, az egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját

költségvetési szervek felügyeleti támogatas elóirźnyzatát 10.500,0 ę Ft-tal megemeli.

d) a Polgáľmesteri Hivatal 12000 cím bevéte|ĺ támogatások saját költségvetési szervek
mfüödési felügyeleti szervi támogatása előfuźnyzatát 7.000,0 e Ft-tal, és a kiadás
|2201-01 cím dologi e|őirtnyzatát ugyan ezen összeggel megemelí bútor beszerués
címen.

e) a Polgáľmesteľi Hivatal 12000 cím bevéte|i támogatások saját k<lltségvetési szeľvek
fe|halmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatása eIoirźnyzatát 10.500,0 e Ft-tal' és

a kiadás I220I-u címberuhźnások előirányzatát 4.500,0 e Ft-tal gépjármu vásárlás
címen, és a felújítások e|óirźnyzatát 6.000 e Ft-tal Práter u. 22. felújítás címen
megemeli.

Đ A Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|atÍi 34944l0lNI-l4., 3494410lł 16 he|yrajzi számu
ingatlanok felújításáľa bruttó 996.340,- Ft-ot biztosít a |1602 cím karbantartás
előiránvzatára.
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Felelős: polgármesteľ

Határiđő: 2012. október 1 8.

6. 2 tó kozszolgáIati jogviszonyának megsziintetésére az őket megillető jarandóságokĺa
osszesen 3.284,0 ezet Ft, valamint 887'0 ezer Ft járulék fedezetet biztosít a Polgármesteľi
Hivatal bérmegtakarítása terhére. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi
juttatás előirźlnyzatán belül a konisztviselők rendszeres személyi illetmények
elóirćnyzatát 3.284,0 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyídejűleg a felmentés, végkielégítés
e|oir źny zatźú ugy an ezen ci s s ze g gcl mc gcmcl i.

Felęlős: polgármester

Hataridő: 2012. október 1 8.

7. A 34944l0lNI, 34944l0lN2, 34944l0lN3, 34944l0lV42 3494410lł6 helyrajzí
számí, természetben a Bp., VIII. Víg u. 32. sz. alatti |082 m, alapterületű ingatlant a
Polgĺírmesteri Hivatal telephelyének (irattaľ céljából) kijelöli, ahatźnozat2. c) pontjában
foglaltak ťrgyelembevételével.

Felelős : polgármester, Kisfalu Kft . iigyve zetĺője

Határído : f0I2. október 3 0.

8. felkéri a Rév8 Zrt-t, va|arlint a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Práter u. 22. sz. alatti
ingatlanátađźsára,af ogyasńásmérőkátírásźlra.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cég:łezetője, Kisfalu Kft. ügyvezetője

Hataľidő: 20|2. októbeľ 25.
9. felkéri a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Víg u. 32. sz. alatti helyiség átadására, a

fo gyasztásm ér ők átír ásáĺ a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője

Határidő: 2012. október 25.
10. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a2012. decemberi első rendes képviselő{estülęti ülésre
készítsen beszámolót a Budapest Fővaros Koľmiínyhivata|źwal a VIII. kerületi hivatal
kialakításatźrgyźlbanmegkötöttmegállapodástarta|mtrőI.

Felelős: polgármester

Hataridő : 20 L2. decemberi el ső képviselő -testiileti tilés

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a kerĺileti hivatalok kialakításával kapcsolatos
megállapodás aláíľása megttiľtént. Bp., VIII. Práter u.22., Víg u. 32. sz. ĺ|atti helyiségek
felúj ítás a megkezdő d őtt, b eszerzési elj áľás ok ĺi gyĺntézés alatt vann ak.

A Pénzüeyi ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület 345t2012.(x.18.)
számú határozatálnak 5.6. pontjában foglaltak esetében az e|őirányzat módosítása a
ktiltségvetésrőI szóló iinkormányzati rendelet 20t2. decemberi testůileti ülésére
készítendő előteľjesztésben fog szerepelni.

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: a Práter u. f2. sz. a|att lévő, koľábban Rév8 Zrt.
által béľelt helyiség a Kisfalu Kft. részéľe átadásľa keľĺilt.
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Javaslat 20l2. évi kiikségvetés módosítdsdra

347t2012. (X.18.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az onkormáĺyzatkiadás 11705 cím egyéb fe|ha|mozási kiadások elóírźnyzatán belül a
panel progľam e|őirányzatát I]6.500,0 e Ft-tal, a 11601 cím Baľoss u. 103/A bölcsőde
panelprogram előirányzatát 749,3 e Ft-tal, a Baross 103/B bölcsőde panelprogram
előitáĺyzatát 558,4 e Ft-tal, a Szigony 2/B orvosi rendelő panelprogram előirányzatát
18.353'0 e Ft-tal csĺikkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél
és általános taľtalékon belül a vaľosmarketing céltartalék eIőiľányzatźú25.978,3 e Ft-
talaz általános tarta|éke|oirźnyzatát I70.182,4 e Ft-tal megemeli.

2. az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím miĺködési általanos és céltaľtalékon belül az
általános taľtalék eIoirányzatát74.350,0 e Ft-tal csökkenti bevételi kiesés címén.

3' az onkormányzat I|602 cím bevételi előiľanyzatát I98.I50,0 e Ft-tal csĺlkkenti,
mel yet rés zlete ibe n a 2. szźmlú m el l éklet taftalmaz.

4. az onkoľmányzat |1602 cím kiadási e|oirényzatát t23.800,0 e Ft-tal cstlkkenti, melyet
ľészleteibe n a 2. számí melléklet tarta|maz.

5. az Oĺlkotmányzat kiadás 11108-02 cím mfü<jdésľe átadot| pénzeszkoz
á|Ianháztartáson kíviilrę, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti miĺködési
támogatás e|oirźnyzatźú 12.620,6 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás
11107-01 cím miĺködési cél és általános tartalék előirźnyzatan belĹil az á|talźnos
1arta|ék előirányzatźLt 12.620,6 e Ft-tal megemeli az íntézmények bevételi többlete
címén.

6. a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi intézményi mfüödési
bevételen belül az egyéb sajátos bevételek e|oirźlnyzaÍát 7.276,7 e Ft-tal megemeli a
támogatások saját kĺiltségvetési szervek mfüĺidési feliigyeleti szervi támogatás
előirźnyzatát 4.787,7 e Ft-tal csökkenti, a kiadás dologi e|őirźnyzatan belül a gazđíj
előirźnyzatát 2.489,0 e Ft-tal megemeli.

7. az Ószirőzsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi intézményi műkcĺdési
bevéteIen be|iI az áfa visszatérülés e|őirányzatát 7.654,7 e Ft-tal, az e||źtottak díja
e|őirźnyzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a tźlmogatások saját
kĺiltségvetési szervek mfüĺidési felrigyeleti szervi támogatás előírźnyzatźtt 54.053,7 e

Ft-tal csökkenti, valamint a kiadás dologi e|őirźnyzatan beliil a vásárolt élelmezés
elóirźnyzatát 45.000,0 e Ft-tal csökkenti és a dologi gazdíj e|őkźnyzatát 3.601,0 e Ft-
tal megemeli.

8. az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi intézményi mfüödési bevétel
előirźnyzatán belül az źfa visszaigénylés előirányzatát 36|,4 e Ft-tal, a támogatások
saját költségvetési szervek mfüödési feliigyeleti szervi tźtmogatása előirźnyzatát
3.904,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejiĺleg a kiadás đologi e|őirźnyzatrán belül a
gázdťy előirźnyzatát 4.266,0 e Ft-tal megemeli.

9. a Közterület-felügyelet 30101 cím bevéte|i támogatások saját költségvetési szervek
működési felügyeleti szewi támogatása előirányzatát 3.434,0 e Ft-tal és ezzel
egyidejűleg a kiadás dologi e|oirtnyzatan belül a gazdíj előirźnyzatát3.434,0 e Ft-tal
megemeli.

10. a ľa.ľxa Napkcizi otthonos óvoda 60100 cím bevételi támogatasok sEát
költségvetési szervek mfüĺjđési feltigyeleti szervi támogatása előirźnyzatźń I.228,0 e
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Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi e|oirźnyzatán belül a gazdij e|őirányzatźÍ
I.228,0 e Ft-tal megemeli.

1I. a Kincskeľeső Napkĺizi otthonos 60100-02 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek műkĺjdési feltigyeleti szervi támogatása eloirányzatát798,0 eFt-
taI és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi előirźnyzatán belül a gźzđíj előiľźnyzatát798,0
e Ft-tal megemeli.

12. a Napraforgó Napközi otthonos ovoda 60100-03 cím bevételi támogatások saját
kĺlltségvetési szervek műkodési felügyeleti szervi támogatása elóirányzatát 301,0 e Ft-
tal és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi e|oirźnyzatan beltil a gázđíj e|őirányzatát 301,0
e Ft-tal megemeli.

13. a Várunk Rád Napközi otthonos óvoda 60100-05 cím bevéte|í tźtmogatétsok saját
költségvetési szervek miĺködési felügyeleti szervi tćlmogatása e|őírányzatát 94|,0 e Ft-
tal és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi e|oirtnyzatán belül a gazdť1 e|óirányzatźÍ94|,0
e Ft-tal megemeli.

14. a Napsugaľ Napközi otthonos óvoda 60100-06 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi támogatása e|őírźnyzatźń 577,0 e Ft-
tal és ęzze| egyidejrĺleg a kiadás dologi elófuźnyzatán belül a gázďíj eIóirtnyzatźLt 577,0
e Ft-tal megemeli.

|5. a Százszorszép Napkĺizi otthonos óvoda 60100-07 cím bevételi tfunogatások saját
költségvetési szervek múk<ldési felügyeleti szervi tźrnogatása eloirányzatát 1.091,0 e
Ft-tal és ezze| egyidejrĺleg a kiadás dologi e|oirányzatan belül a gazdíj elofuányzattú
1.091,0 e Ft-tal megemeli.

I6.a Szivźrv'any Napk<izi otthonos óvoda 60100-08 cím bevételi támogatások saját
kÓltségvetési szervek műk<jdési felügyeleti szervi támogatása előkźnyzattlt 493,0 eFt-
tal és ezzeI egyidejűleg a kiadás dologi e|oirźnyzatĺĺn beltil a gazdĹj előfuányzatát 493,0
e Ft-tal megemeli.

I7.aHétszínvirág Napkdzi otthonos óvoda 60100-09 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek mfütldési felügyeleti szeľvi támogatása e|oírźnyzatát 583,0 e Ft-
ta| és ęzze| egyidejíÍleg a kiadás dologi e|oírányzatan beliil a gazdíj e|őfuźnyzatát 583,0
e Ft-tal megemeli.

18. a Koszoru Napközi otthonos óvoda 60100-10 cím bevételi támogatások saját
ki]ltségvetési szeľvek mfüödési felügyeleti szervi támogatźsa eIoírtnyzatźú I.564,0 e
Ft-tal és ezzel egyídejiĺleg a kiadás dologi e|őirźnyzatan beltil a gazđíj e|oirányzatáú
I.564,0 e Ft-tal megemeli.

19.a Mesepalota Napkĺizi otthonos óvoda 60100-11 cím bevételi támogatások saját
koltségvetési szervek múködési felügyeleti szervi támogatása e|őfuźnyzatát l.|88,0 e

Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi eIőírźnyzatan belĹil a gázdíj eIófuźlnyzatźú

1.188,0 e Ft-tal megemeli.

20. a Pitypang Napközi otthonos óvoda 60100-12 cím bevételi tĺámogatások saját
költségvetési szervek műkodési feliigyeleti szervi táĺnogatása eloirányzatát 85,0 e Ft-
ta| és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi e|őirźnyzatan belül a gazđíj e|oirźnyzatát 85,0
e Ft-tal megemeli.

2I.aKatica ovoda - Bcjlcsőde 60100-13 cím bevéteIi támogatások saját költségvetési
szervęk mfüödési feltigyeleti szervi támogatása előirźnyzatát 1.181,0 e Ft-tal és ezze|

egyidejűleg a kiadás dologi e|őirányzatan belül a gźzđíj előírtnyzatát 1.181,0 e Ft-tal
megemeli.



22. aNémethLász|ő Altalános Iskola 71500 cím bevételi intézményi műkĺjdési bevételen
be|iI az áfa visszaigénylés e|őirányzatźń 1.245,0 e Ft-tal, a támogatások saját
koltségvetési szervek mtĺkĺjđési feliigyeleti szervi tiímogatás e|őirźnyzatát 4.504,0 e
Fttal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi eIőirtnyzatán belül a gazdíj
eIőfu tnyzatát 5 .7 49'0 e Ft-tal megemeli.

23. a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Kĺizpont 71500-01 cím bevételi
támogatások saját költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi támogatása
előirźnyzatát 3 . 1 84,0 e Ft-tal és ezzel egyidejrĺleg a kiadás dologi eIőirźnyzatĺĺn beltil a
gázdíj előir źny zatát 3 .I 8 4,0 e Ft-tal me gemel i.

24. aDeák- Diák Általanos Iskola 715OO-02 cím bevételi intézményi műkcjdési bevételi
előirźnyzatan belĹil az źfa visszatérĹiIés elóirźnyzatát I.193,0 e Ft-tal, a tĺímogatások
saját költségvetési szervek mfüĺjdési felügyeleti szervek tźmogatása eIófuányzatát
2.830,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi e|oirźnyzatan belül a
gazdij előirźnyzatát 3.523,0 e Ft-tal, a karbantartás előiranyzatźi 250,0 e Ft-tal, a
szolgá|tatáseloirźnyzatźú,250,0Ft-talmegemeli.

25. a Mo|náľ Ferenc Magyar _ Angol Két Tanítási NyelvÍĺ Által.í''os Iskola 710500-05
cím bevéte|i intézményi múkcidési bevétęli e|oirtnyzatan belül az áfa visszatérülés
elóirźnyzatźLt 363,0 e Ft-tal, a tźlmogatások saját költségvetési szervek mfüödési
feltigyeleti szervek támogatása előírćnyzatát 5.777,0 e Ft-tal megemeli és ezze|
egyidejűleg a kiadás dologi e|ófuźnyzatan belül a gźzdť1 eloirányzatát 5.25I,0 e Ft-tal,
a beszerzések" kaľbantaľtás. iizemeltetési kiadások előirányzatát 889.0 Ft-tal
megemeli.

26. a Yajda Péter Ének _ Zenei Általanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi
intézményi működési bevételi e|őírźnyzatán belül az źfa visszatérülés elófuźnyzatát
2.515,0 e Ft-tal és a támogatások saját költségvetési szervek múködési felügyeleti
szervi tźmtogatása e|oitáĺyzatát 7.709,2 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi
juttatáson belül a szabadságmegváltás e|oirźnyzatát365,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
jráľulékok és szociális hozzájźrulasi adó eLóirźnyzatźi 98,7 e Ft-tal' a dologi kiadások
előirtnyzatan beliil a karbantartás előirányzatźÍ 900,0 e Ft-tal, a gtzdij elóirźnyzatát
8.860,0 e Ft-tal megemeli.

27.a Jőzsefuáľosi Egységes Gyógypedagőgíai Módszertani K<izpont és Általanos Iskola
71500-07 cím bevételi támogatások saját k<iltségvetési szervek műkĺjdési felügyeleti
szervi tźmogatása elóírányzatát I.665'0 e Ft-tal és ezzę| egyidejűleg a kiadás dologi
előfuényzahán beltil a gázdij e|őfuźnyzatźLt I.665,0 e Ft-tal megemeli.

28. a Jőzsefurĺrosi Egységes Pedagógiai Szakszo|gtllat és Szakmai Szolgá|tatő Kĺĺzpont
71500-08 cím bevéteLi támogatások saját költségvetési szęrvek miĺkĺidési felügyeleti
szervi tźmogatása eIoírźnyzatźt 200,0 ę Ft-tal és ezze| egyidejrĺleg a kiadás dologi
e|őítźnyzatlán belül a gazdíj előirźnyzatát200,0 e Ft-tal megemeli.

29. aZeneiskola 71500-09 cím bevéte|ittmogatasok saját költségvetési szervek mfüödési
felügyeleti szervi támogatása előirtnyzatát 983,0 e Ft-tal és ęzze| egyidejűleg a kiadás
đologi e|őirźnyzatrĺn belül a gazđíj e|őirźnyzatát 983,0 e Ft-tal megemeli.

30. felkéri a polgrĺrmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításáná|
a határ o zatban fo gl altakat ve gye fi gyelembe.

Felelős : polgĺíľmester

Hatźľidő: I-29. pontazonnal,30. pont esetén legkésőbb 2012. december 31.
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A Pénzüeyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 347l2012.(X.18.)
számú határozatálnak 5-6. pontjában foglaltak esetében az előirányzat módosítása a
költségvetésről szólĺĺ tinkormányzati ľendelet 2012. decembeľi testületi ülésére
készítendő előterjesztésben fog szerepelni.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapján: a kiiltségvetés módosításának átvezetése
megtiirtént.

348t20r2. (X.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a polgármesteri saját keret előirányzatźft 2012. november
l-től havi 750,0 e Ft-tal megemeli, melynek 2012. évi fedezetéül a mfüödési általános
taľtalékot jelöli meg.
Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: azonna|

A Pénzüevi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 348ĺ20L2.(X.18.)
számrĺ határozatálban foglaltak esetében az e|őirányzat módosítása a kiiltségvetésľől
szóló łinkormányzati rendelet 2012. decemberĺ testiiletĺ iiléséľe készítendő
előteľj esztésben fog szeľepelni.

349t2012. (X.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dclnt, hogy az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mfüödési cél és
általános tartalék eIőkányzatán beltil a városmaľketing céltaľtalék e|óirźnyzatát 1.500,0 e Ft-
tal csĺjkkenti és ęzzeI egyidejrileg a polgármesteri saját keľet céltartalék előirányzatźń, ugyaĺ
ezen o sszeggel megemeli.

Felelős: polgármester
Hatźríďő: azoma|

A Pénzĺĺevi Ügyosztálv táĄékoztatása alapján: a Képviselő-testüIet 349t20|2.(x.18.)
számű határozatában foglaltak esetében az e|őirányzat mĺidosítása a kiiltségvetésről
szólĺó iinkormányzati ľendelet 20|2. decemberi testůĺleti ülésére készítendő
előteľj esztésben fog szerepelni.

Javaslat a ,,Vdllalkozdsi szerződés a Telekí téri píac kivítelezési munkáira,, tdrglú
kijzbeszerzési eljdrús ismételt megindításdra és javaslat bírdló bizottslÍg tagjaira

3s0t2012. cx.18.)

A Képviselő-testtilet úgy dcĺnt, hogy
1. a Teleki térí piac kivitelezési munkáira vonatkozóan kozbeszerzési eljaľás megindításáľa

felkéri aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, a becstilt éľték nettő 435 millió Ft.
2. a 9Il20I2. (III.22.) számí képviselő-testĺileti hatfuozatban létrehozott BíráIő Bizottságot

(Alapbizottság) az a|ábbi 1 fővel kiegészíti:

Dr. Vaľsa Judit
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J. a ,,Vállalkozásí szeruódés a Teleki téri piac kivitelezési munkáiľď, táĺgyilkozbeszerzési
eljárásban az Alapbizottságot és a 3t9l20|2. (IX27.) szźmű képviselő-testületi hatátozat
szerinti Kiegészitett Birźůőbizottsźlgot az alábbi 2 főv e| kiegészíti :

Dr. Molnáľ György

Baranyai LászLő
aKiegészitett Bírálóbízottságtagsai (4 fő) 2012. november 01. napjától' a 

',YáL|a|kozási
szętzodés a Tęlęki téri piac kivitęlęzési munkáira'' tárgyi közbęszęľzési ęljarás
eredményeként kötött vá||a|kozásí szerzőđés a|áírásáig megbízási ďíjazásbarl
részesülnek, melynek összege bruttó 140.000,- Ftlfő/bírá|at + jáľulék.

a 4. pontban foglaltak feđęzetére az á|ta|źnos mfüĺjdési tartalékot jelöli meg
a) és ennek érđekében az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános

taľtalékon belül az általános tartalék előirźnyzatát 696,I e Ft-tal cs<ĺkkenti és ęzze|
egyidejtĺleg a kiadás mfüĺidésre átađott pénzeszkoz á|IafiháZtaÍtáson belülre , ezeÍL
belül saját költségvetési szervek felügyeleti mfü<jdési támogatása eloírányzatátugyaĺ
ezen összeggel megemeli a Polgármesteľi Hivatal támogatása címén.

b) a Polgáľmesteri Hivatal 12000 cím bevételi táĺnogatások saját k<iltségvetési szervek
múkĺjdési felügyeleti szervi támogatása elofuźnyzatát 696,1 e Ft-tal megeme|i, ezze|
egyidejűleg a 1230| cím személyi juttatás e|őirányzatát 560,0 e Ft-tal, a szociális
hozzájáĺu|ás előiriínyzatát 136,1e Ft-tal megemeli bíráIő bizottsági díj címén.

c) a20I3. évi költségvetés terhéľe előzetes kötelezettséget vállal az önkormźnyzat saját
bevételei terhéľe a Teleki téri piac kivitelezési közbeszerzési e|jarás bírźůata miatti
megbízási díjra.

felkéľi a polgármestert a 2. és 3. pont szerinti személyekkel kötendő megbizásí szerzőđés
aláírásźlta.
felkéri a polgfumestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat az önkormĺányzat
koltségvetésének következő módosításánál és a 2013. évi költségvetés tervezésénél vegye
ťrgyelembe.

Felelős:polgármesteľ

Hatáľidő: 1-3. pont esetén 201-2. október 18.

4-5. pont esetén 2012. november 01.
6' pont esetén az önkorményzat kdltségvetésének következő módosítása,

legkésőbb 2012. decembeľ 3I.,2013. évi kĺlltségvetés tervezése.

A JegYzőĺ Kabinet tájékoztatása alapján: 1. pont: a Képviselő-testület 2012. novembeľ
22.ĺ ülésén tárgyalja az űj, ,,Vállalkozási szerződés a Telekĺ téľi pĺac kĺvitelezésĺ
munkáiľa,, tárgyűl kiizbeszeľzési eljáľás ajánlattételi felhívását és az aján|attételi
dokumentáció teľvezetét. A 2.3. pont: a bíráiőbizottsági tagok részére a megbízási
szerződés tewezete továbbításra keľült, a 6. pont: szerződő felek aláírását ktivetően.

A PénzüeYĺ Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testůilet 350/2012.(x.18.)
számű határozatában foglaltak esetében az e|őirányzzt módosítása a költségvetésľől
sző|ő iinkoľmányzati rendelet 20t2. decemberi testůiletĺ üléséľe készítendő
előterj esztésben fog szeľepelni.
A 2013. évi kiiltségvetés teľhére előzetes kötelezettséget vállal az iinkormányzat saját
bevételei terhéľe a Teleki téľi piac kivitelezési ktizbeszeľzési eljárás bíľáIata miatti
megbízási díjľa' melyet a2013. évi költségvetés készítésénéI figyelembe veszünk.

4.

5.

6.
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Budapest WII., Dugonics u. 9. _ Korányi S. u. 14. szám alatti telekingatlanokkal
kapcsolatos javaslat

35Í12012. (x.18.)

A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy

1.) visszavonia a Yźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 736/2012. (VI. 20.) számí
hatfuozatát.

2.) az Autizmus Alapíťvánnyal a Budapest VIII., Dugonics u. 9. szźlIrl alatti,3603812llĺsz-u,
és a Konínyi S. u. |4. szźtm alatti 3603811hrsz-tl ingatlanolffa 1999. október 28. napjźn
kötött adásvételi szeruőđés második alkalommal töľténő módosítási kéľelméhez nem jáľul
hozzá. A jogviszony a módosított adásvételi szerződés 9. pontja alapján megszűnik, ezért
felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a tulajdonjog fenntartással kötött adásvétel tényének ingatlan-
nyilvantartásból való töľlésére vonatkozó megállapodást az Autizmus Alapítvánnya| ítja
aIá, és nyújtsa be a Földhivatalba.

3.) elfogadj a az Autizmus Alapítvány fe|ajźnlását, a fulajdonában źi|ő FALCO típusú épület
tulaj donj og źnak źńadásara vonatkozőan, 2.1 | 5.5 43,- Ft értéken,

4.) az Autizmus Alapítvannyal kötött _ a Budapest VIII', Dugonics u. 9. szám alatti,3603812
hľsz-ú, és a Korányi S. u. 74. szźm alatti 36038lI hĺsz-tl ingatlanokĺavoĺatkozóan _ 1999.
október 28. napján kelt adásvételi szerződés megsztintetése kapcsán az Alapitvránnyal
szemben 2012. október 15-ig felmerii|t17.625.693,-Ft+ 4.319.515,- FtAfahaszná|atidíj
követelést a FALCO típusú faház 2.115.543,- Ft-os értékével, valamint az onkormányzat
tartozásával _ 3.000.000,- Ft vételár és a 2012. október 31-ig fennáI|ő f.498.458,- Ft
kamat _ értékével beszámítźs címén csĺjkkenti.

5.) a 4. pont szerintibeszámítás utĺĺn fennmaradó önkormányzati kovetelést _ 2012. október
31-ig fenná||ő |2.510.150,- Ft + 4.3I9.5I5,- Ft hasznáIati díj és 7.560.398,- Ft kamat -
elengedi.

6.) a telkekre az Autizmus Alapítvánnyal a további időszakľa bérleti szeruődést nem köt. Az
Autizmus Alapítvany a telkeket kitiľítve, a Budapest VIII., Koranyi S. u. 14. szám alatÍi
telken źtIIő, az Autizmus Alapítvány tulajdonát képezó FALCO típusú épületet átaďva
legkésőbb 2012. október 3I. napjáíg köteles az onkormźnyzaÍ. birtokába visszaadni, a
közmű-szo|gá|tatási díjak megfizetésérőI szóló nullás igazolások birtokában.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Határidő: 2012. október 1 8.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: a megállapodás aláírásľa keľült, s a teľüIet
biľtokbavétele is me gtłĺrtén t 20 |2. oktĺíb eľ 3 1.én.

Javaslat az előadó-míĺvészeti szervezetek támogatdsdról és sajdtos foglalkoztatdsi
szabdlyaíról sailó 2008. évi XCIX törvény alapjún a Bórka Józsefvdrosi Színhdzi. és
Kult ur ális No nproJit KfĹ alapító o kiratúnak mó do s ítás dr a

3s212012. CX.18.)

A Képviselő-testület, mint a Bárka Jőzsefvtrosi Színhźni- és Kulturális Nonprofit Kft.
egyszemé|yi tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1. elfogadja az A|apítő okirat IIl(3) pontja módosítását az a|ábbi tartalommal:



,,Az igyvezető személyének megvá|asztásához kote|ezo ptůyźzat kiírása. Az aIapitő a
pá|yázatokat aMagyar Szíĺlházi Taľsaság, a MASZK országos Színészegyesiilet (vagy azok
jogutódszewezete1) szakvéleményével kiegészítve és azokjavaslata a|apjénbírtijae|.',

2. az 1. pont a|apján felkéri a polgáľmesteľt és az ugyvezetőt a Bĺírka Józsefuĺĺrosi
Színhźni- és Kulturális Nonprofit Kft-t éńntő cégjogi módosítások elkészítéséľe és a|áírására.
Felelős: 1. pont esetén: polgármester

2. pont esetén: polgármester, ügyvezető
Határidő: 1. pont esetén f0I2. októbeľ 18.

2. pont esetén a dokumentumok a|áírására20|2. október 26.

A Báľka Józsefuárosi SzínházĹ és Kulturális NonpľoÍit Kft. tájékoztatása alapján: A
Bárka Józsefuárosi SzínházĹ és Kultuľálĺs Nonprofit Kft-t érintő cégiogi mĺódosítások
elkészítése folvamatban van.

Jav as lat a ker ťłIet kardcs onyi feldís zítés ére és dís zkivíldgítús dr a

3s412012. (X.18.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

l. jóvahagyja a kerü1et20l2. évi kaľácsonyi díszítéséhez az a|ábbí beszerzéseket:
- fuubeszętzés: 1 db, |2-I4 m magas fenyőfa beszerzése bruttó 300,0 e Ft (nettó

23 6.f20,- Ft) értékben,

- szo|gáItatás beszeruése: a fenyőfa fe|źilíttsa a Horváth Mihály téren, továbbá 1 db
meglévő, hagyományos adventi koszorú kihelyezése a Mikszáth téren' felújítása,
díszkivilágítással tĺjľténő el|átźsa, az első gyertya meggyújtása advent első
vasárnapjźlra, tovźlbbá a gyertyźk szakaszos kapcsolása bruttó 1.000,0 e Ft (nettó
787.40f,- Ft) énékben,

- szo|gá|tatás beszerzése: Betlehemi jászol <lsszeszerelése a Lőńnc pap téľen a Jénls
Szíve templom előtti teruleten, feIújítása, ví|ágítás beüzemelése, tizemeltetése bruttó
100,0 e Ft (nettó 78.740,- Ft) értékben,

- szo|gáItatás beszerzése: kerülettink frekventált pontjain a meglévő díszkivilágítasi
elemek elhelyezése, azok ellenőrzése, javítása, és tizemeltetése, továbbá a fenyőfa
feldíszítése, lebontása és díszkivilágítassal tĺjľténő elltúésa' iizemeltetése bruttó 8.400
e Ft (nettó 6.614.|73,- Ft) ĺisszegben.

2. az I. pont alapjan felkéri a polgáľmestert a beszerzési eljarások megindítására:
3. az |. pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkjađás 11107-01 cím mfüödési cél és
általános taľtalék előirźnyzatan belül az á|ta|źnos tartalék előírtnyzatát 9.800 e Ft-tal
csĺikkenti és ezze|egyidejűleg az onkormźnyzatkiadás II405 cím dologi e|őfuźnyzatźúugyarl
ezen összeggel megemeli a kaľácsonyi díszkivilágítás címén.
4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatátozatban foglaltakat az onkormányzat 2012. éví
kĺiltségvetéséről szóló ľendelet következő módosításakor vegyę ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmester

Hatĺíńdő: I.,2,,3. pont esetén 2012. október 18.

4. pont esetén a költségvetésľől szóló rendelet kĺjvetkező módosítása, legkésőbb
2012. decembeľ 31.
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A Gazdálkodási UgYosztálv tájékoztatása alapján: a VPB 1402/2012. (xI. 21.) döntése
éľtelmében a munkát a Best-Vill 2000 l(ft végezheti el. A felek kłizőtt a szerződés
a|áír ása folyamatb an van.

A PénziieyÍ Ugyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 354l2012.(X.18.)
számú határozatźlban foglaltak esetében 

^z 
e|őirányzat módosítása a költségvetésľőI

szóló tinkormányzati ľendelet 2012. decembeľi testületi iilésére készítendő
előtelj esztésben fo g szeľepelni.

Javaslat a BRFK és a Beliiglminisztéríummal kötendő megállapoďds módosítdsdra,
valamínt a Fővúrosi Katasztrófavédelmi lgazgatósúg és a BeliiglminisztérÍummal kötenďő
megúllapodds megkötésére bérldkijeliilésí jog biztosításdra

3sst2012. (x.18.)

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. 227120|2. (Vil.05.) sztlmuhatfuozatźnak 1. pontját a követkęzők szeľint módosítja:

,,1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmtnyzat Képviselő-testiilete
határozat|aĺ időre térítésmentesen biztosítja a Budapesti Rendőr-főkapitányságrészére
az a|ábbi önkormányzati tulaj donú bérlakások béľlőkijelölési j ogát:

- Budapest, VI[., Lujzau. 14. fsń..I.
- Budapest, VIII., Lujzau. 14. fsń,.2,
- Budapest, VIII., Lujzau.14.IlI.
- Budapest, VIIL, Lujzau. A.42.
- Budapest, VIII., Lujzau.14.U3.
- Budapest, V[I., Lujzau.14.U4.
- Budapest, VilI., Lujzau.14.U5."

2. hatźrozatlan időľe szólóan, térítésmentesen bérlőkijelölési jogot biztosít a Buđapesti
Főviĺľosi Katasztrőfavédelmi Igazgatőság részére a Budapest, VIil. keľĹilet Lujza u.

14. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületben lévő 5 db Iakásra (IIII.,IIl2.,IIl3.,
IIl4.,IJl5.) azza| a kikĺitéssel, hogy bérlőnek jelöltek csak olyan személyek lehetnek,
akik a Fővaľosi Kataszhófavédelmi Igazgatőság K<izép-Pesti Katasztrófavédelmi
Kiľendeltség VIII. keľĺileti Hivatásos T(uo|tőparartcsnoksággal aktív hivatásos-,
közszoIgttlati jogviszonyban, illetőleg munkaviszonyban (szo|gáIatí jogviszonyban)
á1lnak.

3. a határozat 1. és a 2. pont a|apjźn felkéri a polgĺírmesteľt a béľlőkijelölési jogot
binosító megállapodások aláírásźra, az előterjesztés mellékleteit tarta|maző taľtalmi
elemekkel.

Felelős: polgármester

IJatźridő: I.,2.pont esetén 2012. október 18.

3. pont esetén a Beliigyminisztérium, a BRFK és a Fővaľosi
Katasńrőf avédelmiIgazgatősźlgaláitásátkövetően

A Gazdálkodási Üeyosztá|v tájékoztatása alapján: a béľlőkijeliilési jogot biztosító
szeľződések a felek á.Jta| aláírálsľa keľültek.
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A Kisfalu=.Kft. tájékoztatása alapjánz a BRFK és a Katasztľĺófavédelmĺ lgazgatróság,
illetve az Onkormányzat közti Megállapodás a|áírását kiivetően a Táľsaság az á/rta|ik
foganatosított béľlőkijeltilésre vár. Ezt követően kezdődĺk a feladat ellátása,
megtekintések bonyolítása, a béľleményekľe vonatkozó szerződ'ések megktitése, átadáso
stb.

Iavaslat a Budapest WIL Sárkdny u. 5. szdm alatti telekingatlan hasznosítdsdrg

3s6t2012. (x.18.)

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. a Budapest VIII. kerület Saľkány u. 5' szám alatti 36002hvsz-Ĺl telekingatlant lakossági
szelektív hulladékudvar kĺjzfeladat eI|átásának céljából, ingyenesen a Budapest Fővaros
onkormĺányzathaszslá|atábaađja,hatźrozat|anidőľe,90.naposfelmondásiidővel.

2. a hatáĺozat 1. pontja alapján elfogadja az e|i5tetjesztés 2. mellékletét képező
megállapodás taľtalmi elemeit és felkéri a polgarmestert annak aláírásźlra.

Felelős : polgĺíľmester

Határidő: 1. pont ęsetén 2012. októbeľ 18.
2. poĺt esetén a megállapodásnak Budapest Fővaros tnkormrányzata által történt

aláír ásáft követő en azoma|

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a szerződés megkiitése a Polgármesteľi Hivatalban
zaj lik' a haszná|atba adás a Társas á g r észér ő| m egtiiľtént.

GazdáIkodási Üevosztálv a Megállapodás aláíľása a felek köziitt folyamatban van.

Javaslat a Budapest WII., Krúdy u. 11. szdm alatti Társashdz ídeiglenes tetőfedéshez
vízelvezető csatoľna készítése, ídeiglenes tetőfedés javítdsa és téliesítése, kémények bontdsa
c é lj dr a t ámo g at ús ny ílj t ds ár a

3s7t20r2. (x.18.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. egyszeľi, visszatérítendő bruttó 3.135.086,- Ft támogatást nyújt a Budapest VIII.,

Knidy u. 11. szám alatti Társashźz ideiglenes tetőfedésének javításának, vízelvezető
csatoľna készítésének és a kémények elbontásának költségeire, mely a teljes
kivitelezési költség 60%- átképezi. Avisszaťlzetés (törlesztés) iđőtaĺtama 5 év.

2. az 1. pontban meghatźrozott támogatás költségvetési fedezetéül a |1705 cím
társasházakfelújításĺĺľaátadottpétueszkoze|őbźnyzatszolgál.

3. felkéľi a polgármestert az előterjesztés 3. számís, mellékletét képező Támogatási
szerződés a|áírásáĺa.

4. felkéri a polgĺírmesteľt, hogy a ktiltségvetésről szóló rendelet következő módosításánźi
a határ ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ

Hatáĺidó: I.,2.pontesetén 20|2. október 18.

3. pont támogatási szerzőđés a|áírźsa20l2. október 31-ig

4. pont esetén kĺiltségvetési rendelet módosítása, legkésőbb 2012. december 31-ig
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A Gazdálkodási Ueyosztálv tájékoztatása alapján: a támogatási szerződés a Felek által
a|áírásra keľiilt.

A Pénzůieyi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 357l20Ĺ2.(x.1s.)
számű határozatálban foglaltak 4. pontja esetében az előirányzat mĺódosítása 

^ktĺltségvetésrő| szó|ó önkoľmányzati ľende|et 2012. decemberĺ testületi üléséľe
készítendő előterjesztésben fog szerepelni.

Beszdmollí a Józsefvdrosi Városiizemeltetési Szolgdlat kiikségvetésének teljesí.téséről, és
j avas lat kö lts égvetés módosítás ára

358t2012. (X.18.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

6. elfogadja a Jőzsefvźtĺosi Váľosüzemeltetési Szo|gźiat 2012. évi feladatváItozásaLbő|
adó dó p óttámo g atás okĺó 1 sző|ő b eszźnno l ój át.

7. az előterjesztés III. pontjában részletezett pótigényeket elfogadja és 24.582 e Ft-os
többletköltségek fedezetéül a mfüödési általanos taľtalékot j elöli meg.

8. a2. pontban foglaltak alapján az önkormtnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és

általános tartalékon be|ul az általános tarta\ék előirtnyzatat 24.582 e Ft-tal csökkenti,
és ezzel egyiđejiĺleg a kiadás 11108-02 cím mfüödésre átadott pénzeszkoz
źi|arháztartáson belülre) ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti műkĺjdési
támogatása előitźnyzatat 3.082 e Ft-tal és a felhalmozásra túadoÍt pénzeszkoz
źilamháńartźson belülľe, ezen7 belül saját költségvetési szervek feliigyeleti
felha|mo zźls i támo gatás a el ő irány zatát 2 I . 5 00 e Ft-tal me gemel i.

9 . a J őzsefv źtosi Viírosiizemeltetési Szolgálat

a) 80101 cím bevételí támogatźtsok saját költségvetési szervek mfüödési felügyeleti
szervi támogatása e|őirźnyzatát és ezzel egyidejiĺleg a kiadás dologi előirźnyzaún
445,0 e Fttal megemeli az e|óteqesnés III. pontjában foglalt feladat
ťlnanszírozása címén.

b) 80102 cím bevéte|i támogatások saját kĺiltségvetési szervek mfüödési feltigyeleti
szervi támogatása eloirányzatát és ezzę| egyidejűleg a kiadás dologi e|oirźnyzatát
I.I93,0 e Ft-tal megemeli az előterjesztés III. pontjában foglalt feladatok
ťlnanszitozása címén.

c) 80103 cím bevéte|i támogatások saját költségvetési szervek mfüödési feltigyeleti
szervi támogatása előírźnyzatát I.444,0 e Ft-tal, aÍámogatások saját költségvetési
szervek fe|halmozási, felújítási felügyeleti szervi tĺĺmogatás e|őirźnyzatát 2I.500,0
e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiađás dologi e|őirźnyzatát I.444'0 eFt-
tal, felhalmozási előirźnyzatát 21.500,0 e Ft-tal megemeli az eIoterjesztés III.
p ontj áb an fo glalt feladatok ťlnanszír o zása címén.

10. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet ktjvetkező módosításźná|
a hattr ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős : polgármester,

Hataridő: 1-4 pontban foglaltak azonnal, 5. pontban foglaltak legkésőbb 2012.
december 31. 
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A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: a ktiltségvetési
előirányzatokahatározatban foglaltaknak megfelelően módosÍtásra keľiiltek.

A Pénzüevĺ ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testůilet 358/2012.(x.18.)
számú batározatában foglaltak esetében az e|őirányzat módosítása a költségvetésľől
szólĺó tinkormányzati rendelet 2012. decembeľĺ testůileti ůiléséľe készítendő
e|őterj esztésben fo g szeľepelni.

A Józsefvórosi Kiizteriilet-feliigyelet 20I2. évi kiiltségvetésének mlídosítdsa

3s9t2012. (X.18.)

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

I. jőváhagyja, hogy a Közterület-feltigyelet totálkáros gépjaÍm(ipótlásĺának céljából 1 db
kis haszongépjármúvet szerezzen be maximum 3.800,0 e Ft bruttó összegben.

2. az |. pontban foglalt beszerzés feđezetéül az á|talźnos mfüödési tartalékot jelöli meg,
és ennek éľdekében az onkormányzat kiadás 11107-01 cím miĺkcjdési cél és általános
tartalékon belul az általános tartalék e|őirźnyzatát 3.800,0 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím egyéb feLha|mozálsi kiadáson belül a saját
költségvetési szeľvek felügyeleti támogatása előirźnyzatát, ugyaľr ezen összeggel
megemeli.

3. a Köztertilet-feliigyelet 30103 cím kiadás felha|mozźtsi e1őiranyzatźń3.800. e Ft-tal és
ezze| egyidejűleg a bevételi támogatások saját kciltségvetési szervek felhalmozási,
felújítási feltigyeleti szervi támogatás e|őirtnyzatát,llgyan ezen cisszeggelmegemeli.

4. a kárrendezésbő| teljesiilő ĺisszeget a KözterĹilet-feliigyelet köteles az onkoľmźnyzat
száĺriźĄ tlr a b ef i zetni.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltakat a költségvetésről szóló
ľendelet kĺĺvetkező módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: 1. pont esetén polgármesteľ, Biál Csaba intézményvezető
2. pont esetén polgáľmester

Hataridő 1.-3 pont esetén 2012. októbęľ 18.
4. pont a bevétel teljesítését ktjvető 3 munkanap
5. pont esetén a kciltségvetés következő módosítása, legkésőbb 20|2. december 31.

A Pénziievi tjgyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testíi|et 359t2012.(x.18.)
számú határozatában foglaltak esetében az előirányzat módosítász a ktiltségvetésről
szóló iinkormányzatĺ ľendelet 2012. decemberi testületi ülésére készítendő
előteľj esztésben fo g szeľepelnĺ.

A Józsefvárosi Kiizterület-felĺieyelet tájékoztatása alapján: a kłiltségvetés módosítása
megtiiľtént, a gépjármű beszerzése folyamatban van. A káľrendezés átfutási ideje a
biztosítĺi táľsaság tájékoztatása szeľĺnt kb. 2 hónap. Amennyiben a kártérítés
megéľkezik a JKF-hez, ilgy a határozatban foglaltak szerint haladéktalanul meg fog
történni az tisszeg tovább utalása.
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ravaslat az Alpínia Epí'tő Kft-vel kiittitt szerződés módosítdsúra és közérdekűĺ
kötelezetts é gl lÍllalds elfo gadds úra

360t2012. (X.18.)

A Képviselő-testĹilet úgy dcint, hogy

1. a Vĺíľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság I24l20I2. (II.01.) száĺrľű határozatźxa|
elfogadott, az onkormćnyzat és az Á'lpinia Építő Kft. között kĺjttjtt vállalkozási szerződést
az előterjesztés 6. számtmelléklete szerinti tartalmi elemekkel módosítja.

2. ahatáĺozat t . pontja a|apjtn felkéri a polgármestert a vźů|a|kozźsi szerzódés módosításának
aláírására.

3. elfogadjaaZoldebb Vaľosokéľt Tanácsadó és Szolgźitatő Nonprofit Kft. (székhely: 1118
Budapest, Villanyi út 35-43.) támogatásként felajánlott köte1ezettség:ĺźila|ásźú, az
onkoľmanyzat kozérdekű célj ainak és tevékenységének megvalósít ására.
A felajanlott kötelezettségvállalás jellege: természetbeni, tfugya: a Budapest, VIII. kerĹilet

,,Vajda Péteľ utcai osztósávban,, az előterjesztés 4. számu melléklętét képező taľtalommal
az AlpiruaEpítő Kft. által végzeÍt teriileten kívĺil lévő teljes teriilet betelepítése.

4. ahatfuozat 3. pontja a|apjttn felkéľi a polgáľmestęrt a közérdekű k<itelezettségvállalásra
vonatkozó megállapod ás a|źńt ásár a.

Felelős: polgármesteľ

Hatáľiđő l.,2. poĺt esetén 2012. október 1 8.

3., 4. pont esetén a Felęk aláirását k<jvető munkanap

A GazdáIkodási Üeyosztály tájékoztatása alapján: a szerződések aláíľás alatt vannak.

A Józsefvárosi Váľosiizemeltetósi Szolgálat tájékoztatása alapján: a felajánlott
kiitelezettségvállalás a JYSZ-I a jelenlegi szakaszban nem éľintĺ. A vonatkoző határozat
szeľint a pótlás elvégzését kiĺvetően az Alpina Epítő KÍt.7 hónapig vállalja a fenntaľtást.
Az átadás-átvéte|t ktivető 7 hĺinap |ejáratáú kiivetően az á|ta|ános szabályok szerint a
.TVSZ végzi a ntivények ápolását' a teľület rendben tartását.

Javaslat a Budapest Fővdros W. Keriilet Terézvdros onkormányzatúval kijtendő ellútdsi
s zeľződés ídőpontj dnak mljdosítús úra

36212012. (X.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. 269120|2. (VII.19.) számís'hatáĺozatźnak első pontját az a|źlbbiak szerint módosítja:
Budapest Főváros VI. keľület Terézvtros onkormtnyzatźlvaL 20|2. novembeľ 01.
ĺapjtĺőI 20|7. október 3I. napjáig ellátási szeruoďést kĺit szeméIyes gondoskodás
keretébe tartoző gyermekjóléti a|ape|Itĺás, gyermekek iátmęneti gondozás céljából.

2. fe|hatalmazzaapolgźttmestert az 1. pontnak megfelelő ellátási szerzóďés aláirásźlra.
3. az 1. pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzat bevételi 11301 cím intézményi

műkcjdési bevételi előirźnyzatot 275 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás
11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános taftaIék



eIőkányzatát ugyan ezen összeggel csökkentí az időaľányos készenléti díj kiesés
címén.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a k<iltségvetésről szóló
rendelet k<jvetkező módosításánál vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 1. pont esetében 2012. október 18.

2.pont esetében 2012. október 31.
3-4. pont esetében a költségvetésről szóló rendelet kĺivetkező módosítása

A Humánszolgáltatási ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: 2 pont: Az el]rátásĺ szeľződés
aláírásra keriilt 2012. november 13. napján.
1-3 és 4. pont: AzIntézményfelügyeleti Iľoda részérőI intézkedést nem igényel.

A Pénzüeyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület 362t20|2.(X.|8.)
számrĺ határozatńban foglaltak esetében az e|őirányzat mĺĎdosítása a kiiltségvetésľől
szóló önkormányzati ľendelet 20t2. decemberi testületi üléséľe készítendő
előterj esztésben fog szeľepelni.

Javaslat a Jóaefvárosi Csalódsegí,tő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratdnak
módosítdsdra

363120Í2. (x.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
l. a Jozsefváĺosi Csaláđsegítő és Gyermekjóléti Központ módosító okiratát, valamint a

módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt új alapító okiratát az előteľjesztés 1-2. sz.
mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja 2012. novembeľ |-jeihatá|Iyal,

2. feIhata|mazza a poIgźlrmesteľt ahatározat 1. pontjában meghatározott dokumenfumok
a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 201'2. november 1.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapjánz az alapítĺó okirat és a módosító
okirat 2012. októbeľ 26. napján aláírásľa keriilt. Az a|áńrt alapító okiľat megküldésľe
kerĺilt a Pénzügyi Üg;rosztály és az intézmény részére.

Javaslat az iskolabusz tovlÍbbí míÍködtetésére és ktizoktatdsi intézmények kökségvetésének
módosítlźsára

364t2012. (X.18.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

l. 2013. január I. - 2013. december 31. kozött önként vállalt feladatként továbbľa is
biztositja a Sztnados út térségéből induló iskolabusz igénybevéte|ét a Vajda Péter
Enek-zenei Altalános és Sportisko|ábajaľó tanulók szźlmára. A tanulók kíséréséľől az
intézmény gondo sko dik.
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2. az I. pontban megjelölt feladatra előzetes kötelezettséget vállal az onkormányzat
f013. évi költségvetésének terhére bruttó 9.144,0 e Ft összegben, melynek fedezetéiil
a Képviselő-testiilet a helyi adóbevételt jelöli.

3. felkéľi a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot az iskolabusz beszęrzésére
vonatkozó beszerzési elj arás |efo|ytatásfua.

Az aj źtĺ.iattételi felhív źs tarta|mazza..

- szerződés típusa: vóllalkozási szerződés;

- szerzođés tárgya: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Spoľtiskola tanulóinak (59

fő) szá|Iítása;

- szźtI|ítźts útvonala: Szźzađos irt 14. _ Sztnađos út 5 1 -65 . _ Vaj da Péter u. 25-31 .

- szerzőđés hatfuozott időtaľtamú: 2013. januźtr 01. napjától, _ 201,3. december 31.

napjáig, azaz 180 tanítási napra lszá||ítási időpontok tanítási napokon az
intézménybe 07.I5-tő| - 07.45 óráig és azintézményből 16.00-tól - 16.30 őrźlig.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatátozat 2. pontjźhan foglaltakat a 2013. évi
költségvetés tervezése során vegyę figyelembe.

Felelős: 1 -2., 4., pontok esetében: polgáľmester
3. pont esetében: Yźttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Hatźtridő : I -2. pont esetében: 20 12. október 1 8.

3. pont esetében: a VPB beszerzési eljaľás eredményét megállapító ülése,
legkésőbb f012. december 12.

4. pont esetében: az önkoľmźnyzat}}I3. évi költségvetésének tervezése

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv Intézményfelügyeleti trľoda tájékoztatása alapján:
l.. pont: A Humánszo|gźiati tigyosztály Intézményfelügyeteti Iroda a képviselő-testületi
dtintésről tájékoztatta a Vaj da Iskola intézményv ezetőjét.

2. pont: A Humánszolrgá./ltatálsÍ Ügyosztáůy részérő| intézkedést nem igényel (előzetes
ktitelezetts égvállalás).

A Pénzügyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület 364ĺ2012.6'.18.)
számú határozatánakaz 1. pontban megielłilt feladatáľa előzetes kötelezettségetvái|a|az
Onkoľmányzat 2013. évi kiiltségvetésének terhéľe bruttó 9.|44,0 e Ft tisszegbeno melyet
a 20|3. évi ktiltségvetés készítésénél Íigyelembe vesznek.

365120Í2. (x.t8.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
|. a) az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalék e|óírányzatán
beltil a munkaviszony megsziintetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre jaró,
valamint végkielégítések és jaľulékok céltaľtalék e|őírźnyzatát 6.84I,l e Ft-tal csökkenti és

ezzel egyidejrileg az onkoľmźnyzat kiadás 11108-02 cím működésre átađot1 pénzeszköz
á|Iamhánartáson beltilľe, ezefi belül saját költségvetési szervek feltigyeleti mfüödési
támogatás e|őirtnyzatźú, ugyarl ezen cisszeggel megemeli közoktatási intézmények támogatása
címén.

b) a Németh LászIő Általanos Iskola 71500-00 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek működési felügyeleti szervi tźtmogatása e|őirźnyzatźLt 2.380,5 e

Ft-tal megemeli és ezzę| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őfuányzatát 1.9I5,I e
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Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájałulźlsi adó előirtnyzatát 465,4
e Ft-talmegemeli tclbbletmunkavégzésért keľeset kiegészítés kifizetése címén.

c.) a Molnár Ferenc Magyar-Angot Két Tanítási Nyelvíí Általanos Iskola 2012. évi
ttilőrađij és járulékának tobbletköltségét 2.888,5 e Ft-ban elfogadja.

d) a c) pontban foglaltak miaÍt a Molnar Ferenc Magyar _ Angol KétTaritási Nyelvíĺ
Altaliínos Iskola 71500- 05 cím bevételi tamogatások saját költségvetési szervek
rrrfüĺjdési feliigyeleti szervi támogatása eloírźnyzatát 2.B88,5 e Ft-tal megemeli ćs
ezzeI egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirźlĺyzatát 2.274,3 e Ft-tal, munkáltatót
teľhelő jarulékok és szociális hozzajaru|ási adó előirźnyzatát 614,2 e Ft-tal megemeli.

e.) a Losonci Téri Általanos Iskola a mindennapos testnęvelési őta megÍartása
érdekében 2012. évi túlóradíj és jáľulékainak többletét 326,9 e Ft-tal, a jubileumi
jutalom tĺjbbletköltségét jaľulékokkal ęgyiitt |.245,2 e Ft-ban elfogadja.

Đ u e) pontban foglaltak miatt aLosonci Téri A|talanos Iskola 71500-03 cím, bevételi
támogatások saját költségvetési szervek mfü<jdési felügyeleti szervi tamogatása
eloirźnyzatát |.572,1 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás

e|őirtnyzatán belül a túlóra előítźnyzatát 257,4 e Ft-tal, jubileumi jutalom
előitányzatát 980,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄáru|ási
adó ęlőirányzatát334,Z e Ft-tal megemeli.

2. felkéri a polgármestert, hogy az önkormźnyzat ktiltségvetéséről szóló rendelet következő
mó đo s ítás án á|, a hatźr ozatb an fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: l-2. pontok esetében: polgĺĺľmester
Határidő: 1. pont esetében: 2012. októbeľ 18.

2.pont legkésőbb 2012. december 31.

A HumánszolgáItatási Ügvosztály Intézménvfelügveletĺ Iľoda tájékoztatása alapján:
1. pont: A képviselő-testüIeti döntésľől az érintett intézményeket tájékoztatta t
Humánszo|gá|ati UgyosztáIy Intézményfelügyeleti lľoda.

A Pénzüeyi ÜgvosztáIv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 365ĺ20t2.(X.18.)
számű határozatźlban foglaltak esetében az e|őirányzat módosítása a ktiltségvetésről
sző|ő önkormányzati ľendelet 2012. decemberĺ testĺileti üléséľe készítendő
előterj esztésben fog szeľepelni.

Javaslat fedezet biztosítás dra is ko lai sportudvarok fejlesztěs éhez

366t20r2. (X.18.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a2|0l20l2. (VI. 21.) száműhatáĺozatźnak 1. pontját azaIábbiak szeľint módosítja:

,,a Németh Lász|ő Általaoos Iskola József utca 22. szám alatti (hĺsz:34916) sportudvaľát
2012. évben felújítja és a felađat végrehajtźsfua (kivitelezés) 9.736,6 e Ft cisszeget
biztosít.''

2. az 1. pontban foglaltak miaÍt az onkormanyzatkiadźs 11601 cím felújítási előirtnyzatát
5.185,9 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általĺínos
tartalékon belu| az általános tartalék eloirźnyzatźń ugyarl ezen összeggel megemeli a
Német Általĺáno s Iskola spoľtudvarai felúj ításanak csökkentése miatt.
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3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy az önkormtnyzat köItségvetéséről szóló ľendelet következő
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 1-2. pont esetébęn 2012. október l8., 3. pont esetében a költségvetésről szóló
rendelet következő módosítása

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a sportudvaľ kivitelezéséhez szükséges szeľződés
megktitése megtöľtént.

A Pénziievi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 366ĺ2012.(X.18.)
számú határozatában foglaltak esetében az e|őirányzat módosítása a kiĺltségvetésľől
szólĺó łinkoľmányzatĺ rendelet 2012. decembeľi testiileti üléséľe készítendő
előteľj esztésben fog szerepelni.

Döntés a Magdolna Negyed Program III, plÍlyúzathoz kapcsollidli előzetes
ktj te le zetts é gv lt llalds r ó l

368t20r2. (X.30.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a KMOP-S.|.I.lB-I2-k-2012-0001 azonosítószźlmű pályźzat kötelező vállalásai közĹil

előzetesen kötelezettséget vállal aľľa, hogy nyertes pályazat ęsetén a Kiemelt Pľojekt
Útmutató e|oírásaíval összhangban a2OI3. évi közfogla|koztatási keretén belül 10 fő
f og|alkońatźsźúazalábbiakszerintbiztosítja:

- 10 fő, a Magdolna negyed tęriiletén lakóhellyel rendelkező, és 180 napnál hosszabb
ideje regisztrált munkanélküli stáfu s zban |évó lakosokat kivá|asń.;

- lehetőleg szakképesítést és középfokú végzetĺséget nem igénylő munkakörben 10

hónapos kĺizfoglalkoztatást vtrhatőan 20|3. június I. - 2014. máľcius 31. közötti
idotartamľai'

- a 10 Íő legalább napi 6 őrában, a Magdolna negyedben történő fog|a|koztatását
biztosítja.

Felelős: polgármester
Hattrlďő : 2012. október 3 0.

2. vá||a|ja az 1. poĺt szerint fogIalkońatott kĺizfoglalkoztatott 10 hónapos hataľozott
időtartarnra szőIő - elóre Iáthatőan2014. április 1. - zDIs.januaľ 31. kozött -' źrzonos
vagy hasonló munkakörben történő, legalább napi 6 órás továbbfoglalkoztatását a
Józsefuaľosi Viáľosiizemeltetési SzolgáIatná|, 2014-2015. évi engedélyezett
létszámkeretén belül.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2012. október 30.

3. előzetesen kötelezettséget vállal aľra, hogy az I. pont szerinti Ptiyazat keretében
létrejövőifelújított létesítményeket a pľojekt ťtzikai zźtástőI számított 5 évig ferľrtaľtja:

- aFiumei út és Dobozíutcakĺizötti (FiDo) parkszabadidős éptilete;

- Kźivź.ľ:ratér InfoPont, nyilvános illemhely;

- Dankó utca 16.: Magdolna Szociális Szo|gá|tatő lroda;

- Dankó utca 40.: Tehetséggondoző lroda;



- Dobozi lftca23.: Családfejleszto Szo|gáltató lroda;

- Magdolna utca 47 .: Kirekesztett Nők Rehabilitációs és Foglalkoztató lroda;

- Szeľdahelyi utca 13.: Kĺiz(Hely) és Mosoda.
Felelős: polgármester
Határidó : 2012. október 3 0.

4. fęlkéri a Rév8 Zrt-t a benyújtott és az előterjesńésben ismertetett hianypótlás,
valamint ezenhatáĺozat szerínti módosításoknak a pźiyźzat benyújtásához sziikséges
adatlapon, és a pá|yázat beĺytl1tásához szfüséges kapcsolódó valamennyi
đokumentumon történő át:ĺezętésére, és azok aL<fializźůásaľa, és felhatalmazza a
polgármestert a dokumentumok aláírástra.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2012. novembeľ 05.

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: Rév8 Zrt. a Budapest - JőzseÍválros, Magdolna
Negyed Progľam III. címíĺo KMOP-S.I.1'tB-12-k.2012-0001 jelű pályázathoz kiadott
hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint a hiánypĺótlást iisszeállította és határidőľe'
2012. novembeľ 5-én benyújtotta a Pľo Régĺĺí Kft.nek.

A Yáľosfeilesztési és Főépítészi Iľoda tájékoztatása alapján: a Magdolna Negyed
Progľam III pź.Jyázat hiánypótlási dokumentációja határidőre megtiirtént. A
Váľosfejlesztési és Főépítészi lroda 

^z 
adatlapban szereplő adatok alátámasztő

dokumentumait a hiánypĺótlási dokumentácĺĺóba leszállította.

A beszámolő Ięzáĺásźnak időpontj a: 2012. novembeľ 2 1 .
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2011-2012. év átmeneti|eg szabad pénzeszköz lekötése

Bank futamidő Lekötés
éńéknania Lekötés Iejárata Osszeg

MKB 1 hét 2011.01.04 2011.01.11 500 000 000

MKB 2 hét 2011.O1.O4 2011.01.1 500 000 000
MKB ą hÁt 2011.01.06 2011.01 .2i 500 000 000
MKB 1 hét 2011.01.11 2011.01.1 500 000 000
MKB 2 hét 2011.O1 .18 2011.02.01 500 000 000
MKB 2 hét 2011.01 .27 20't1.02.1 500 000 000

MKB 2|léI 2011.02.01 2o11.02.1t 300 000 000
MKB 2 hét 2011 .02.10 2011.02.24 500 000 000

MKB 2 hét 2011.02.15 201 1.03.01 300 000 000
MKB 1 hét 201 't .03.01 201 1.03.0€ 300 000 000

MKB 1 hét 201.ĺ.03.08 2011.03.1 300 000 000

MKB i nap 2011.03.24 201 1.03.3C 300 000 000

MKB 2 hét 2011.03.24 2011.04.01 300 000 000

MKB 3 hét 2011.03.24 2011.04.14 300 000 000

Volksbank 2 hét 2011.04.07 2011.04.21 300 000 000

Volksbank 2 hét 2011.O4.13 2011.04.27 500 000 00c

Volksbank 1 hónap 2011.04.13 2011.05.1 500 000 000

Volksbank ] hét 2011.04.13 2011.05.04 500 000 000

Volksbank 2 hét 2011.04.1Ą 2011.04.2t 300 000 00c

ýolksbank 3 hét 2011.04.27 2011.05.1 500 000 000

MKB 3 hét 2011.05.04 2011.05.2ź 500 000 000

VIKB 3 hét 201 t.05.06 2011.05.27 200 000 000

ýoIksbank 3 hét 201 1 .05. 13 201 1.06.03 500 000 000

ýoIksbank 3 hét 2011.05.18 201 1.06.0€ 500 000 000

MKB ,| hét 2011.05.25 2011.06.01 150 000 000

MKB 3 hét 2011.05.25 2011.06.15 500 000 000

MKB 2 hét 2011.05.27 201 1 .06. tC 200 000 000

Volksbank 1 hét 201 1.06.09 2011.06.16 500 000 000

Volksbank 2 héÍ 2011.06.1 2011.06.29 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.06.1 2011.06.23 500 000 000

Volksbank 3 héĺ 201',t.06.2',1 2011.07.12 150 000 000

Volksbank 2 hé| 2011.06.23 2011.O7.O7 500 000 000

Volksbank ĺ hét 2011.06.29 201't.07.06 200 000 000

Volksbank 2 hét 2011.07.05 2011.07.19 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.07.06 2011.07.27 500 000 000

Voĺksbank 26 nap 2011.O7.06 2011.O8.O1 500 000 000

ýoIksbank 3 hét 2011.07.12 201't.08.02 500 000 000

MKB 1 hét 2011.O7.19 2011.O7.26 300 000 000

ýolksbank 4 hét 2011.07.26 2011.08.23 300 000 000

ýoIksbank 4 hét 2011.07.27 2011.08.24 300 000 00(

ýoIksbank 4 hét 20't1.08.02 201í.08.30 500 000 00(

IB 3 hét 2011.08.23 201 1 .09.1 3 300 000 00c
y'olksbank 2 hét 2011'o8.2Ą 2011.09.07 300 000 00c
y'olksbank 3 hét 20.ĺ1.08.30 2011.09.20 300 000 00c

r/olksbank 1 hónao 201 1.09.01 2011.10.O2 200 000 00c

Volksbank 2 hét 2011.09.1 2011.09.30 350 000 00c

Volksbank 2 hé|l 2011.09.2? 2011.10.07 500 000 00c

Volksbank 2 hét 2011.09.2t 2011.10.12 300 000 00c

Volksbank 3 hét 20't1.10.0t 2011.10.26 350 000 000

MKB 2 hét 2011.10.O4 2011.10.18 300 000 000

ýoIksbank 22 nap 2011.10.11 201',t.11.02 500 000 000

ýolksbank 4 hét 2011.10.11 2011.11.08 500 000 000

ýoIksbank 5 hét 2011.10.11 2011.11.15 500 000 000

ýoIksbank j hét 2011.10.11 2011.11.22 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.10.18 2011.11.2ź 300 000 000

Volksbank ą hÁ+ 2011.11.21 20't1.11.11 400 000 000

Volksbank 3 hét 2011.10.26 2011.11.1ę 350 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.O8 2011.11.29 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.11.03 20't1.11.1C 250 000 00c





ýoIksbank 3 hét 2011.11.03 2011.11.24 500 000 000
ltB 3 hét 2011.11.15 2011.12.06 500 000 000
/olksbank 2 hét 20 1 .11 .18 2011.12.02 250 000 000
r'olksbank 3 hét 20 1.11.2 2011.12.13 500 000 000
r'olksbank 2 hét 1.11.24 2011.12.08 500 000 000
ltB 17 nap 2011.12.02 2011.12.19 500 000 000
ctB 2 hét 2011.12.02 2011.12.16 250 000 000
Volksbank 16 nap 2011.12.06 2011.12.22 500 000 000
crB 2 héÍ 2011.12.08 2011.12.22 500 000 000
Volksbank 3 hét 2011.12.13 2012.01.0? 500 000 00c
Voĺksbank 3 hét zvt l.tz.to 2012.01.0ę 250 000 00c
crB 3 hét 2011.12.21 2012.01.11 250 000 000
Volksbank 19 nap 2011.12.22 2012.O1 .1C s50 000 000
ýolksbank 'ĺ9 nap 2011.12.22 2012.01.'tC 500 000 000
ýoIksbank 2 hét 20't2.01.03 2012.O1.17 500 000 000
ýoIksbank 18 nap 2012.01 .06 2012.01 .24 250 000 000
Volksbank 25 nap 2012.01.06 2012.O1 .31 250 000 000
Volksbank 4 hét 2012.01 .10 2012.02.07 350 000 000
Volksbank 4 hét 2012.01.',t0 2012.02.07 500 000 000
Volksbank 4 hét 2012.01.17 2012.02.14 500 000 000
Volksbank 4 hét 2012.01.17 20'12.02.14 500 000 000
Volksbank 3 hé| 2012.01 .31 2012.O2.21 250 000 000
Volksbank 3 hét 2012.02.07 2012.02.28 500 000 000
Volksbank + hé1 2012.02.07 2012.03.06 250 000 00(
ýoIksbank 4 hét 2012.02.'t4 2012.03.'t3 500 000 00c
ýoIksbank 5 hét 2012.02.1Ą 20't2.03.20 350 000 00c
ýoIksbank 8 hét 2012.02.1 2012.O4.06 150 000 00c
ýoIksbank 5 hét 2012.02.21 2012.03.27 250 000 00c
r/olksbank 5 hét 2012'o3.oę 2012.04.11 250 000 00c
r/olksbank 5 hét 2012.03.1 2012.04.17 150 000 00c
Volksbank 36 nap 2012.03.2C 2012.O4.25 500 000 000
Volksbank 37 nap 2012.03.27 2012.05.03 300 000 000
Volksbank 43 nap 2012.03.27 2012.05.09 300 000 000
Voĺksbank 5 hét 2012.04.11 20'12.05.16 400 000 000
ýoIksbank 5 hét 20't2.04.11 2012.O5.23 500 000 000
ýolksbank 7 hét 2012.04.11 2012.05.30 500 000 000
ýoIksbank 7 hét 2012.04.17 2012.06.06 400 000 000
Volksbank Z hét 2012.04.25 2012.06.13 300 000 000
Volksbank j hét 2012.05.09 2012.06.2C 300 000 00c
Volksbank 6 hét 2012.05.16 2012.06.27 500 000 000
Volksbank 6 hét 2012.05.23 2012.07.04 500 000 000
Volksbank 6 hét 2012.05.30 2012.07.11 500 000 000
Volksbank 3 hét 20't2.06.06 2012.O7.18 300 000 000
Volksbank 5 hét 2012.06.13 2012.07.25 300 000 000
ýoĺksbank 5 hét 2012.06.20 2012.O8.01 400 000 000
ýoIksbank 7 hét 2012.07.04 2012.08.22 500 000 000
y'olksbank 7 hét 2012.07.11 2012.08.29 500 000 00(
y'olksbank 7 héĺ 2012.07.18 2012.09.0s 300 000 00c
Volksbank 6 hét 2012.O8.0',1 2012.09.12 250 000 00c
MKB 27 nap 20't2.08.22 2012.O9.18 400 000 00c
MKB 4 hét 2012.08.22 2012.09.19 200 000 00c
Volksbank 4 hé|. 2012.O8.29 2012.09.26 200 000 000
ýolksbank 4 hét 2012.09.0a 2012.10.03 300 000 000
ýoIksbank 4 hét 2012.09.12 2012.'t0.'t0 250 000 000
Volksbank ĺ hét 2012.09.19 2012.10.17 500 000 000
Volksbank hét 2012.09.20 2012.10.251 400 000 000
Volksbank hét 2012.09.26 2012.10.3'l 400 000 000
Volksbank hét 2012.10.10 2012.10.31 300 000 00c
Volksbank 7 nap 2012.10.11 2012.11.07 300 000 000
ýoIksbank 34 nap 2012.10.11 2012.11.14 500 000 000
ýoĺksbank 1 nap 2012.'t0.11 2012.11.21 500 000 000
/olksbank hét 2012.10.17 2012.11.28 400 000 000





ýoIksbank 41 nap zv 2.10.25 2012.'t2.05 400 000 000
ýoIksbank 42 nao zu 2.10.31 2012.12.12 400 000 000
ýoIksbank 6 hét zu 2.11.07 2012.12.19 200 000 000
ýolksbank 50 nap 20 2.11.14 2013.01 .03 500 000 000
ýoIksbank 7 hét 20 2.11.21 2013.01.09 500 000 000

Bankonként összesen

Bank futamidő
Lekötés

6Ítóknáńi^ Lekötés |ejárata Osszeg

KH Bank U

Raiffeisen 0

Volksbank 37 500 000 00c

MKB I 350 000 00c

clB 2 300 000 00c





Beszámoló a két ülés kozotti fontosabb eseményekről

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A két ĺilés ktiziitti fontosabb łinkormányzati eseményekről az alábbi jelentést
adom:

t

i20|2. oktĺóbeľ 30.

november 3.

2012. novembeľ 4.

2012. november 5.

20Í2. november 13-14.

A keľiĺleti jáľási hivatalok létrehozásáľól szólĺí
megállapodás iinnepélyes aláíľása a Budapest Főváros
Kormányhivatalában

A magyaľ hősĺ halott orvosok szobránál tartott
imegemlékezésnél beszédet mondott Hende Csaba miniszter
i úľ, a Jrózsefoáľosi onkoľm ányzat részérő| pedĺg Sántha
Péterné alpolgáľmester asszony

1956. november 4.ei megemlékezés a Rezső Úéľi templom
kiilső falán elhelyezett emlékműnél. A Józsefoárosi
onkormányzat koszorűját Sántha Péteľné alpolgármesteľ
asszony és Ferencz Oľsolya képviselő asszony helyezte el

S chweitzer József főľabbi köszłi ntés e a P ázmány
Információs Technológiai Karán, a Józsefvárosi
onkoľmányzatot Sántha Péterné alpolgáľmesteľ asszony
képviseIte

A Vasas Táncegyiittes fennállásának 65. évfordulója
alkalmából Sántha Péteľné alpolgármester asszony
kiisziinttitte a fellépőket a MtiPA.ban

Józsefuárosi Ktizoktatási napok, amelyen ktisziintőt
mondott Sántha Péteľné alpolgármesteľ asszony

2012. november 23.
Az Ev Józs efváľos Rendvéd elmi Munk atársa,, kitü ntetés
áúadńsa

Vajda Péter utca osztĺís áx átadő ünnepségen részt vett
Dudás Istvánné, Viirtis Tamás és dr. Ferencz Orsolya

2012. november 8.

Szociális Munka Napja

2012. novembeľ 23.

képviselők



2012. november 23. Jókai Anna ĺinnepélyes sziiletésnapi kłisziintése a Petőfi
Iľodalmi Múzeumban, a kiiszöntők ktizött volt Balog
Zo|tán, az emberi eľőforľások miniszteľe és Erdő Péter
bíboros, prímás, eszteľgom- budapestĺ érsek is

Adventi gyertyagyújtás a Miks záth téreni2012. decembeľ 2.


