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Késziilt Budapest Józsefuarosi onkormányzatKépviselő-testület}LÍz. decembeľ |9-én
15.00 órakor aJőzsefvátosi onkormányzatPolgármesteri HivatalIII. em.300-as

targyalőjában megtaľtott 19. rendes üléséről

Jelen vannak: Balogh Istvĺín, Dr. Dénes Maľgit, Dudás Istvánné, Egry Attila, ďr.

Ferencz orsolya, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, dr. Kocsis }ĺĺáté, Kaiser
József, Komássy Akos, dr. Révész Máĺta, Pintér Attila, Srántha Péterné,
Soós Gy<!rgy, Szi|ágyi Demeter, Szili Ba|tzs, Vorös Tamás, Zentaí
Oszkar.

(<isszesen: 1 8 képviselő)

valamint Riman Edina jegyzo, dr. Mészaľ Erika a|jegyzo, dr. Szabó oľsolya a|jegyző és a
szewezeti egységek vezetői jeIenléti ív szerint.

Dr. Kocsis ľĺ.áté
Tisztelettel köszĺjnti a megjelenteket. A 2012. évi |2. rendes ülést, mely az SZMSZ 11-14. $-
aiban foglaltak aIapjźn került ĺisszehívásľa, megnyitja. Késését Santha Péterné alpolgármester
és Szilágyi Demeter képviselő jeIeńe. Jelen van 16 képviselő, megźi|apítja, hogy a minősített
szótöbbséghez I0, az egyszeru szótöbbséghez9 egybeharlgző szavazat szfüséges. A20I3. éví
első képviselő-testiileti ülés időpontja varhatóan januláľ 23. szetda 15 óra. A napirend
ismertetése előtt iigyrendben megađj a a szőt Szí|i Ba|ázs képviselőnek.

Szili Balázs
Az 5l2. napirendi pontnál javasolja, hogy az előterjesztés mellékleteiből kerüljĺjn ki annak a
két páIyazonak a pá|yázata, akik nem adtak írásos nyilatkozatot aľľól, hogy hozzájáru|nak a
nyilvános tiléshez. Ennek nyomán lehetne nyilvános is az ülés, hiszen egyébként a nyilvános
vita nem aľĺő| a két páIyazóról fog szólni, akik máľ az elso szűrőn sem jutottak tí:J. Az
előterjesĺésben nem szerepelnek nevesítve, ha ez akét pźiyéuat kikeriilne az aÍIyagból, nem
lenne akadáIya anyíIt ülésnek, hacsak nincs valami más a háttérben.

Dľ. Kocsis Máté
YáIaszadásramegađja a szőt az aljegyzőnek.

Dľ. Mészár Eľika
A Hivatal is nyílt ülést szeľetett volna, ahogy emlékszik Szi|iBalázs képviselő, az e|őkészítő
bizotĺság tĺlésén is ez volt a cé|'. Viszont az érvényes pá|yázatokat a Képviselő-testülętnek
meg kell ismemie. EzekkonJl két esetben többszĺjri email-váltás ellenére sem volt hajlandó a
pá|yaző visszajelezni, hogy hozzźĄáru|-e anyiltüléshęz, ezértazźrti|éstartźsaindokolt.

Dľ. Kocsis l/Iáté
A napirenddel kapcsolatban tájékońatja a képviselőket, hogy az a|ábbi előterjesztéseket
előterj esztőj e visszavonta:

- 4t3. Javaslat az Onkoľmányzat tulajdonában áL||ő lakások jogcím nélkůili
lakáshasználói által felhalmozott hátra|ékok egy részének elengedéséľe, és a
1612010. ([I.08.) tik. ľendelet módosítására



- 5/5. Javaslat az tinkormányzati építésügyi feladatokkal kapcsolatos helyi rendelet
megalkotásáľa

- 516. Javaslat a helyi teľvtanácsi rendelet mĺídosítására

- 5l7. Javaslat a Tľefoľt u. 3-5. szám alatti gyermekoľvosi rendelő elhelyezésével
kapcsolatos helyiség kij elłiléséľe

- 7lt. Javaslat kłizbeszęrzési e|járásokhan e|jáľĺó Bíráló Bizottság tagiainak
kiegészítéséľe

- 712. Javaslat a Pollack téľi Mélygarázzsa| iisszefüggő jogvita megoldására

Az 5l2. napirendi pont megtárgyaIására az 1. blokkban, zárt ülés keretében keľiil sor, 1/3.

napiľendi pontként, az aIjegyző á|ta| elmondottak oktn. Az sZMsZ 18.$ (1) bekezdés
értelmében tájékoztatja a Képviselő-testiiletet, hogy 7 siirgősségi indítvany érkezett,
amelyeket az a\źhbi számokon j avasol napiľendľe venni :

1ĺ2. Javaslat a Kisstáciĺó u. 3. sz. a|atti épületben ta|áihatő lakás feltétel

(írásbeli előteľjesztés, HELYSZÍM ruoszľĺ.s; zĺF(r ÜlÉs
Előteťesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. tigyvezető

2l2. Javaslat fed'ezet biztosítására a ľendkívüli téli időjáľási viszonyok során

(ĺ'a'b"lĺ előteľjesztés, HELYSZÍNĺ ruoszTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4ĺ3. Jĺózsefváľosi Ktiztisségi HázakNonpľofit KÍJ. pź.Jválzaton valĺí ľészvétele
(írásbeli előterjesĺés, HELYSZINI K]OSZTAS)
El őterj esztő : B ec skei - Kovács B arb ar a _ llgyv ezető

5l5. Javaslat a 20l'2. évben a Ktirnyezetvédelmi munkacsoport ľészéľe

(íľásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

516. Javaslatazl.956-osgolyónyomokryegőrzésére

Előterjesztő: Dr. Ferencz orsolya _ képviselő
Vör<js Tamás - képviselő
Zentai oszkźr - képviselő

5ĺ7. Javaslat a jőzseÍválrosi főváľosi díjfizető parkolóhelyek üzemeltetésének

(íľásbeli elóterjesztés, HELYSZÍM rIoszTÁS)
Előterj esztő : Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester



6ĺ4. Javaslat kőzétkeztetés biztosítására a Raoul Wallenberg Humán

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍM ruoszTÁS)
Előterjesaő: Santha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
A Képviselő-testiilet vita nélkiil, egyszeru szótöbbségge| hatźlroz a siirgősség kérdésében,
elrendeli aszavazást.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ SZóToBB sÉc szÜrcsÉcps
rĺłľÁRozaľ:
455t20Í2. (XI.19.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a srirgősség okźt a siirgősségi
indítványkéntbeteľjesńetta|ábbie|őtefi esztéseknél:

tĺf. Javaslat a Kisstáció u. 3. sz. a|atti épületben talLá.Jhatő lakás feltétel

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍM ruoszľÁs; Z^RT Ül,n's
Előteľjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. tigyvezető

2l2. Javaslat fedezet biztosításáľa a rendkíviili téti időjárási viszonyok soľán

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍM rroszTÁS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté - polgĺírmester

4ĺ3. Javaslat a Jĺízsefuáľosi Közösségi ľĺá.zak Nonpľofit Kft. páůyázati
részvételére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI zuoszľÁs;
Előterj esztő : B ecskei-Kovács B arbaľa _ ugyv ezető

5/5. Javaslat a 2012. évben a Kiiľnyezetvédelmi munkacsoport részére

(írásbeli előterjesztés, PoľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

5/6. Javaslataz1956-osgolyónyomokryegőrzéséľe

Előterjesĺő: Dr. Ferencz orsolya - képviselő
Vörĺjs Tamás _ képviselő
Zentai oszkaľ - képviselő



5l7. Javaslat a jőzsefvźlľosi fővárosi díjfizető paľkolĺihelyek üzemeltetésének

(írásbeli e\oterjesńés, HELYSZÍNI rroszTÁS)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

6ĺ4. Javaslat közétkeztetés biztosítására a Raoul Wallenbeľg Humán

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTAS)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármesteľ

Dľ. Kocsĺs Máté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testĺilet elfogadta a siirgősséget. Az sZMsZ
18.$ (1) és (7) bekezđése értelmében a meghívóban kiktildött _ és az elmondottak szerint
módosított _ napirendi javaslat szavazása következik, egyszeru szótĺibbséggel.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁRIZATHIZATALHoZ EGYSZERÚ szóroegsÉc szÜrSÉGES
HATÁROZAT:
456tf0Í2. (xII.19.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület az a|ábbi napiľendet fogadja el:

Napirend:

1. Zárt ülés keľetében tárgyzlandó előteľjesztések

1. Javaslatméltányosságikérelemelbíľálására
(írásbeli előteťesztés) Z^RT ÜI,És
Előteľj esztő : Santha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat a Kisstáciĺó u. 3. sz. alatti épůiletben talLáihatő Iakás feltétel

(írásbeli etőterjesztés, HELYSZÍN ruoszTÁS) ZÁRT Ül,as
Előterjesĺő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. tigyvezető

3. Javaslat a Józsefváľosi Váľosiizemeltetésĺ Szolgálat ĺntézményvezetői
státaszár a kiíľt p ályá zat e|bír á|ásár a
(íľásbeli előterjesztéś, HBLyszÍu ruoszTÁS) ZAF{T Ül,ns
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľi4láté - polgármester



2. P énzíigyi / költségvetéssel kapcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat a Jőzsefuálrosi Onkormányzat 2012. évĺ kiiltségvetéséľől szóló
7 lf012.(U.2 1.) rendelet mĺídosít ásár a
(írásbeli eIóteq esztés, P óľKÉzB E S ÍTÉ s )
Előterjesfő: Dr. Kocsis ll4áté _ polgáľmester

2. Javaslat fedezet biztosítására a ľendkívülĺ téli időjárási viszonyok soľán

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍN zuoszTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l|l4áté - polgármester

3. Corvin Projekttel, váľosrehabilitácĺóval kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat Rév8 Zrt. 2013 évi feladatai ellátásának és műkiidésének
biztosításáľa
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zo|tán_ mb. cégvezeto

2. Javaslat a Práter utcai tornacsaľnok Haszonélvezeti Jogot Alapító
Szerződésének megkiitésére és a 24812012. (WI.l9.) számú képvĺselő-
testületi határozat vĺsszavonásáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Csete Zo|tán* mb. cégvezetó

4. Gazd'ál lkodásto G azdasági Tá rsaságokat éľi ntő előterj esztések

1. Javaslat a ,,IW2012 típusú'' béľlakás pá|yánat 20ĺ3. I. negyedévében
tőrténő újabb kiíľásáľa
(írásbeli e|íĺteq esnés, PóTKÉZB ES ÍTÉ S )
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

2. Javaslat a ,,KSZ|2012 típusű'' béľlakás pá.Jyázat 2013. I. negyedévében
tőrténő újabb kiíľásáľa
(írásbeli előterj esĺés, PóľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. tigyvezető

3. Javaslat a Józsefváľosi Ktizłisségi Hlázzk Nonprofit Kft. pá|yánati

(írásbeli előteľjesztés, HELYSZÍM ruoszrÁs)
El őterj e s ztő : B ec skei-Kovács B arb ar a _ ugyv ezető



5. Va gyo n kezeléss el, vá ros ii zemeltetéss el ka p cs olatos elő teľj esztése k

1. Rendelet módosítás Budapest Főváľos Kormányhivatalának a fák
kivágásáról és pĺótlásáľól szóló 2612006. (vII.14) sz. önk. ľendelettel
szembeni ttiľvényességi felhívása kapcsán
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Javaslat a Józsefváľos kőzigazgatási terůiletén ^ 
járművel ttirténő

váľakozás kiegészítő, helyi szabáiyozásárói szólĺó 261201O.(vI.18.)
iinko ľmány zati r endelet mĺí do s ításár a
(írásbeti előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

3. Javaslat Kerékpáľos Kiiztisségi Ktizlekedési Rendszer telepítéséľe
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll4źLté - polgáľmesteľ

4. Javaslat |etéti szerződés megktitésére,
(írásbeli előterj esztés' POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľł4áté - polgármester

5. Javaslat a 20|2. évben a Kłirnyezetvédelmi Munkacsopoľt részére

(íľásbeli előterjesĺés' PoTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis MtIté - poIgármester

Javaslat az l. 956-os golyónyom ok n,l egőrzés éľe
(írásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Ferencz orsolya _ képviselő

Vcirös Tamás _ képviselő
Zentai oszkát - képviselő

Javaslat a jőzsefváľosi főváľosi díjfizető parkolóhelyek üzemeltetésének
átvéte|ére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍM ruoszľÁs;
Előterjesĺő: Dr. Kocsis llłdáté _ polgrírmester

6. Hu má n szo|gáůtatá s sa l ka pcs olatos elő te ľj esztés e k

1. Javaslat jelzőľendszeľes házi segítségnyújtás ellátás működtetéséľe 2013.
évben
(íľásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester

2. Beszámolĺó a2012. évi kiizfoglalkoztatásľól, javaslat a20Í3. évi keretekľe
(írásbeli előterj esaés)
Előteťeszto: Santha Péterné _ alpolgármesteľ

6.

7.



3. Javaslat álláshelyek vź.Jrtozásábő.ł adódĺó köttségek fedezetének
biztosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Santha Pétemé - alpolgáľmesteľ

4. Javaslat közétkeztetés bĺztosítására a Raoul Wallenbeľg Szakkiizépiskola

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍN zuoszTÁS)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgáľmester

7. Egyéb e|őterjesztések

1. Javaslat ^ Képviselő-testůilet és Szeľvei Szerwezetĺ és Míĺktidési
Szabá|yzztárő| szó|ő Í912009. (v.06.) tik számú ľendelet, valamint a
Polgáľmesteri Hivatal Alapító Okiľata módosításáľa
(írásbeli előterj esĺés, póTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat az átláthatő szerve'zetekľe vonatkozó tiirvénvĺ ľendelkezésekkel
kap cs olatos dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjeszto: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Tájékoztatók

o Tájékoztató a Mikszáth 4.K:Ít. áilta|végzett felújításokró|
(írásbel i taj éko ztatő)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis MéLté - polgiĺľmester

Dľ. Kocsis ľ'Iáúé
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a
napirendet.

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

Napĺľend 1/l. pontja
Javaslat méltányossági kéľelem elbírálására
(írásbeli előterjesztés) zĺnr Ül,Bs
Előterj esztő : S ántha Péterné alpolgiírmester



A napirend zárt ťilés keretében tijrtént az otv. 12. s @ bekezdésének a.) pontja értelmében.
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 457120|2. (XIL 19.) sz. KT

hatúrozatokat az 1. zdrt iilésről késziilt jegyzőkiinyv tartalmaaa.

A napirend zdrt iilés keretében történt az on. 12. s @ bekezdésének a) pontja értelmében.
A napirend tdrgyalúsa sordn elhangzottakat és a meghozott 458ĺ20t2. (XII. 19.) sz. KT

hatdrozatokat a 2. zdrt iłlésrdl készĺilt jegyzőki)nyv taľtalmauu

Napiľend 1l2. pontjz

bekövetkeztéig ttirténő használatba adásáľa
(írásbeli előteľjisztés, HELYSZÍN ruoszTAs)
Előterjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető

Napiľend 1/3. pontja
Javaslat a Józsefuáľosi Városiizemeltetési
státuszár a kĺíľt p ályá zat e|bír ńlásár a
(íľásbeli előterjesztés, HELYSZÍM ruoszľÁs;
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

található lakás feltétel

zĺF(ľ Ül,És

SzolgáIat intézményvezetői

zĺF(r ÜlÉs

A napirenď. zúrt iilés keretében tiirtént az on. 12. s @ bekezděsěnek a.) pontja éľtelmében.
A napírenď tárgyaldsa sorún elhangzottakat és a meghozott 45912012. (KI. |9.) sz. KT

hatáľozatokat a 3. zórt iilésľdl késziilt jegyzőkiinyv tartalmazza.

Napiľend 2l1. pontja
Javaslat a JőzseÍválľosi onkormányzat 2012. évi kłiltségvetéséľől szĺóló

7 ĺ20|2.(il.2 1.) ľendelet'módosít ására,
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Dľ. Kocsis Máté
Egy könywizsgáIőí véleményt és egy kiegészítést kaptak a képviselők. Az eLoterjesztést az
illetékes bizottsźrymeg!fugyaIta. A napiľendvítáját megnyitja. Megadja a szőt Jakabff Tamás
képviselőnek.

Jakabff Tamás
Felhívja aÍra a figyelmet, hogy a bizottsági, testiileti döntésekből vezetnek át a költségvetési
ľendeleten. Ebből 20 oldalnyi van, és az egyéb döntésekből, amiből nem készült bizottsági,
testiileti előterjesztés, ebből 30 oldalnyi van. Ezt ańnytalannak tartja. Továbbá, kaptak egy
könywizsgálói jelentést, de nem fudják elđcinteni, hogy a konywizsgá|ő javaslata a

ktiltségvetés, mely módosításaľól alkot véleméný. o december 11-én kapta meg, aképviselők



december 13-án, tehttt az is lehet, hogy ez sem ugyanaz, aĺĺ.őI nem is beszélve, hogy tegnap
kaptak egy kiegészítést, amely a mostani döntéstikbeĺ mźlr benne Lesz. En. viszont már
biaosan nem fedi le a könywizsgá|ői vélemény. A 14. o|da| 26. pontjában vaÍĺ az Adventi-
vását, erĺe mennyit kĺjltĺjttek el, mert tgy látja,hogy ez nem jött össze? A2|. o|da|2. pont a
polgármester a saját keretéből megvásaľolta a Némaťrlm című alkotást, enől mit kell tudni, és
miét hasznos ez Jőzsefvárosnak? 29. o|da| 6. pontban kártérítés került kiťĺzetéste az
onkormányzat részérol', ez mi|yen ügy és mikoľ történt? A 37. oIđaI 23b. pontjához a
Lakatos Menyhért Iskola 3.8 millió plusz kötelezettségvállalása vo\t az Onkormĺányzat
számźlra, miszerint nem teljesültek a költségvetésben tervezett oktatási díjak, ennek mi az
oka? A 45. oldal 34. pontjánál, milyen szakértoí díjak keriiltek kifizetésľe a segélyek címről?

Dľ. Kocsis M:áté
A Némafilm halláskíľosult emberek életérő| szol, amelyek kapcsán kapott egy levelet, hogy
az á|ta|ános iskolĺák részére szerczzékbe és nézzék meg az osńźiyfónöki órfüon. Az iskolfü
je|ezték, hogy a költségvetésfüben nem á1l rendelkezésre eÍTe forrás, ezért vették meg a
polgáľmesteľi keretből. A könywizsgá|ői jelentéssel kapcsolatban váIaszadásra megaĄa a
szót Paľis Gyulanénak.

Páris Gyuláné
A könywizsgźt|ők azt az e|őteqesnést látták, ami ki lett küldve a képviselőknek első kĺiľben.
Csak a kiegészítést nem láttak a konywizsgáIők, úgyhogy a vélemény, az első könĺ
előterj esĺésre vonatkozik.

Dr. Kocsis lNĺ.áLté

Dr. Mészaľ Erika a|jegyzőnek adja meg a szőt.

Dr. Mészáľ Erika
Azért tĺjbb a dtjntések szátna, ami nem jelent mega képviselők előtt, meľt azintézmények
kĺlltségvetésében biztosítva van egy megfelelő fedezet, és abban az esetben, ha év kĺlzben,
mint tinállóarl gazđá|kodó szervekhozzényűlnak, akkor mindig a kclltségvetés módosításźĺĺáI
töľténik me9 az átrezetés. Az ápo|ásí díj megállapításźná| mindig kell egy szakértő és annak
szakértői díj lett kiťlzefuĺe, ez ttjľténik a segély sorľól. Ezt jogszabźly hatfuozza meg, hogy
milyen szak&tót kell igénybe venni, ennek a diját a központi kĺiltségvetésből vissza lęhęt
igényelni.

Dľ. Kocsis lVĺáúé
Képviselő uľ, melyik kérdésére nem kapott választmég?

Jakabff Tamás
Adventi v ásáĺr a| kapcsolatban.

I)r. Kocsĺs lĺ.áté
Dr.Mészáĺ Erika a|jegyzőnek adja megaszőt.

Dr. Mészáľ Eľika
Mivel a Képviselő-testület úgy döntött,hogy csak akkor lehet megrendezĺi, ha 8 árusítóbódét
sikeľtil apá|yázat során nyertesként kiállítani, és ez nem töľtént meg, nem jött létre a vásar és

nem használtak fel egy forintot sem a keľetből.



I)ľ. Kocsis M:áfté
Mi a többi kérdés?

Jakabff Tamás
A káľtérítésselkapcsolatban kérđezte, hogy mi történt és mikoľ?

Dľ. Kocsis ľ{áté
Megadja a szĺit Koscsĺ5rré Kolkopf Judit iľodavęzetőrrek.

Koscsóné Kolkopf Judit
Az |956-ban esett sérelmekĺe vonatkozik a kárpótlás, nyugdíjtípusú kifizetések azoknak, akik
akkor különboző sérelmeket elszenvedtek. Jogszabály irja|e, hogy mi a jogosultsága|apja.

I)ľ. Kocsĺs Máté
Megadja a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
A Lakatos Menyhért Iskolávalkapcsolatban volt még kérdése.

Dr. Kocsis Máté
Y źĺIaszadáva megađja a szőt Paĺi s Gyulánénak.

Páris Gyuláné
Az érettségite tervezett bęvétel kétszer lett beteľvezve tévedésből, és ezért nem teljesiilt, az
egyéb díj pedig az étkezok száma, nern volt annyi, mint amennyivel teľveńek, és itt volt
bevételkiesés.

Dr. Kocsis M:áté
Megadj a a szőt dr. Révész I|l4lárta képviselő asszonynak.

Dľ. Révész ľĺńrta
A rendeletmódosításnál a3. fejezet kiegészül 46-os ponttal. Annak a második mondatát kéľné
értelmezru. A másik, hogy ennek van egy 1-es számú melléklete, amely tarta|mazza a jutalom
és zárője|ben a havi illetményen felüli összęget. Akkor ez ań.jelenti, hogy a jutalom a havi
illetmény, pIusz az ott szereplő összeg, vagy hogyan kell értelmezni?

Dr. Kocsis Máté
Y áIaszađáya megađja a szőt dt. }lĺ:észáł Erika a|jegyzőnek.

Dľ. Mészáľ ErÍka
A kiegészítés azértkellett, mert a szociális intézmények juta|mazásnál a Polgĺĺrmester Úr nem
egyhavi béľt szeľetett volna adni, ezért szfüséges ez a módosítás.

I)r. Kocsis N.I.áfté

Y á|aszadásr a me gađja a szőt Pari s Gyulánénak.
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Páľis Gyuláné
Miutan az át|agkeresettől e|tért ajutalom, ezért kellett a módosítás. Egyes vezetők többet
kaptak, mint az átlagkeľesetiik, egyesek meg kevesebbet. osszkeretben benne maradt a
jutalom, csak egyes vezetók között volt diffeľenciá|t,tehát az źÍ|agkeresettől eltérő.

Dľ. Kocsĺs lsĺáLté
Az volt a kéľése, hogy az íntézményvezetók egy havi jutalomban részesüljenek, nincs mód
ennél magasabb jutalomra. Ugyanakkor az|átszott, hogy a bérek eltérőek, ezértkérte,hogy az
alacsonyabb béniek jutalmát az egyhavin feliil kerekítsék, főIeg a szociális intézmények
esetében. A jĺivő évi k<iltségvetésben ęzęnbérękrendezésére kĹilĺinĺis tekintettellesz. Megadja
a szőt dr. Révész MáÍtĺínak.

Dr. Révész ľĺárta
Szeľętné tudni, hogy a kĺiltségvetési szervek esetében a jutalom az egyhavijutalmon felül van,
és e felett kapnak 4.7-115 %o-íg juta|mat, vagy az itt szereplő %o-ok jelentik számfua a
jutalmat. Az lenne a kérése, hogy ha afia van mód, akkor az onkormányzat gazďasági
társaságok vezetőinek jutalazásáról szerętné a kimutatást elkérni 20ĺ1. és 20|2. évek
vonatkozásába.

Dr. Kocsĺs lN.Iálté

Az utóbbiľa van mód. Az első kérdésére pedig Páľis Gyulĺínénak adja meg a szőt
váIaszađźsra.

Páris Gyuláné
A Képviselő-testĹilet intézményenként, kĺĺltségvetési szervenként hagyta jővá a jutalom
keretet. Đzt az intézményvezeto tlgy osztotta ftil, hogy az iĺtézményvezeto béľét kivonta az
össz jutalomkeľetből, és az ez a\apjźn képzódott béĺtömeget lehetett szétosztani a vezetok
kĺjzött. Azért kellett módosítani, mert eltérő jutalmat kaptak a vezetők, mint amit a
költségvetési szervek meghagýak a jutalomkeretből. A vezetők nem plusz egyhavi jutalmat
kaptak, hanem egyhavi jutalomnak megfelelő összeget.

Dr. Kocsis ls.ĺ.áté
A napirend vitájátlezźrja és szavazźsra bocsátja a rendelet-tewezetet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPuSELŐ
A RENDELETALKoľÁsHoz MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľvÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrpľp |7 IGEN, 0 NEM, o

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST JoZsEFvÁRoS
oľronnłÁľyzĺ.ľÁľa.x 73ĺ2012. (xII.21.) szÁľrÚ oľxonľĺÁľĺyzĺ.ľI
RE,NDELETET A 2012. Évl xor,ľsÉcvETESRoL szoLo 7t20|2.(II.21.)
oľronľĺÁNYZATI RENDELET MóDosÍľÁsÁnol

Dr. Kocsis lláté
Megállapítja, hogy 17
ľenđeletet.

0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testtilet megalkotta algen,
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Napirend 2ĺ2. pontja

j elentkező feladatok e||átásár a
(írásbeli előterjesztés' HELYSZÍNI rroszľÁs)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|l{.tńé - polgáľmester

Dr. Kocsis Mátó
Szóbeli kiegészítés nincs az előteľjesztő tészérőI. A napiľend vítáját megnyitja. Megadja a
szót dr. Révész Máĺtaképviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Megköszöni, hogy az előterjesńést a Hivatal ilyen gondosan előkészitette.

Dr. Kocsis ľĺ.áLté
További kérdés, hozzászőIźls hianyában a napirend vitáját |ezáqa és szavazásra bocsá$a a
határ o zatí javas latsort.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELO
A HATÁRo ZATHIZAT ALHIZ lr,ĺnqosÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HeľÁRoze.l:
460t2012. (KI.19.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. ĺjnként vá|lalt feladatként, a 2012. évi költségvetés terhére 13.49I,I e forint összeget
biztosít, az előterjesztés I. szźmtmellékletét képező, a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuĺíľosi onkoľmanyzat KeruIeti Védelmi Bizottság ',a 

rendkívüli téli időjráľási
viszonyok során jelentkező feladatok ellátására,, szőLő Intézkedése alapjźn a
ľendkívĹili téli időjarási viszonyok során jelentkező feladatok el|átására, az
előteľj e sĺé s 2 . sztnrlű mellékletéb en fo gl altak alapj án.

2. az onkormźnyzat a kiadás 11 107-01 cím műkĺjdési cél és általanos taľtalékon belül az
általános tartalék e|oirányzatát 13.49I,I e Ft-tal csĺjkkenti és ezzel egyidejűleg a
céltaľtalék e|őirtnyzatát, ugyan ezen összeggel megemeli ľendkívÍili téli időjrárási
viszonyok során jelentkezo feladatok kĺiltségeinek fędezete címén.

3. a céItartalék feletti felhaszná|ási és kĺĺltségvetés módosítási hatáskört kor|źńozás nélkül
a polgáľmester gyakoľolj a.

4. a cé|tartalék2}Iz. évi maĺađvźnyafeladattal terhelt pénzmarađvĺínynak tekinti a20I3.
évi felhasználás miatt.

5. a ľendkívtili téli időjárási viszonyok soľán jelentkező feladatok ellttástra a
Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szo|gáIat részére 4.677,8 e Ft keretösszeget hatáĺoz
meg.
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6. a rendkívĹili téli időjríľási viszonyok során jelentkező feladatok e||źúására a
Józsefuárosi Közterület-feltigyel et részére 7 .67 0,3 e Ft keretĺjsszeget hatáĺoz meg.

7. a rendkívüli téli időjaľási viszonyok soľĺín jelentkező fęladatok e||átástra a Kisfalu
Kft. részére |.143,0 e Ft keretcisszegethatározmeg

8. aJőzsefuźlrosi Vaĺostizemeltetési Szolgálat tészére2012. évi előlegként 1.500,0 e Ft, a
KözteľĹilet-felügyelet részére előlegként 500,0 e Ft összeget biztosít 2013. január 3-i
elszĺímolási kötelezettség meIlett.

9. felkéri a Jőzsefuźlrosi Váľosiizemeltetési Szolgálat és a Józsefuaľosi Közterület-
feliigyelet igazgatőját, hogy a 8. pont szeľinti előleggel 20|3. jarruźr 3. ĺapjtig
szĺímoljon a Polgáľmesteľi Hivatal felé a költségvetés módosítása érdekében.

10. felkéri a polgĺĺľmesteľt, hogy a 2013. februĺĺr havi utolsó rendes képviselő-testiileti
ülésén számoljon be a ręndkí\Ąili téli időjaĺási viszonyok során e|végzett védekęzési
feladatokľól, megtett intézkedésekről, és a ľendelkezésre bocsátott foľrások
felhasznźiásaľól.

11. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatźrozatban foglaltakat az ĺjnkormźnyzat20|2. évi
k<iltségvetéséľől szóló rendelet módosításánál, valamint a 2012. évi pénzmaradvźny
elszámolás źnáI v egy e fi gyelembe.

Felelős: 1-8., 10-11. pont esetén polgármester,
9. pont esetén aJőzs;ęfvźrosi Varosiizemeltetési Szolgálat és a Józsefuarosi
KöZteriilet-feliigyel et igazgatőj a

lJatáĺidő 1-3., 5-8. pont esetén 2012. december l9.,
4. pont esetén 2013. ápľilis 30.,
9. pont esetén 2013.januar 03.,
10. pont esetén a Képviselő-testiilet 20|3. februar havi utolsó rendes tilése,
1 1. pont esetén 2013.januĺáľ 31.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítj a, hogy |7 igen, 0 nem, 0 taĺtőzkodással a Képviselő-testtilet elfogadta a
hatźrozatot.

3. Corvin P roj ekttel, vá rosľeha bilitációval kapcsolatos előteľj esztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat Rév8 Zrt. 2013 évi feladatai ellátásának és műkiidésének
biztosítására
(írásbeli előterj esztés, POTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesző: Csetę Zoltán- mb. cégvezető
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Dľ. Kocsis Máté
Az eredeti előterjesaés megváltozott. Bizottság megtáľgyalta. Előterjesĺői kiegészítés nincs.
Napiľend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hianyában a napirend vitźĄźń |ezárja és

szavazásrabocsátjaahatźlrozati javaslatsort.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATAR )ZATH)ZAT AL]H)Z EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcBs
HATÁRoZAT:
46U2012. (Xrr.19.) 18IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. előzetes kötelezettségvállaláskéĺt2013 évre, a Rév8 Zľt. mfüödéséľe 24 966 eFt fedezetet
biztosít.

Felęlős: polgĺĺľmester
Hattriđő: 2012. december 19.

2. az |. pont a\apjtn elfogadja az e|őterjesztés mellék\etét képezo, az oĺtkormźnyzat és a
Rév8 Zľt. közcjtt kĺjtendő, ,,A Rév8 Zrt. 2013. évi működésének biztosításárőI" tźlrgyű,
20|3. jarĺuár l-jétől 20|3. december 3I-íg tartő, hatánozoÍt időtaľtamú megállapodást és

felhata|mazza a p olgźxme steľt annak aIáít ásár a.

Felelős: polgármester, Rév8 Zľt.
Határidő: 2012. decembeľ 31.

3. a Rév8 Zrt. MNP III. projektmenedzseľi díjfua z)I3.januar-februĺíľ hónapokľa összesen
l0 000 eFt-ot biĺosít önkormanyzatifonás terhére 20|3. évben.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2012. december 19.

4. a 3. pont alapján elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képezó, a Józsefuaľosi
Öĺlkormźnyzat és a Rév8 Zrt, kozoÍt kötdtt, Magdolna Negyed Pľogram III.
pľojektmenedzseri megbízási szerzőđés 1. sz. módosítás elnevezésű szerződésmódosítást
é s felhatalm azza a po 1 giírme stert aĺmak aláít ésát a.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I2. decembeľ 31.

5. a 32012012' (W.27.) számí képviselő testiileti hatźrozat 3. pontját az a|źlbbíak szerint
módosítja:
az MNP III. pétlyazatban nem elszĺĺmolható 47 mi||iő forint k<iltségre önkormányzati
forrást biztosít, oly módon, hogy _ önként vállalt feladatként - előzetes kötelezettséget
vźi|a\ a20I3. évi kcjltsésvetés terhére.

Felelős: polgármesteľ
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6.

7.

8.

9.

Hatándo: 2012. december 19.

a Jőzsefváĺosi onkormźnyzat és Rév8 Zrt. kozott meglévő Rehabilitációs Vagyonkeze\ésí
Szerzoďés szerint Rév8 Zrt. 2012 évben az eddig leszámlźľott 52 850 000.- Ft + Afa
összegen felül, további2 268 110.- Ft + Afa átaIányďíjl<lszźlm|ánélsara jogosult.

Felelős: polgármester, Rév8 Zrt.
Hataĺido: 2012. december 19.

előzetes kötelezettségvállalásként2013. évtől a Corvin Sétany Pľogram megvalósításának
végéig, a Józsęfuáľosi onkormányzat és Rév8 ZÍt. kĺizött meglévő Rehabilitációs
Vagyonkezelési Szeľződés alapjrín Rév8 Zrt. vagyonkezelői feladatźnak e||átására évi
| 20O 000.- Ft + Áfa összeget biĺosít (havi 100 000.- Ft + Áfa)

Felelős: polgríľmester
Hataridő: 2012. december 19.

a 7. pont a|apján elfogadja az e|óterjesztés mellékletét képező Rehabilitációs és
Vagyonkezelési Szeľződés módosítását és felhatalmazzaapolgármestert annak a|áírásáta.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2012. decembeľ 31.

felkéri a polgármesteľt, hogy az |., 5. és 7. pontban
terv ezésénél ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgiĺľmesteľ
Hatáĺidő: a20|3 évi k<ĺltsésvetés tervezése

foglaltakat a 2013. évi költségvetés

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testÍilet elfogadta a
határozatot.

Napirend 312. pontja
Javaslat a Pľáteľ utcai tornacsaľnok Haszonélvezeti Jogot Alapítĺó
Szeľződésének megktitésére és a 24812012. (vII.19.) számú képviselő-
testületi határ ozat visszavon ására
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Csete Zo|ttn_ mb. cégvezető

Dľ. Kocsis M:áté
Bizottság megfárgya|ta az e|oterjesńést. Előterjesztői kiegészítés nincs. Napirend vitáját
megnyitja. Megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Nagyon örül a k<jzvetlen tĺíľsadalmi részfejlesztésnek, amit a tornacsamok á|tal tettek.
Kérdésként felmerĹil, hogyan kívanja az onkormźnyzat hasznosítani a fiĺtetlen, lakatlan
iskolában ezt atomacsarnokot? Ha jól emlékszik, akkor a technikai problémĺák miatt nehézkes
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Ięsz eń. hasznosítani, meľt ott vannak a fiítetlen öltözők, mosdók. A keriileti lakosok, hogyan
tudják ennek a tornacsarnoknak ahasznźú éIvezn1?

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Dr. Saľa Botond alpolgáľmesternek adja meg a szőtvá|aszađásta.

Dr. Sára Botond
A toľnacsaľnok az iskolaépiilet része, így egyiitteselr oktatási célľa lesz lraszrrosíťrĺa az épület.
Külon nem lehet a kettőt hasznosítani, aptĺ|ytzati kiírás ĺs ezérthűződott, mert meg kellvámi
az a\betétre is bejegyzésre keľĹiljön a haszná|ati jog. Ha ez megtöľténik, akkoľ a Képviselő-
tęstiilet elé lehet hozni apáLyźnat kiíľást. A kérdésľe avá|asztęhát, hogy a tomacsarnokés az
iskolaépĺilet egységesen lesz hasznosítva.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Helyszíni kiosztásban kapták meg az a|apítő szerzodést. Megkérdezi, hogy abizottságok előtt
Ievo veruióhoz képest csakaz aváLtoztts van-e benne, amit bizottságon kértek?

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
Yźllaszadásra meg adjaa szót dr. Mészźr Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészár Erika
A bizottságon elmondott észrevételeinek megfelelően összhangba került az előteľjesńés és a

haszonélvezeti jogot a|apitő szeruődés, ez lett módosítva.

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
Megadj a a szőt dľ. Révész Márta képvi selő asszonynak.

Dr. Révész Máľta
Addig, amíg az iskolát nem tudjfü hasznosítani, addig a tornacsarnokot külon nem is tudják
bérbe adni, még akkor sem, ha a bejegyzés megtĺiľténik? A másik, hogy nem kellene azon
gondolkodni, hogy a tomacsarnok kis kiegészítő egységeit hétvégén is lehessen hasznosítani?

Dr. Kocsis Nl.áLté

Dr. Saľa Botond alpolgáľmesternek adja meg aszőtváIaszadásra.

Dr. Sára Botond
Nem lehet kül<in, ezt vízsgźita is a Kisfalu Kft., de olyan ráfordításokkal jĺĺľna a |evá|asztás,

hogy nem éľi meg.

Dr. Kocsĺs l.Iáté
Az abér|eti díj, amit ez alapján felszámolhatyźnak, az apiaci díj ft'lött van jóvď, és ezt nem
fizetné meg senki. Megadja aszőtKomássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Mikorszźĺmíthatnakaziskolaipźĺ|yazatelőteľjesĺésére?
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Dľ. Kocsis M:áté
Dr. Siíra Botond alpolgármesternek adja meg a szőtváIaszadásra.

Dr. Sára Botond
Be van adva a Földhivata|ba a szé|jegyzet, ez 60 nap, ha minden jól megy, januarban eľTe sor
kerĹil, és ezt kcjvetően 30 nap mire bejegyzlk. Ezutźn lehet megíľni a pá|yázatot. Egyébként az
épület irźntmźr sokan érdeklődtek, hogy bérbe vennék oktatási funkcióra.

Dr. Kocsis M:áté
További kérdés, hozzászőItts hianyában a napirend vitáját lezárja és szavazásra bocsátja a
hatźn o zati j avaslats oľt.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁRo Z ATHI Z AT ALHIZ unĺo s ÍľpTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
462tf012. (Xrr.19.) O NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a248/20I2. (VII.19.) számuhatźnozatźúvisszavonja.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 201-2. december 19.

elfogadja az elotefiesztés męllékletét képezo, a Corvin Towers Ingatlanforga|maző
Korlátolt Felelősségű Társaság' és az onkormányzat között kötendő, 2013.januáľ 1.

napjától 2063. januáĺ 1. napjźlig szóló időtartarcra terjedő Haszonélvezeti Jogot
Alapító Szerződést

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2012. december 1 9.

fe|hataknazza a polgátmęstert a 2. pont szerinti Haszonélvezeti Jogot Alapító
Szęrzodés a|áirźsfua, taľtalmi elemeket nem érintő változások mellett is azzal a
feltétellel, hogy a 2012. november 23-án, a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatalhoz
benýjtott, a36374 hĺsz-ú táĺsashźztavonatkozó TźrsashźzAlapító okirat aziĺgatlarl
nyilvantaľt ásb a b ej e gy zé sre kerül.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a 36374 hľsz-ú társasbźlzra vonatkozó Társasház Alapító okirat ingatlan

nyilvántaľtásba történő bejegyzését kĺjvetően

elfogadja a Coľvin Towers Ingatlanforgalmaző Kft., mint tulajdonos, közérdekű
kĺĺtelezettség váIIa|źsát a hatźrozat 2. pontja szeľinti szerződésbęn foglalt
haszonélvezeti jog a|apítźsźről. A közérdekű cél, melynek érdekében a közérdekú
kĺjtelezetts ég v á|Ia|ása tĺjľténik: sporttevékenység támogatása.

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 2012. decembeľ 1 9.

18IGEN

2.

IJ.

4.
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5. előzetes kcitelezettséget vállal a haszonélvezetí jog fennál|ása a|att a Práter utcai
tornacsarnok üzemeltetésére és felkéri a polgármestert, hogy a mindenkori ktiltségvetés
tervezé s énéI a határ o zatban fo gl altakat ve gy e fi gye l emb e.

Felelős: polgármester
Határidő : a mindenkori költségvetés készítése

Dľ. Kocsis lĺáté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 hrtőzkodással a Képviselő-testtilet elfogadta a
határozatot.

4. G azdál l ko d á s t, Gazdasági Tá rs asá go kat éľintő előte ľj esztés e k

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat a ,,|W20|2 tÍpusú'' béľlakás pá|yázat 20t3. I. negyedévében
ttirténő újabb kiíľásáľa
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Kovács ottó - Kisfalu K-ft. ügyvezető

Dr. Kocsis NIáté
Az tilés vezetését atadja Egry Attila alpolgáľmester úľnak.

Egry Attila
Az előterjesztést az illetékes bizotĺság megtaľgyalta. Szóbeli kiegészítés nincs az előterjesztő
részérőI. A napiľend vitájźtmegnyitja. Megadja aszőtSz1liBa|tns képviselőnek.

Szĺli Balázs
A lehetőségek alapjan ez a legoptimálisabb előteľjesztés, de ha nem sikeľĹil most sęm
megugľani a páIyazők,ĺlak a mellékletek csatolását, akkor lehet, hogy érdemesebb lenne a
jĺivőben visszatéľni a Lakásosztá|y á|ta| |<Lírt páLyázati rcnđszerhez. ott segíthetnének az
ügyfélnek abbarl, hogy lehet a páIyźaathoz szfüséges hiányozó iľatokat beszerezni. Azért
reméli, hogy sikeľes lesz ezapályázat.

Egry Attila
Felvetését megfontolás tźrgyává teszik, de mindenképpen meg kell vźrru a pá|yázatot, ez mźr
eléggé ki lett fejleszťve allhoz, hogy ,,pályźnatbarát,, legyen. További kérđés, hozzásző|ás
Iĺtnyábarl a napirend vitájtt|ezfu1aés szavazásra bocsátja ahatározati javaslatsort.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH) Z EGYS ZERU SZóTÖBB s Éc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
463t2012. (xlr.19.) IT IGEN 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dclnt, hogy:

O NEM
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I.) 2013. fębruaĺ 18.- 2013. maľcius 25. között lakáspźiyźnatot ir ki felújítási
kötelezettség vźtlla|ásával, 1 év hatźlrozott időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbéľleti
jog biztosíttsétvaI a hatźttozat mellékletét képezo tartalomma| az abban megnevezett
józsefuĺíľosi kötődésiĺ ifiú hazasok részére, az alábbiakban felsoľolt és megnevezeĺt 5
darab bérlakás terhére.

l. Budapest VIII., Dankó u. 40. III. em. 5.

2. Budapest VIII., Magdolna utca 44. 2. 11.

3. Budapest VIII', Práter u. ]8. I. em. 3.

4. Budapest VIII., Práter u. 55. mfszt. 7.

5. Budapest VIII., Tt)mő u. 23/a. I. 32.

1,5 szoba
I szoba
I szoba
1,5 szoba
I szobą

39,99nt2

34,00 m2

37,66 m2

39,22 m2

34,74 m2

Ósszkontfoľtos

félkomfortos
komfortos
komfortos

félkomfortos

2.) hozzájaĺul, hogy a pźĺIyázatta kiírt lakásokĺa kötött bérleti szerzóđésekľe egységesen,
10 éves elidegenítési tilalom keľĹiljön feljegyzésre

3.) hozzájźlrul, hogy apá|yázati Jelentkezési Lap ellenéľtékeként befizetett 500'- Ft +Áfa
a Kisfalu Kft. bevéte|étképezze.

Fel elő s : p o 1 gĺĺrme ster, Ki sfalu Kft tĺgyvez eto ígazgatőj a
Hatáĺiđő 2013. februaľ 1 8.

^ 
46312012. (KI.19.) számú határozat mellékletét a jegyzőktinyv 1. számű melléklete

tartalmazza.

Egry Attila
Megállapítj a, hogy|7 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testĹilet elfogadta a
hatźľozatot.

Napiľend 4l2. pontja
Javaslat a ,,KSZ|2012 típusú'' béľlakás pá|yázat 2013. I. negyedévében
tiirténő újabb kiírásáľa
(írrísbeli előterj esĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

Egry Attila
Az e|őte4esztést az illetékes bizottsźry meglźrgyalta. Szóbeli|<legészĺtés nincs az eloÍeqesnő
részétő|. A napirenđ vítáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hirányában a napirend vitáját
|ezáqaésszavazásrabocsátjaahatźrozati javaslatsort.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZAT:nIZAT ALHIZ EGYSZERŰ SZoToBB sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
464t2012. (xlr.19.) O NEM O TARTOZKODASSAL17IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) 2013. januáľ 14' - 20L3. februáľ 18. közöfi L:akáspáIy,fuatot íľ ki felújítási kdtclezeĹĹség
vá||a|ásttval, 1 év határozot|időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti jog biztosításáva|
az eloterjesztés mellékletét képező PáIyázati Felhívásbaĺr és a páIyázati Jelentkezési
Lapban meghatźn ozott tartalomm a| a ! őzsefváro s onko rmtny zat Pol gármesteľi Hivatal
köaisztviselői, illetve más dolgozói, a Jőzsefvárosi onkormźnyzat által fenntartott
költségvetési szervek koza|ka|mazottai és más dolgozői, az önkoľmányzati feladat- és

hatásköröket jogszabźiynáI fogva ę|Iátő személyek, a Józsefuarosi onkormźnyzat
kizárólagos vagy tĺibbségi tulajdonában |évó gazďasági társaságának a đoIgozői tészére,
akik a péiyázat kiírásakor legalább 3 éve az adott szer:ł a|ka|mazásában áIlnak, az
alábbiakban felsorolt és megnevezett 5 ďarab bérlakásra.

I.) Budapest, VIil. Kőris u. ]0/a. I/4. ] szoba
2.) Budapest, VIII. Práter u. 55. ilI. 25. 2 szoba
3.) Budapest, VIII. József korút 48. II/12. 3 szoba + hall
4.) Budapest, VIII. József u. 41. I/8. ],5 szoba
5.) Budapest, VIII. Magdolna u. 12. II/38. I szoba

34,80 m2

69,14 m2

95,83 m2

53,20 m2

36,00 m2

komfortos
komfortos
komfortos

félkomfortos
komfortos

2.) hozzájaĺul, hogy a pá|yázatra kiírt lakásokĺa kötött bérlęti szerzođésekĺe egységesen, 10

éves elide genítési tilalom kerÍilj ön felj egyzésre.

3.) hozzájárul, hogy apáIyázatí JelentkezésiLap ellenértékeként befizetett 500,- Ft +Áfa a
Ki sfalu Kft . bevételét képezze.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 20|3. jarruźr 14.

Egry Attila
Megállapítja, hogy I]
hatźttozatot.

Napirend 413. pontja

0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a

részvételéľe
(íľásbeli előterjesaés, HELYSZÍM ruoszTÁS)
El őterj e szt ő : B ecskeĹKo vác s B arb ar a _ ugyv ezető

lgen,

fo



Äz e|őÍerjesztés címe *ó1:',:1.; *::."?+::,,,::!:?P^"ffiJ"Tľj'x'.ä.?Tľť,ľ,::"'äÍ;
nincs az előteľjes ńő részéről. A napirend vitájat męgnylqa.

képviselő asszonynak

Dľ. Révész Márta
Helyszíni kiosztásról van szó, így nem vo't 

'ehetó 
ség arĺa,hogy a bizottság megtaĺgya'ja, de

nagy szerií tetreto se inJu,*j ;. T"ámo gatásra j avas olj a.

ngry łl,ib ̂ lľ+^-1^,fiíjt Bęcskei-Kovács Barbaľát, hogy ismertesse az e1őteľjesztést.

Megkéľi az eloterJ(

Becskei.Kovács Barbara
Ma dé'e'őtt uup,u{ił:euo,-atást aptlĺyázatta|kapcsolatban 

és akkor derü't ki az,hogy januaľ

7. |esza beadási tiáiao. A ľgf;;; uia *,l'",v ." 
ři"loĺgvarban maĺ míĺködik a

fe'zźĺkőŻtatőpľogram' .ľi ,"ľT"i'*ďJ ;i ;.";^b;k""ŕ.-Tí a kompetenciákat és

készségeket p,ouaii,ĺr. ŕejtesĺeni a nyelvi képzés mellett.

Egry Attila , '1L^Liá.tláhąĺr a naoirend vItźLjźLt|ezźrja és szavazźĺsľa bocsátj a ahatźĺozati

rZ,äes, hozzźłsző|źls hianyában a na1

javaslatsort'

SZAV AZASNAL JELEN VAN 17

A"HÁiÁŔó Z ATHIZ ATALHo Z
rÉpvlsBlŐ

EGYSZERU SZOTÖBBSÉG SZUKSÉGES

HATAROZAT:
46stfotz- (xlr.1e')

O NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL
17IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy: 
. Ýż ŕ, \T\/Í.I.ŕ

1.tźlmogatjaaJőzsefvtrosiKözösségiHźuakNonnroťrtKft,NYIToKháĺőzata
tarsađalmi befogadáséď, "ĺ*ř'"i.ÁľĺiľJ.l.g-rľiJôríooőr 

azonosító szźĺmil

páĺy tuatíp'o g'uňu* való ľészvételét.

2. előzetes kötelezettségvátlal$ keretében biztosítja.u JKH Nkft. ľészéľ1, hogy a2015.

február 1. -- 2O16.j*,,á,. 31. k;';öä1äo-,^r.u* 1,;ő;;'8 ó,á,, és 1 fő heti 4 órás

fo glalkoztat*u* ĺäigozó munkataĺs bérkeretét.

3.felkéľiapolgármestert,hogya2015.,2Ot6.éviktiltségvetéstewezésénélvegye
ťr gyelembe 

- 

iíatźr ozatban fo glaltakat.

4. fe'kéri a Józsefuaľosi Közoss égiHźnakNo.ngrofĺt Kft. ügyvezetőjét, hogy nyeľtes

páLyźnat".-Jie]''*,,o,.u u" ui'iuľ'íä)i,i'ĺ*išiä Kípvise'ő-testület 2013. évl

í*"a,ĺ első ľendes tiléséľe.

Felelős: polgármester, JKHNkft iigyvezetője

Határidő: 1 3:äilJiében]9!2 december 19.

4. ;ä';;"iében: 2013. januaľ 31.
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Egry Attila
Megállapítja, hogy 17 igen, 0 nem, 0 tartőzkođással a Képviselő-testtilet elfogadta a
hatérozatot.

5. Va gyo n kezel és s el, vá ros ii zemeltetéssel ka pcs olatos elő te rj esztés ek

Napirend 5/1. pontja
Rendelet módosítás Budapest Főváros Kormányhivatalának a fák
kivágásáról és pĺítlásáľól szóiő 2612006. (WI.14) sz. tink. rendelettel
szembeni tiiľvényességi felhívása kapcsán
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis }ĺĺ.źLté - polgármester

Dr. Kocsis lsĺáté
Az 5-ös blokkban a Vagyonkezęléssel és a Városiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
következnek. 5/1-es Rendelet módosítás Budapest Fővaros Kormanyhivatalának a fź/ľ.

kivágásaľóI és pótlásáról szóló 2612006 (VII.14) sz. önk. rendelettel szembeni ttirvényességi
felhívása kapcsán. Polgármesteri előteľjesztés, a bizottság meg!źrgya|ta, szóban nincs
kiegészítés. A napiren ď vitájźú megnyitj a.

Megállapítja, hogy az előterjesztés tźtgyában kérdés, hozzászőIźts nem érkezett, ezért a vitát
Iezźlrta, é s a követk ező hatźlr o zati j avas l atot b o cs átj a szav azásr a.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁRIZATHIZATALHoZ EGYSZERÚ SZoToBBsÉc szÜrSÉGES
FIATAROZAT:
466t2012. (xlr.19.) 17IGEN 1 NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy felkéľi a polgármestert, tájékoztassa Budapest Fővaros
Kormányhivata|át a fák kivágásáról és pótlásarőI szőIő 2612006. (WI.14.) önkoľmányzati
ľendelet vonatkozás áb an me gte tt intézkedés eirő 1.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatráľidő: 2012. december 31.

Dr. Kocsis Nĺ.álté

Ahatározatot 17 igen, 1 nem szavazatta|,tartőzkodás nélküla Képviselő-testtilet elfogadta.
Ezt követő ęn szavazásľa bocsátotta az ĺit paragrafusból álló rendelet-tervezetet is.

AsZAvAZÁsNÁr JELEN VAN ls KÉPuSELo
A RENDELETALKoTÁsHoz MINOSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľ.vÁnos xÉpvIspro-ľpsľÜrpľB 18 IGEN' 0 NEM, 0

TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JóZSEFVÁROS
oľronuÁNYZATÁNA 74ĺ20|2. CXII.2|.) \Z^NIÍJ oľxonn,lÁNYZATI
RENDELEľÉľ ĺ. ĺózsEľvÁnosr zor,oľBnÜLETEK És ZoLDFF,LÜr,nľBx
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vÉu nr,ľĺÉno l, ga.s z-ľ'ł.14ľĄnil szoĺo 57 ĺ 2007 . (xj 1 6.) oľronvĺÁľv Z 
^TI

RENDELET ľĺĺiiitiíĺľa,s.tnól, ł.ĺ,^^ĺINT..,q,.'. iiÁŕ,xrvÁca.słnól És

ľoľl,.ł.sa.nol szoĺ'o 26t290^6_ďř^ii:l. 
^oŃronľĺa.ľyzĺ.ľr RENDELET

iIATÁLYóľ rÍvÜL HELYEzn'snRor,

Dr. Kocsis Máté
Megállapította, hogy a Képviselő-testtilet a rendeletet 17 igen 0 nem, 0 taĺózkodással

mesalkotta.

Napiľend 5/2. pontja
JavaslataJózsefvárosközigazsati9iteľületénajárműveltłirténő
vá|fakozás kiegészítő, 

" 
*,''. ,ňrĺlyo zátsárőI szóló f6If010.NI.18.)

tinkormányzati řendelet módos ítására

ĺĺ,e,u"T "ráio.;..oo', 
p iľrÉzgESÍTÉS)

Előterjesztő: Ďľ. Kocsis Máté - polgáľmesteĺ

Dr.Kocsis Máté
Polgáľmesteri előteľjesztés, bizo-ttság meg1aľgyalt a, .szőban 

nincs kiegészítése. Vitát

megnyitja, laľaury räas ŕápviselo úrnak megadja aszót.

Jakabff Tamás
A helyszínen egy cseľe előteľjesztés! kaptak,- ptőbáItaösszevetni a megaportá'on kézbesített

verziőjtĺval, u,t 
",J,Jie,,,"gtä,a"",,i 

mi'a különbség, mert nem sikeriilt megtalá1nia.

I)r.Kocsis Máté
vĺei,ĺo Eľika a|jegy ző as szonynak me gadj a a szőt.

Dr. Mészár Eľika . 
xďtiy atkeľtil a

A járási ľendszer kialakítása míalt azokmanyiĺoda és Ügyfélszolgálati Ugyĺ

JárásiHivatalhoz és idáig a paľkolási rnĺľi.áíul mp".olut.o, fetadaiokat azo*<rrŕnyfuoda.t,.ta

eI, ezszeĺepe,t "","Jä"ŕuen 
is. Ezt a hatáskört a ľendeletben szabályozni kel'' és eń

követően u roĺ"rurJt-ľ"ľigyeiet fogi a eń. a tev ékenységet ellátni.

Dľ. Kocsis Máté ,l '---!LL2 1,Aĺĺ7Äę hazz'źlsz'ő'ás nem érkezett. A
Megállapítja, hogy a napiľend Jaľgyába1 1ovábbi 

k;.ľdés, hozzászőIás r

napirendvItti1átć)a,í^,,'#"řä"".r."ióľendelet-tewezetetbocsátjaszavaztsra.

A SZAVAz,ą.sN'ł.l. JELEN vAN 18'' KÉPuSĘ!ę-^.
A RENDELETALKoTASHoZ vĺn.i"i śÍľBľi s ziroBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBpva.nos rÉpvlspri-rpsrÜl-BrB 18 IGEN. 0 NEM, 0

TART.ZK.DASSAL ELF.GADň es l'ĺeGALKotíA ***ĘST joZSEFvÁRoS

oľromĺ'łľvZÁíĺŃ,ł,r . 75ń0Í2-. ĺxl]:2r.l'."śżÁľrĺ oľronľĺÁľyzaľr
RENDELE T,.,T ;iżš1oľvl.nos-rozlc.q.zcłľÁsřTöliulnTÉry 

A JÁRMU'EI/

ľonrÉľo vÁnĺ.roZAS KIEcb}"íĺĺi, rlelvi szÁnĺpv.o1l.sÁnól szolo

26 tf0Í0.ľI. 1 8.) Öľronľĺĺľvžl.ľI nnľonlEľMiDosÍľ,ą.sÁnól
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Dľ. Kocsis l[ĺ.áté
Megállapítja, hogy a ľenđeletet a Képviselő-testtilet 18

megalkotta.

Napirend 5/3. pontja

0 nem. 0 taÍtőzkodással

Javaslat Keľékpáľos Kłizösségi Kiizlekcdési Renüszer lelcpí1éséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis iľĺ4źúé - polgármesteľ

Dr. Kocsis M:áté
Az illetékes bizottság meg!árgyalta. Szóban nincs hozzáťuzni va|őja, vitát megnyitja.
Komássy Ákos képviselő úrnak megadja aszőt.

Komássy Ákos
Remélhetőleg ennek az elképzelésnek az eredményeként létrej<jnnek a k<jlcsönozheto
kerékpaľok Budapesten, legalábbis a belvárosban. Rendes városméretű rendszerben ezt több
nyugat-európai városban volt szerencséje hasznźiní. Kifejezetten jót tesz a kerékpaľos
közlekedésnek. Egyúttal tudja, hogy ez egy pá|yázati részvételhez valő hozzájźru|źlsuk, de
nagyon fontosnak tartja, hogy Józsefuarosban ne csak a Pa|ota Negyedben legyenek ilyen
kerékpár kölcsĺjnző dokkok. Ezért egy módosító javaslatot tesz. Ań javasolja, hogy
egészítsék ki egy 6. ponttal ahatfuozati javaslatot, amelyben fęlkérik a Polgármestert, hogy
folytasson taĺgyalásokat arra vonatkozőan, hogyan terjeszthető ki' a kerékpárkölcsönző
rendszer. Négy konkľét helyszíni javaslatot is tesznek a Nagyvaľad tét, a Szigony utca és a
Baľoss utca sarka, a Corvin kcizben, a II. Jĺános Pá|Pápatéren felépítenđő kerékpĺíľkĺilcsönző
dokkoló állomásra. Tudjĺĺk, hogy nem lesz egyszerĺĺ folyamat, ezért a javaslatuk az,hogy erĺ.e
egy maľcius végi határiđő szerepeljen a felkérésben. Meggyőződésiik, hogy adott ęsetben a
rendelkezéstikľe álló mértékben, de akar az önkormányzat ęrőforrźlsait is érdemes lehet ennek
a kiegészíÍésére fordítani, hogy egész Józsefuarosban működni tudjon a kerékpárkcjlcsönző
dokkoló rendszeľ.

Dr. Kocsis M:áúé
Előterjesĺőként részérőI rendben van) ahatfuozatíjavaslatsor ezzel egészüljön ki. Annyit
elmond' hogy előzetesen megvizsgá|ásra keriilt a BKK részérő| a bicikli hasznáIat intenzitása
és a nagy egyetemek kĺizelsége miatt ezt tartották első lépésben logikusnak, de a maľciusi
határíđő az|ehetóvé teszi, hogy tárgyaljanak az illetékesekkel, különös tekintettel arra, hogy
az on á|ta| megjelölt területek ktiziil, kettő legalább a fővaľos tulajdonában, illetve
kezelésében áI|, de a Képviselő-testület elé szavazásra az iménti módosítással keru| az
elóterjesńés. Jakabfu Tamás képviselő úrnak megadja a szőt.

Jakabfy Tamás
Teľmészetesen örül ennek a rendszemek, Komássy képviselő whoz nagyban hasonló
megegyzése lett volna. il;4:ég azt szeretné ellhezhozzźÍennĹ például a VI. keľületben egészen
a Vaľosligetig kiterjed ez a zőna, amit a BKK létrehozott. Erľe hivatkozva egészen akfu még a
Komássy képviselő {lr áItaI mondott helyeknél még kijjebb tehetik, gyakoľlatilag az egész
keriĺletet a Hungária krt-ig le lehetne fedni ilyen dokkolókkal, An. gondolja, hogy erre a
területre a Nagyvárad téľ és a Nagykörut kĺ}zötti területre ez a négy darab dokkoló állomás is
kevés volna' oda legalább 6-8 állomásra sztikség lenne. orul, hogy ebben az ügyben is
megkezdődnek a tárgyalások'

lgen,
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Dľ. Kocsis Máté
Ezt nem módosító javaslatként éľtelmezik, elvi kifogásuk nincs a javaslatokka' szembeĺ. Ań'

vesYék figyelembe, hogy találkozott 4"liňi;;J'ka"kk"i;'ä;ímá''yot.l.ul, 
ahol színekkel

ieló'ték, hogy hol i"i:ä,í";iläkpá, ĺ*,"ai.Nyi1van 1'vi. 
Ěń"tĹ"'' elteľjedtebb.Ezért

r."rult az egészoää,r":i'* *"đ1 ^,łłł,ił,ł.".ĺ,ia,ęv7a,oko,, 
figye'embe veszik ezt a

szempontot és ĺrreglátják, ho,s.1-"aĺig říj,';t "ilÁí.zot{-iÁ"uňó" 
azigybeĺ. Komássy

Áľo' tep,,iselő úľnak megad.1a aszoL.

Komássy Akos .kor đokkoló helyszínekľe gondolt, akkor a bubbi

đnkoneĹciot engedjenek meg'' til
helyszínekĺ" "euoř],řäňä 

u;ui helyszínekľe tett j avaslat volt.

I)r. Kocsĺs Máté , l'.^: 1.i^nÄozífécf teŚf. av.tźllozegy új szempontotbehoz a

Egĺy Attila alpolgármesteľ úľ taľtalmi kiegészítéstÍesz, a

beszélgetésiikbe.

Egry Attila
TáiékozaÍjaaKépviselő.testiiletď,azelőteľjeszté,.ľó1szői^,hogyaVIII.keľĺilet

Jóżsefuaľos,,ut, *iät tulajdonosn +n"*uř"]il*"rĺ" 
b;;"y"; ľ""1"'.11^1'uho1 

a Fővaros a

saját projektj" t","ju""-Ĺž"r". " 
bJ, ńn;;ŕJt o","tn" . ĺi *ä négy helyszín, amit latnak

az e!őter1esztésben, ďe ezeĺtú1*":äľä'iä'ä"'r t",ii1ŕ"k;ĺrv""".paaá"t a Rákóczi tér,

ilven például u u.J*o. PáIPápa.é, Jť.,;*;k " l,.":.r.ĺ"JL "lé*"í*g. 
fognak va'ósulni.

Azt nem r.ett uet'ozĺ józsefvaľost il;ffiő.t",ĺir"t "IJ.aá*e.re. 
L!,javasolná, hogy a

következő Képvíselő.tešttileti ü'ésre łšł ,ł"[";":ób*;ä;üiŕ"dási Ügyosztźĺ|y hozzabe

azt atérképet, "ľ,"l "^l. 
u po,,toŕ-látt,áóak, és 

^"eał 
ł projekĘ|.mutatia be, hogy a

Józsefuaľosban hol fognak ez:k.,a;"ńř"*".,'ĺosĺ,ti.n.zJr.-á 
.ouui poni azok főváľosi

tulajdonú t",ur"t"ř, ;š;;^l."ľ nJl.il. itt éľdemben taľgyalni.

'JľľäŤĺjh*,uk ďap;an a II. János PźiPápatéreĺ aFővaĺosi onkormany zat arľígy is

megvalósítj 
^ "o'ä-"ĺuěí*ĺěj, 

."ł,*"ääio, r,'g".'"l.1ä u *oa"sító javaslatba. Azlenrp az

indíwanya , rogu,^*,ái ^"g 
ĺevŁ';;wil;, n;ęiä"'i;"g' "ii'"1"' 

második rendes

|esttĺleti-ti1u,*J'',lä"űi..*ľ;ľľj'ťäťťľľj:ľ:::ľ"T;ľfiä".äTä;H"ľä'ĹŁiąl
egyébként az źĺItalruk, a\ĺagy az o a

kíviil hol 
'ehet 

mé g kőzépt"ávon,T;*;ĺe, í""t :ľ ::1ťig#ffi "*,ii|T 
ľłfföľ 

1

Ł",ľ'tffir:ä#""tŕi' :ťil:ľäł*'tri:äiž]^; m"g ",,"| 
a taĺtJommal keriilne a

hatźrozatí:*'.lui so,bu * 
","a"i-i,,ái.uĺ,,y, 

r,"gv-řá.,,,iäł helyszínek nem Szerepelnek

b enne, 
". 

ul. tou uub i helyszínek ffiä ;"'ľ Y:fľľ'Ł",;"?#:#ä"l:-ił"äffľl ;Tit:
kérdés, ĺo,,a,,aá'i e*"*yibeĺ nincs az ot pontoc

|ezźĺr ásátoouot' "" 
e gy szeru szótobb sé g gel.

SZAV AZASNAL JELEN VAN 18

l"HłiÁnoZATHIZATALHoZ
rÉpvlsE,l.o
ř+ dżď*ď S ZoTÖB B sÉa s zurSÉGES

O TARTOZKODASSALHATAROZAT:
467tf0ĺ2. (xII.19.) 18IGEN O NEM

f5



A Képviselo-testtilet úgy dönt, hogy

| . a 1 69 l 201 0. (V. 1 9. ) szálrt,ű hatźtr ozatźi vis szavonj a.

2. a Kozép-magyarországi operutív Program ,,A közösségi közlekedés kiemelt projektjei''
(KMOP-2009-2-3-I1A) című komponense keretében benyújtásra kerülő' ,,Budapesti
Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakításď' címtĺ, KMOP-2.3.IlA-09-2f-
2010-0001 jelri projekt kapcsĺín annak végrehajtásához és a támogatási időszak során
megvalósuló infľastruktuľális fejlesztések Projektgazđa áIta|i aktiválásahoz szükséges
tulajdonosi hozzájźru|ástfi a 36473., a 36559lI|., a 36732. és a 36435. helyrajzi számu
önkormányzati t,ilajďonú k<jztertiletekĺe vonatkozóan megadj a.

3. a 2. pont szerinti koztertileteket az 5 éves kötelező fęnntaľtási időszakban a fejlesztés
fenntaľtásának és üzemeltetésének céLjára a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
rendelkezésére bocsátj a.

4. váIIaIja, hogy nem tesz olyan intézkedést, amely a 2. pont szeľinti páIyźnati cél
megvalósítását szo|gáló _ fenntaľtási kötelezettségének végéig l.artő _ hasznosítási ésivagy
a pľojekt támogatási szęrződésében foglalt egyéb kĺjtelezettség teljesítését veszélyezteti,
vagy lehetetlenné teszi.

5. felkéri a po|gármesteľt az eIőÍerjesztés l. szźĺrlű mellékletét tartalmaző ny1|atkozat
a|áitásfua.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy folytasson targyalásokat Budapest Főváros
onkoľmányzatźxaL a kerékpaĺkölcsönző rendszer bővítési lehetőségeiń|; a tláľgyalások
eredményérőI készítsen előterjesztést a Képviselő-testiilet2013. mĺíľciusi 2. rendes tĺlésére.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 1-5. pontok esetén: 2012. đecember 19.

6. pont esetén: 2013. március 2. rendes képviselő-testületi ülése

Dľ. Kocsis MláLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a határozatotlS igen, 0 nem, 0 tartőzkodással
elfogadta.

Napĺrend 5l4. pontja
Javaslat |etéti szerződés megkötéséľe,
(írásbeli előterjesztés, PóľKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis llĺ/láté - polgármester

Dľ. Kocsis lN.Iáúé

Aze|őteqesztéstabizottsźąmeglfu gyalta.Napirendvitájátmegnyitja.
MegáIlapítja, hogy a napirend tátgyában további kérdés, hozzásző|áS nem érkezett. A
napiľend v itáj át lezźlrj a, é s a következő rendele t-terv ezetet b o c s átj a szav azást a.
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 18

,^'"HÁiÁnoZAT:nc.ZATALHoZ

rÉpvlspl.o
vĺnqisÍrn,ľľ szorÖgg sÉc szÜrsÉcBs

O NEM o ľ,ł.nľo zrooĺ.s s,ł.r,H,łľ,ą.Roz'łľ:
468t20t2. (KI.19.) 18IGEN

A Képviselő.testület irgy dönt, hogy

1. a229lf0t2. (vil.05.) szám'(l-hatźrozatbaĺa VIII. keľiitet Baľoss u. 103/A sz. alatti,

357f8lf6lľsz-ú,.a Budapest, VI,,. keľiilet Baross " 
'.ňłB łi. a'attí,357f8|f6 hĺsz-ú

önkoľmany zati 
,utirc.oaä 

,,vĺra,'',äi'iul. ľ"lĺjĺ.a,a,,uľ 
-e. a lapostető hő- és

vízszigete|ĺlsének céljźrabiztosított költséget, o,.,",",,äł :il.zzą,- Fiosszeget ügyvédi

letétbe helyezi u geŃn Ügyvédi lrodanál.

f.fetkéľiapolgármestertaz1.pontszeľinti|etétiszerzoďésa|tĺírásźra.

Felelős: polgáľmester

Hataľiđő: 2012. december ry.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0

megalkotta'

NaPirend 
'''.ľ"ľ",..,1. " 2xt2.. év.!en il Ktirnľel9{éđelmi Munkacsoport ľészéľe

biztosítottmaradványiisszegfelhasználására
(í,á,b ď;iä"ij." o.e', b otrÉzsE SÍTE S)

ero."ň"'łá'lj'. ro".is Máté - polgáľmesteľ

Dr.Kocsis Máté
Azirźĺsbe|ielőteľjesztéstaayĺylsazmegfźĺrgyalta,,szóbelikiegészítésrészérőInincs.

Napiľend vítźLjźLt*äř,* o,. Ŕe.oe,"-ľĺ.ĺ"řir.eí.oi."ro asszonynak me gađj a a szőt.

Dľ. Révész Máľta
A 32-esek terének a kerítés pótlas festésére 614 ezer forintot tervezetek, most a kiadásnál

::ľ-,lJ.Jt.,íľ"ľ:JÍffiłffi;:"!"".".#1ö-ťŁfi 
ffi'ö.Ťä:*.ru;xlř,ä"',řľ"ř1'ä

věieményér" kí'áo".i,.đň;i r"rnĺ,*"ř"iJä;.á"" szokott számolni ennek.

Dr. Kocsis Máté 
-^..í,'L1. minf pondolták. A 614.000.- Ft csak a .maraďvźny 

összeg

A helyzet egyszeľiibb, mint gT:

meghattrozásaľóI sző|, azry* * .;ŕäi, n;đ """''i "l-r."ri 
l.olt"ni ? kerítés festéséľe.

Megkéľi a repvrselő,urat, r,ogv ,'áäli:ä-;r,á,'^ " 
k",ň;'^ř;;.é'i munkálatoknak. Kaiseľ

iá'š"i repviseĺő úrnak megadja a szőt.

Kaiseľ József
Méltatlan he|yzetvan a 32-esek teľén. Igyekeznek, hogy az egy.í:<l"s''"l szobor, ami ott

van megfelelo ľárny ezeÍelkapjo1 .Ez azösszeg n"*',*,ol Jiol,ĺogy'az egészet festésre

hasznźĺIjákľ"l, ." ä#oi äi, il;; u"tilt..il. u,'o.'á'y"r.o;;;;ľák á t.'ĺte' kĺźnyző tészeĺt.
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Dľ. Kocsis ľ.I.áté
Az :Ú;gy fontosságát senki nem vonta kétségbe a testületi tilésen, csak a szoros műszaki
feltigyeletet kérte a Képviselő Asszony.
Megállapítja, hogy a napirend tárgyźhan további kérdés, hozzásző|éls nem érkezett. A
napirend vitájź.ŕ-leztlqa, és a kĺivetkezóhatátozati javaslatot bocsátja szavazásta.

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH) Z MINo S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGES
He.ľÁRoza.t:
46gt2012. (KI.19.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy:

1. a 11601 címen szereplő 201I. évben ültetett fĺák kezęlése előirźnyzat342,9 e Ft-os
maradványźú, va|amint a 11107-01 címen szereplő köľnyezetvédelmi és fapótlási
cé|taÍta|ék |.738 e Ft-os maradványából I'970,9 e Ft-ot Józsefuaľos kiszáradt,
elpusztult fainak pőtlásźra és a Harminckettesek teľének cserje pőt|ásfua,110,0 e Ft-ot
a téľ keľítésének feltĄítźsaru használja fel.

2. felkéľi a polgármesteľt a kozbeszerzési érté|&aúrt el nem éro beszętzési eljaĺás
lefolytatásaľa.

3. ahatározat l. pontjában foglaltak miatt:

a) az onkormĺányzat kiađás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általĺĺnos tartalék
előirźnyzatźLt |.738 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejűleg a 11601 cím kiadás
dologi eloirźnyzatát I.628 e Ft-tal, a 11108-02 cím mfüödésre túađott
pélueszkoz áIIanhánartáson beltilÍe' ezęn belül saját költségvetési szervek
felügyeleti szervi műkĺjdési tárrrcgatása e|őirźnyzatát l10,0 e Ft-tal megemeli
Józsefuaľos |<ĺszźtradt, elpusztult fáinak pótlása és a Harminckettesek terének
cserje pótlása, kerítés felújítása címen.

b) a Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások
saját költségvetési szervek műkĺjdési feltigyeleti szervi tźlmogatésa
e|őfuźnyzatźú és kiadás dologi e|őirźnyzatźlt 110,0 e Ft-tal megemeli a
Harminckettesek teľe kerítés felúj ítása címén.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az <inkoľmányzat
költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźrídő: |.,2.,3. pont esetén 2012. december 19.

4. pont esetén a koltségvetési ľendelet ktjvetkező módosítása

Dr. Kocsis lNĺáLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testületl8 igen, 0 nem 0 tartőzkodással a hatáĺozatot
elfogadta.
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N aPirend 5/6.ĺontl a 

t az !9 56 - o| sglyónyomok T egő rzésér e

(í,áJ;ii 
"ŕői*: ".ĺe 

í p őtxÉzgBs ÍľÉ s )

Etóteriesztő: ńr. Feľencz orsolya _ képviselő

Zeĺtai oszkaľ - képviselő

Dr. Kocsis NÍáté
Íľásbeli előterjesztés. Megkérd ezí azelőteľjesztőket, hogy ".?,:::,"A::1ÍľíJľ'.",':"iiŤ:
kiegészítéstik? Nincs. Bižottság nem taĺgyďta. Napirend vítajät megnyltJa.

tep"viselo úrnak megadj a a szőt.

Komássy Akos
Javaso'ja, hogy az1945-ös go'yónyomołľa is teľjeđjen ki a javaslat.. Azt gondolja legalább

olvan tľauma ,oi a, orszźryĺak- i,,'^Jli"ieŕ"ŕ ̂ "ea;eič 'egalább 
olyan fontos ebben a

vónatkozásban is.

Dľ. Kocsis Máté
Az előterjesztőket kérďezía javaslatról a saját szempontjábólnem lát ebben kivetni va'ót. Dľ.

F ereĺczoľsolya képviselő asszonynak megađj a a szőt.

Dr. Ferencz OrsolYa
ltt vagy szandéIĺoľägy '"Ľ..zandékos 

męg ngm ęľtęľől 
varĺ sző. Azt gondolj a,hogy eń' a

iavas'atot ĺgv 
"uul,, 

í. formźhaĺ..łř,"iä Kepvĺselo-i"',til". eIé. Ez egy nagyon fontos

szimbotiku. lepe.ä Ĺou J részéroluälu*.o"yien tudj ak, miről van szó.

"^äffä ľÄLi,uo*, 1,o8ł 
"]j"g".dj: T:':::1ľ''.#"?:1.:Łľ'"'iĘ:ľffi*'áľ",lľ.ľ,",ä

;öJ," J Akkor kü|on- kell majd szavaztatnunx :

i"i".ľ",*ol. Komássy Ákost illeti a szó.

Komássy Akos
Félreértés tortént, egytĺlta1źnn;m tekinti érthetetlennek, vagy indoko|att1nar a javaslatot.

Meggyózódése, hogý \eriil9ĺike, 
j, ^i"g"r"uu 

:lyľ ä'''Zä"i so.kkhatas érte a második

világháboľú , ","nĹĹttil "ge,,"n 
J, ió?ś-o, e, aor,uĺmai 

"kapcsan. 
1nint 

amí érte 1'956.

kapcsán. Meggyoződése, ugyan ĺy* iá,,io, az lgąs-oł;ä;áä"*lekeinek a megőrzése, és

ezen keres ńúI az1945-tis h*"i "ä;k,"é"y"k ľĽ.ffä,'ýomui''ul. .a megorzése, mint

1956-ban történteké. Nem Iát igazźĺĺinđokot *u, ,,,ŕJ,," L''"" ilyen értelemben egy rend

megőľzendo ""'iäň"i" 
ěaĺi łí,mind két borzalomnak a lenyomata.

Dľ. Kocsis Máté
Dľ. Ferenc" o,,Jlyu képviselő asszonynak megadja aszőt.

Dr. Ferencz Oľsolya
Mivel teljesen egyéľte'mú az e|óteĄesztést, tudni ke'l, hogy '45 ľá" nagyon komoly

újjáépítés ,E.;i7;iosban, d" .;;ifiigg"tĹ,,.,l u ,'.'"áor."ř egyértelmú és tiszta. Ha ont

képviselő úr megnyu gfatja, '"J;ŕ b".-u hutź,,,,^,ĺ*iłí^"ĺatbJ.is ań,, hogy a második
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világháboru. Ez ellen elvi kifogásuk nincs, egy picit annak öriilne, ha volna egyszer egy olyan
nemes és tiszta szźtndék, ami mellé a szocialisták is egyöntetűen oda tudnak állni.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Dénes Margit képviselő asszonynak megadja aszőt.

Dr. Dénes Maľgit
Ma máľ másoclik világháborús ĺryorrlĺrkat rreĺl tud. Ernlékszik rrlég szétlőtt házakľa, Iźúta

Drezđtlban azt atemp|omot, amit meg akartak ońzni. Eltelt 60 év és ezt a templom romot meg
akaľtak tartani, de azt is felszámoltak. 1956. viszont csak egy magyat emlék, abból is maľ alig
van valamilyen lövés nyom. A kettőt azért nem vonná párhuzarĺha. A második világháború
tragikus halotti á|đozataiĺak ott vannak a katonatemetők, és egyéb olyan emlékhelyek, ahol
ma is tudunk emlékezni.

Dľ. Kocsis ilĺ.áLté
Dr. Révész Márta képviselő asszonynak megadja a szőt.

Dľ. Révész Máľta
Még emlékszik olyan filmĺe, amelyiket azért nem engedtek bemutatni, mert egy fiatal
házaspár egy lövésnyomokkal tele lévő belső udvaron mentek végig, és nem engedte az
akkori vezetés a filmet lejátszatni, meľt ebből 56-ra lehet ktivetkeztetni. Közben kideľĹilt,
hogy nem 1956-os volt, hanem még a 45-ös. Bármennyire is hihetetlen, itt még vannak olyan
házak is, amelyeket azőta egyszerrĺen még mindig nem hońak rendbe és lehet, hogy éľđemes
lenne aľra is gondolni, ez vo|t az, aĺní miatt arua gondoltak akkor próbáljanak meg aĺra is
emlékezni, és aľra is' hogy 56-ra. A Földművelődésügyi Minisztériumnak az épületén lévő
ođaľakott golyók azok egyértelműen azibizonyítják, hogy itt emlékszĹink egy olyan boruasńő
eseményre, amit nem akaľunk elfelejteni.

Dr. Kocsis Máté
A II. világháboruban Józsefuaĺos éptiletének kĺjzel 90 %o-a rongálódott meg. A fő baj az, még
egyá|ta|ánvannak még ilyen épületek. Szi|iBa|ázs képviselő úrnak megadja aszőt.

Szili Balázs
Dr. Ferencz orsolya képviselő asszonynak azon kijelentésére szeretne reagźl|Ii, miszeľint a
szocialisták soha nem hajlandók semmilyen ügy mellé állni, amit a Fidesz kezdeményez. Azt
gondolja, hogy azok után. miután egyetlen fľakció az orczágbarl, akik elfogadtak a
k<iltségvetést, ami egy alapvetés szokott lenni, hogy akáľmilyen a k<iltségvetés azt az ellenzék
nem fogadj a el. A*. gondolja, hogy eń' az os gyu\oletet felejtsék el és lépjenek ezentÚL

Dľ. Kocsis ľĺ.áLté
Zentai oszkaľ képviselő úľnak megađjaaszőt.

Zentai Oszkár
Nem véletlen lett 

',Javaslat 
az l956.os golyónyomok megőrzésére'' Iett az előteľjesztésnek

címe. Elsősoľban valóban ennek szeretne emléket áI|ítaÍi, de nincs kifogása az ellen sem,

hogy Józsefi'aĺos 235 éves történetének emlékeit megorizzék kiilönböző formákban. Ugy
gonđolja, hogy az 56. évfoľduló egy nagyon jó apropót ad eĺľe az előterjesĺésre.
Természetesen Józsefuaros történelmének vannak még olyan pontjai, amire érdemes és kell is
em|ékezni. Befo gadj ak a j avaslatot.
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Dr. Kocsis Máté
Aján'ja a Helyoľténeti Tanács véleményének a kikéľését. Nem tudja, 'u*l" 

aľra vonatkozó

kutatásuk, vagy szakaĺya.ak.ľ,ogv *"i'iĺř i;:'':Ü"* T"ár 
terultäna a bizonyos fa'ra.

Dľ. Ferencz orsolya képvlselő asszonynak megadja aszot.

łJĺ,ľ,ä"".J,ľ|'äľYun',u1.*esterrel.és'ľ-:]''?ľ"';""łl*"';.?:"##ľľ,'# 
az e|hangzott

iaväs'atot. Az előteij".łé,b.n 1 ĺq i"*,t,Iy u,, ľ'"gy 
.j*'ęfuaroJ 

uil'u*o* toľténelme

mesöľökítésľe kerultln. Ebben ttilontis''J."d; "äl. 
róIřl,,uk, umi nem egyformán érintette

az orszäg n:,roádo"o településeit.. Józsefuaľos rendkíviili vesztese .:olt ennek a

szabadságh u,"nuu,,ZžZiL.i'*:.n l"gurau"u"ĺíä "ĺ*eu",, ry"ĺ""r"ľpen 
hangsúlyozĺí eń".De a

oolgármest er szavai teljes 
' 
méľtékbei"h;G;i1ó..k, Yl}:b* ez egy 1'ugvo" 

fontos, sok

szeirpontot fe'olető viisgtĺ|at,,,i,,.. ĺ, 
^;iiĹ; #*iféŕ""lif"gá'uíi. o .ĺś ''unvon 

bo'dog

kaľácsoný kívan képviselőtaľsainak, es iavasol.1a, hoęY "iořďž?uľ 
il'ť*. "nil,' 

l956-ta|

kapcsolato, "lot"iä 
;;ě;; - ď1"-ćiŕ';;uo'i,"l9i. siavazzaĺak meg u 

-gyii'"olcsöző

egyĹittműktidés .,j"řuĹ'ä, ä meg-rörg-'äl T, n lehetne alakítani egy konszenzusos

á11áspontot.

"# ľffä,xi:,? fektrása":,-,,\,:-:":''Tłl";'Ł, n,o#áni helyi brínügyi statisztikákat is

figye'embe ľal""ä-'.""i 
_n 

uĺałn-'^"ir,á,ava| |ét|ehozott golyónyomokat nem taľtJa

szeľencsésnek rĺigzíteni. Viccesen il,";'o' d", komffi"*ilÉ": .Ľ:- kel' pľóbálni

beazonosítani a kđt, történelmi.,""*po*Ĺ71jelentós ","ňäny 
tapcsán a tortéietet. Megadja a

š"ĺ ío'o' Tamás képviselőnek.

Viiľiis Tamás . í r^^ .s máľ oIyan szakértői vélemény a

ĺnŁľľ;*n,#ł*Wť'.ľ'Hiř'ä,^,i:.,iłi,:*ä.e,*í"iL,aÍra"íłiá^"iskéshilt
ezaz e|őterjesztés.

ł:"äilT,ľáľ- ,hozzásző|ások nincsenek. Szav azźĺsrabocsátja a 3 pontbóĺ źi.'ć: határozati

javaslatot.

HATAROZAT:
47otfotz. (x[.19.)

SZAV AZASNAL JELEN VAN 17

ł"HłrfuoZATH)ZAT1.LH0Z
roipvlsBLo

JďY* ;E*Ú szoľo gs sÉc szÚrsÉcBs

O NEM 0 TARTóZKoDASSAL

teľiiletén az l945-os és 1956-os golyónyomokat

a 2. pontban foglaltakat az éves költségvetés

3t

17IGEN

A Képvise1ő-testület úgy dont, hogy

1. az Önkormźĺĺyzat kozígazgatás\

megőrziés megoľökíti.

3. felkéľi a polgármestert, hogy

tervezésekor vegye figyelembe.

z.azI.pontaiapjánaf[I3.évtőlévente200eFt-otbiztosítatörténelmiszimbólumok
megőĺzéséh"" .'tik,éges költségek feđezetéte.



Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében 2012. december 19.

2' pont tekintetében 2013 . j anuar 1 -től
3. pont tekintetében a20I3. évi és az aú, kcjvető éves kĺiltségvetések tervezése

Dr. Kocsĺs M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹĺlet 17 ígen,0 nem, 0 tartózkođással elfogadta.

Napirend 517. pontja

áúvételére
(írásbeli előterjesaés, HELYSZÍNI ruoszTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺí:źńé _ polgármester

Dr. Kocsis Máté
Bizottság nem taľgya|ta, szőbeli kiegészítés nincs előterjesaő részérő|. A vitát megnyitja.
Kéľdés, hozzászőIás nincs, avitát|ezáqa. Szavazástabocsátja az alpontokkal együtt 6 pontból
áIIő hatźr o zati j avas l atot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁRo ZATHIZAT ALHc.Z MtNo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
47tt2012. (KI.19.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

|. 20|3. jaruźlr 01. napjátó| źńveszi _ kotelező önkormányzati fe|adatkéĺt - a Fővaľosi
onkormĺányzattő| a Budapest VIII. keľĹileti paľkolás-tizemeltetési feladatot, mely feladatot
a J őzsefvźrosi Kcjzteriilet-felügyelet útjrín kívanj a ellátni.

2. felkéri aKozteÍv|et-felügyelet vezetőjétaparkolás-i'izemeltetési feladatok źltvéte(ére.

3. az I. pontban foglalt feladatok źńvételéhez egyszeri támogatásként 2.295,5 e Ft-ot biztosít
az intézmény részére az áItaLźnos tartalék terhéľe.

4. ahatározat3. pontjában foglaltak miatt:

a) aZ onkormiányzat kiadás 11107-01 cím Mrĺkĺjdési cél és általános tarta|ék

előirtnyzatát 2.295,5 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyidejiĺleg a kiadás 11108-02 cím
működésre átadott pénzeszkoz áIlafiház{aÍtáson belülre' ezen belül saját költségvetési
szervek feliigyeleti működési tźtmogatása e|oirányzatát ugyan ezen összeggel
megemeli.
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5. Felhatalmazza a

kapcsolatbaÍL az 
.

b)?..,Jć,',:?yľ,::.#ľTffi l*ł1:ff5:-ľŁo"1',iľ',:;;ľ.łä*,#i:łĚ:đäÍ:
koltségvetest sz

đo1o gi e|oirfuy łat,diż.ig s,s,o",u.äřää,ä ̂";, 
*r . páä.u"" fo glalt feladatok címén.

c) f''3.januar hónaptó' a feladate'l źńás feďezete az átvettpaľko'ási teľii'etről teljesítendő

bevétel.

polgármesteľt,hogy1"ľ."'Ł*iľ#řľ"łiľ::."T':t1,.""l["-"iľ.j

" 
#łffi.*:ĺ' *}ą"'"Ę:ľ:''11ľi *'m'nůľ:n"jn"ł:l :

főpolgármesterrel,

.äHffi 
ff.:#r;ff '#,;:ÍäuläJ'Jijoň"gĺrrupodástaľtalmáĺőĺa

BKK Zrt-vę|.

6.Felkériapolgármesteľt,hogyahatźlrozata.pontjá!11psrartegyeúetésekeredményének
figye1embe'u."'u""i' ."ä,* : ^,ľ:?;;";"g:ňoi"ĺr.9ae'T?. 

-ł 
a,e,a"aaasi megállapodas

tarta|máĺa" repíi *lä-?á'.il; fOI3 .j anuaľi első tilésén.

Felelős:polgáľmester,Iőzsefu-źt.o'si.KozterĹilet-feltigyelet
Hataľidő: 1-4. pontesetében 2013. januar 01.

5-6. pont ęsetében 2OI3.január 31.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja,hogyahattĺrozatot17igen,0nem,0tartózkodássalaTestületelfogadta.

6. ľIumánszolgáltatással kapcsolatos előterj esztések

Napiľend 6/1. pontja J--^'
Javaslatjelzőrenĺtszeresházisegítségnyújtásellátásműkiidtetéséľe2013.
évben
(íĺásbeli előterj esztéĐ

Efi"'J;słá'-śło.r'u peteme - alpolgármesteľ

Dr. Kocsis Máté
AzelőterjesztestabizoItsźĺgokmegtaĺgya|tźLk.E^ęI-:,","hattĺozatijavaslatotkaptaka
képviselők pó.r.á";il-,;i,- "*"t-r"p. 

sźn az "lotđ"'"to 
szóbeli kiegészítést tesz az

előterjesztéshez.

Sántha Péterné
NemacsereolđaltkívanjamegmagyaÍtvĺj.,míve|.T"e.!en.'*::^"9{szeľĹíenazorömét

szeretĺékifejezni, hogf -'or,u 
ooťeäi"łiĺł|, fe'adaträí van sző és pénzbe keľül az

onkormány zatrLak.,mégis bízik ap*ü; etbírá1ásábuł.io'*o,' t,ogy .J91'"fvaľos 
figyeljeĺ az

időseire, elesettjeiie , ", 
u ^"eofiłł,łi;;;;;;,e, 

ĺo,,ň'-á-il'íuuĺ"l.uan is folyatni ezÍ' a

tevékenységet.
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Dr. Kocsis M:áté
A vitát megnyitja. Kéľdések, hozzászőIźlsok nincsenek, avitát|ezárja, szavazásrabocsźÍ1a a 6
pontból á|Iő határozati j avaslatot.

SZAVAZ^SNAL JELEN vAN 16 KÉPuSELo
A HATÁRo ZATHIZAT ALHIZ Mn,Io sÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
472t20I2. (KI.19.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

I) a je|zőrendszeres hĺŁi segítségnyújtás szolgáItatást az ,,oszirőzsď, Gondozó Szo|gtĺ|at
a 1087 Budapest, Kerepesi Íú 29lA' szźln alatti telephelyén az 

',Ezüstfenyő''
Gonđozőhźzbaĺ 2013. évben továbbra is műkĺjđteti.

2) elfogadja a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 201'2. december |7. napján
kelt értesítésében foglalt ajánlatota2013. első negyedévľe vonatkozó ťlĺanszírozásrőI,
és elfogadj a a ťlnanszírozási szerződés meghosszabbítástń 20|3. mĺíľcius 31. napjźig.

3) felkéri a polgármestert' hogy a finanszíľozási szerződés módosítását irja a|á.

4) az 1. pontban megjelölt szociális szo|gáItatźlsra előzetes kötelezettséget váLIa| az
ĺinkormányzat2013. évi kĺiltségvetésének terhére 11.530.000,- Ft összegben,

5) felkéri a polgármestert, hogy a hatttrozat 4. pontjában foglaltakat a 2013. évi
kĺiltségvetés tervezése során ve gye figyelembe,

6) abban az esetben, ha a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal á|ta| a
ťĺnanszítozási rendszerbe történő befogadásra voĺatkozőan pźiyźnat kerül kiírásľa,
azon a Budapest Főváľo s VIII. Keľtilet Józsefu aĺo si onkorm źny zat r ésú" v esz.

Felelős: polgĺĺrmesteľ
Hatźľidő: I.,2.' 4.,6. pont esetében 20|2. đecember 19.

3. pont esetében 2013.januaľ 31.
5. pont esetében az önkormźnyzatz}I3. évi költségvetésének tervezése.

Dľ. Kocsis ľ.{.áté
Megállapítją hogy ahatározatot 16 igen, 0 nem, 0 taľtóZkodással a Testiilet elfogadta.

Napirend 612. pontja
Beszámoló a2012. évĺ kiizfoglalkoztatásrril, javaslat a2013. évi keretekre
(írásbeli előteľj esztés)
Előterj e sztő : S ántha Péterné - alpol gármester
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Dr. Kocsis Máté
Bizottságok megtárgy a'ták,az e'őterjes ńoĺekszóbeli kiegészítése nincs' A vitát megnyitja.

Megadja aszőtZ"^r:í"o;,iá,,"k: "Ił"J";;;!ęá|taÍźĺsiBizottság 
elnokének.

Zentai Oszkáľ
Egy tlľonrteli fejteméný kíván megosztani a Képvise1ő;testii1e{el, amely az előteĺesńés

e'készü'te óta követke zLttae.A 2. "1d;ń;l"i""řäo-i9 
ĺti' Létszásĺot, ami a^januaľ-februaľi

átmeneti ĺao.'"*"Tší"iläž*,^; ó"kň ni^tnuusiteĺtilt 90 főre növelnie' ebből 3 fő a

Polgármest",i Hi.ouiuiĹä-iil"w" oo-ľá r.o,,n**ari. .iáń'zoĺ fog tudni dolgozní. Az

előterjesztés is taľta'm azza,hogy"*9ŕu ó-o ĺo,,"l.'u béĺámogatási ňtenzitása 100 %olesz,

tehźĺt ezJózsefvaľosnak nem u"* n'äÍ íäJJ Ú* 'il..*l. 
ismét 90 családon segíteni,

hoey közben egész Józsefuáros ",aiĺou 
sztikséges és hasznos munkát végezslek

kožł.o glalko ztatottként.

Dr. Kocsis NIáté
o;J*u';szót dľ' Révész Máĺta képviselőnek.

Dr. Révész Márta
Aze1ozóévíbesz,őłnolóbólkideľül,hogyazo$o1man1zatmégarľais!sľ"lt'hogyamikor

egy másik t".u"tl",,, tudta a 
",ĺ^toZ,aińosított 

r.o"t"inr'uízúin, ukko' ,,lepkehá1óval''

e'fogta, és ań"i. Í.".it-ät" nuo',ĺ,,i. płei 
^ĺ"aenfé1ekép|en 

tilszĺinet jár. Jelenleg 70 olyan,

eddig ľendszeľes támogatást éLvezo;;, .ki ;*" u" euď."*-iféle támogatást nęm kaphat,

merthogy a 30 napos fog|alkoztat",. "ě* 
*dta egy é';ĺJil biztosítani. Fellebbeztek is,

meľt lehet, ľ,ogý uu,,ouľ olyanok 
''i,.^ 

r.á'on"ř, *ĺil polaaĺ egészségi okok, tehát

a'kalmatlanság ĺäiatt nem tudtak aľoguJ,,i 9sv"1r",,.i"ü;ĺ"1"1. 
állást sem. Kéń, hogy

lehetőség ."",i,'t "ř" 
u.lo to,"p,ouíri"ř ,*g ĺp'ĺ,gy.l,,ĺ ä Öoto.'''ányzat,hogy akźr I-2

hónapra ebbe a foslalko1'ýsuat"t."iirt,",,""o"l' hogy jĺĺveđelemhez jussanak legalább egy

kis időre, e, 
" 
xo"Jit"'ő évben visszakeriilhessenek a ľendszeľbe.

Dr. Kocsis Máté
l'ĺ"g"J:" 

" 
szót Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Szintén nagyon öľült a ttjbbi kerĹilet á'ta' fel nem haszĺźitkeretszám Józsefvaľosba toľténő

átcsoportosĺta,ĺ,iul.. vi szoĺt azelőteľjesztést olvasva 1ega{adt ? 
o"^::y. kifejezésen' ez a

4. oldalon olvasható ,,közfog1a1k";ť;'űé'"'t"ń*]'. 
tudomása szerint sajnos ez nem egy

minimum, hanem úgýnevezett r.o"ľ"gi"fuä iixĺber..rĺłezmégis egy minimum lenne, akkoľ

Józsefuáro, ,,,"gio.í.o,natná ".?lłł:.ř;i^if*.""*i 
"u* -śajźĺt fonásból történő

kiegészítését. ľ;;;ää^ň" ,--ii.ďoo Ft, napi ,,yoiJ'a, munka utáľr, józsefuaľosi

rezsisztlm!ákkal és koltsegekk "ĺ u- megeíľ'etesn ",. 
n"^ "leg. 

Viszont a közmunkások

mégiscsak zso miľio Ft értékiĺ *""il;;; g",n"k"l /o -ĺlioit onľesszel és 25 millió Ft

szewezésiköltséggel. Ha eset'eg "jä'ä''.l.?t 
10 miiliái".'" toa"u szánrĺí az onkoľmányzat,

akkor kb. 10 %.{a|meg tudná ""'""t*"ä;;j-;i;i.é'",hu ", 
v{ou3n egy bérminimum'

ahogy u ł. otauioř"ľ,"J'".J, "gyoui.í".ägyŻu 
rui"ttői ";* 

igy tudja. Egv helven látott két,

egymásnak ellentmonđó adatot, ";;;.;;;;"tné 
tudni, ň' " 'ń:*gýí 

Hĺ"utĺ hany főt

kozvetített a közfoglalkoztatźĺsba'ä "Fiřkl". 
i. 

,2Ju"łaésében 
1133 fő van, viszont a

következőoldalközepénĽ99.Ezakétadathogyanviszonyulegymáshoz?
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Dr. Kocsis M:áté
Alapvetően nem á|| távol az onkormányzat szźndékźtő| a Jakabfy Tamás aItal
megfogalmazohljavaslat, de ettől a minimumbértől inkább, nem béľminimumtól, eltéľni nem
lehet, mert megvonjak a támogatttst. Egyetlenegy jogcímen tudnak többletpénzt biztosítani
adott esetben, amennyiben a közfoglalkoztatottak tulóra keretében vállaljak a munkavégzést.
De ez nem egy általános, tehźú a költségvetésben nem tudják figyelembe venni, amit Jakabfu
Tamás képviselő mond. Itt szeretné elmondani Jakabfy Tamásnak, ismerve páĺtja álláspontját,
hogy szeľinĹe nem leheĹ megélni 47.000 Ft-bÚl, úe jtlval tobb, rnirrt a koľábbi 28.500 Ft.
Abban egyetért,hogy ez nem a normális éIęthęz elegendő bér. Tobb mint korábban, azirźny
jó, támogatják is, ő magais az orszźĺggyűlésben, de nem tartjavégállomásnak a 47.000 Ft-ot,
hanem egy folyamat kezđetének. Nem tudják befogadni Jakabfy Tamás iĺdíwányt"/5 a
vonatkozó jogszabá|y nem teszi lehetővé a minimumbér megnövelését. Koscsóné Kolkopf
Judit irodav ezetó kiegésziti a v á|aszt.

Koscsĺíné Kolkopf Judit
A 8. oldalon található beszámolő a 2011. évre hivatkozik vissza, amikor még a 4 őrás
közfoglalkoztatźs is a rendszerberl volt, és akkor 1133 főt tudott a Munkaügyi Központ
kiközvetítetní. 2012. évben 299 főt, de mar csak 8 órás foglalkoztatásban. Ez okoúa az
elhangzott ellentmondást.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt az előterjesńőnek.

Sántha Péterné
Dr. Révész MtLÍrźLt szeľetné megnyugtatni a tekintetben, hogy külonös figyelemmel kísérik
őket, és megpróbáljfü mindenképpen megoldani a problémát.

Dľ. Kocsis M:áúé
További kérdés, hozzászőIás nincs, avitźtLeztnja. Szavazásra bocsátja az alpontokkal együtt
1 0 pontból áI|ő hatźrozati j avaslatot.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ AT:ľrIZ AT ALHIZ unĺo s ÍľBTT S ZóToBB S ÉG SZÜKSÉGES
H,ą.ľÁRoza.ľ:
473t20Í2. (KI.19.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest Esély Nonprofit Kft. beszámolóját akozfog|alkoztatás20|2.január-
szeptemberi mfüödéséről.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 2012. december 19.

2. a kerĹileti közfoglalkońatás folyamatos fenntaľtása érdekében a működtętésre irányuló
kérelmek benyújtását támogatja, ennek érdekében:
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a)felkéľiajegyzót,mintfoglalkońatőtafO13.évikozfoglalkoztatásravonatkozó
kéľe'mek év közbeni u*yo;tffi'u* ,ĺ*ĺ.utigyi Ĺozpónttal a hatósági és a

,,ijffi;Ł;'"m:ľ;;itľt*l.řöąřř!fr?5l".Łu.TÍ;'"glalkońatźĺstbiztosító
kö'tségvetési szeľvek vęzętí'rt,;ä..1".'i"'ýľ::::;2!OI3. 

évi közfoglalkońatásra

vonatkozó kérelmek év közbeni.u"'ľuiiry11u,'u m.,.Ílkutigyi kozponttal a hatósági és a

",ä=ffiľ,ľt.ľťt#'*;iľ"*łľxäľ:trä.ff 
'ľ#!lŁ'"'*Nonpľofit.Kft .

ügyvezetőjo.är,.ii"ír"rt ",,^,a"^.zoiá. 
o"ĺ vo,ĺ"e?"|k,i":,á'sľa vonatkozó kéľelmek

év kozbeni uenyuitasáru, u *ootfiilviĹo"po,,ttĺ "-il"io'agi 
és a munkaváIlalókkal a

foglalkoztat uł,,*,"łči,oä*"r. ,,,JgĹo.e,e," .*,uI, l'"gy a . kéľe'mekben a

kozfog'alk o^,a, bérttlmogatu,ł""ř.-1"*,e," l.o"uä"" 
-řált'eg"k'" u Kft. źt'.tal

igényelhetó.á*;g;c;e,íeua5Yo.banmaximálja.

Felelős: polgármest er, jegyző,ktikséľetési szervek intézményv ezetőí,a Józsefuaľosi

Kozösségi Há,"kNonprofit Kft. ugyve,"toJ" . ,

Hataľidő: fOI3.:*"á. r. - f)ti. december 31. ktizött folyamatosan

3.afOt3.évikozfoglalkoztatźĺstaa2O|3.éviköltségvetésterhére

a)akozfoglalkoztatottakbéľésjarulékainakonĺészeként20.000,0eFterejéig,

b)akdzvettenkoltségekľe:betegszabadság,egészségügyikiskönyv,*oymunkavállalók
esetében, akik a munkavégz eił,",,žtitieg", ;"ńKí ''olgaltuta. 

igénybevétele

utaztsi költség, munka-védo,.ň",. u iurugä.olnu .,t"ui szocialis helyiségek rezst

költségeire 5.000,0 e Ft ere1erg'

c) a kozfog' a.koztatás szęwezésiiľanyítási költségeire bruttó 20.000 e Ft eľejéig előzetes

kötelezettsé get vállal

Felelős: polgármesteľ
H"tłiaĺ zolz. december 19.

4.kijelöliaBudapestEsélyNonprofrtKft-t(Kft.)akommunálisközfoglalkoŻratźĺsegyik
foglalkoztato-iietyene\ 

-a1za|, 
ńääv ä -t.ł"ui. ̂ .i.*ĺ.äi 

T"ruau.r.u. a Józsefvarosi

Vaĺostizeme'tetési Szolgálat ,",ěťaje,u"l'esv.e(ĺetve,?ég;;;;. 
Felkéf 1Kft ngyvezetĺljét

a kiizfogtalko ztatási kérehek J.,," l.ti"u"ń b""yúŕ;;;đ a munkaiĺBYi kozponttal a

hatósági e. u'ä.iľu'allutol.l.ut " 
ľägi"il."o atásí szeiződések megkötéséľe.

Felelős: po'gármester, a Bu{ary9st Esély Nonprofit Kft. igyvezetője, a Józsefuarosi

Vłostizemeltetosi Szol gálat v ezetíĺje

Hataľidő: 2013. évben folyamatosan

5. a Budapest Esély Nonprofit Kft. ľészére a kommunális terĹileten történő foglalkoztatás

őnľészkoltségeiľe a hatt,rozat..3.-;j pontj1b.an di;i,-ĺe'.r. és jaru'ékainak önĺész

keľetösszegb o| a 2O|3.e'1"^.ł íasi řĺoř oio"'ňl^*ďynek "}ľpiy 
a Kft-vel kötött

közszo'gálo,ź,,í ,,",,ađés 2Ol.\.äu," .oo,,ĺr o,d ĺ,.'oł,iłÁ"ĺen"iet az e'őteľjeszĹés 5.

számtl*"u;ři;.'"ii".itartalommalmódosítja.
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Felelős: polgáľmester, a Budapest Esély Nonprofit Kft. tigyvezetď1e
Hatáľidő: a2073. évi költségvetés elfogađását követően

6. felkéri a polgármesteľt a Budapest Esély Nonpľofit Kft-vel kötött kozszo|gáItatási
szeruőđés 2013 . évre vonatk oző I. számu mellékletének alźirásfua.

Felelős: polgármester
Hatrĺĺidő : a 20 13 . évi kdltségvetés elfog adását kcjvetően

7. amennyiben a nemzetiségi önkormányzatok kérelmet nyrijtanak be közfogla|koztatźsra,
abban az esetben az onrésń' a saját kciltségvetésiik terhére kell biĺosítaniuk.

Felelős: polgármester
Hatráĺidő: 2012. december 1 9.

8. a Jőzsęfvárosi Köztjsségi Htzak Nonprofit Kft. részére a kozfog|alkoztatási <jnĺész

költségeire ahatátozat 3. a) pontjában foglalt bérek és járulékainak önĺész keľetösszegből
a20I3. évre 1 .36| e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Hataľidő: az ĺjnkormányzat 20|3. évi költségvetésének és a Kft. 2013. évi tizleti tervének

elfogadását követően

9. felkéri a Jőzsefvttrosi KözösségiHazak Nonpľofit Kft. iigyvezetojét, hogy a határozatbarl
foglaltakat a2013. évi üzlęti terve összeáLIításánźI| vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester, aJőzsefvárosi Közösségi HŁak Nonpľofit Kft. ügyvezetoje
Határidő: a Kft. 2013' éviuz|etítervének összeállítása

10. felkéri a po|gármesteľt, hogy a hatźrozatbaĺ foglaltakat az önkoľmźnyzat 2013. évi
költségvetésének tervezésekoľ vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a20|3. évi költsésvetés tervezése

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy ahatározatot 17 igen,0 nem, 0 taľtózkodással a Testület elfogadta.

Napirend 6/3. pontja
Javaslat álláshelyek váůtozásábő| adódó kiiltségek fedezetének
biztosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Santha Péterné - alpolgármester
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Dr. Kocsis Máté
A bizottságok megtár gyaltźĺk,

Kérdés, hozzászőlás nincs, a

iavaslatot.

kiegészítés szóban

Szavazásra bocsátja
nincs. A vitát megnyitja.

a 3 pontból á11ó hattrozatielőteľjesztői
vitát lezźrja.

sZAv 
^Z^SNÁL 

JELEN vAN 17 KÉry/I'SELo --.-^
A HATARo Z 

^THőT^T 
ALH' Z ľĺŃb's ĺľBľT S Zi ToB B S ÉG S ZÜKS ÉGES

HATAROZAT:
474t20t2. (x[.19.) 17IGEN O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy:

1. előzetes kotelezetts éget váI|a| a lőzsęfvźrosi Intezményműködtető Központ (1082

Budapest, Baross,,. sł. 2()13.tui r..,l..eg,,"té'é!:;Ĺ'ám fő részérę a felmentések

feďezetéte,melynek osszege ą.gĺioäá n (l.+ls 776Ft+ 922260 Ft járulék)'

z.felkériaDeákDiák,aLosonciTériésaNémethLász|őAltalanosIsko1a
intézményv ezetóit,hogy a uo,uň,ul^*otti jogviszony megsziintętésére vonatkozóan a

sziikséges intézkedést tegyék meg'

3.felkéľiapolgármestert,hogyazl.pontbanfoglaltakataf0|3.éviköltségvetés
tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: |-2. poĺtesetén: f01r2. december 3 1.

3. pont 
"."ie"' " 

2oI3. évi k<iltségvętés tervezése

'-:-äffiäjľ;:"* ahatźrozatot 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodássala Testü'et elfogadta.

NaPirend 6/4. puontja 
t kőzétkeztetés biztos ítálsáľa a Raoul Wallenberg Szakkiizépiskola

és Szakiskolában
(ď.b"li ;Lőier3esĺes, HELYSZÍNI KIOSZTAS)

Eláieľj esztő : S-ántha Péterné - alpolgármesteľ

Dr. Kocsis Máté
Bizottság nem táľgyalta. Szóban nincs előterjesĺő í hozzáťvzllĺva'ó. A vitát megnyitja.

Kérdés, hozzőszći{snincs, a vitát |";á,j" Szałazása.uá"'á,:" a 6 pontból á11ó hatáĺozati

javaslatot.
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATlľrc.ZAT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
475t20r2. (XIr.19.) O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1) a Raoul Wallenbeľg Szakközépiskola és Szakiskola k<jzétkeztetését (a Gyvt 151. $ (2)
bekezdése)' mint kcjtelező feladatot 2013. januaľ 01. napjától ellátja az a|ábbiak
szęrint..

a) a lőzsefuaľosi Intézménymúkĺjdtető Kĺizpont tevékenységét kíegészítí az állami
intézménytenntaľtó központ źitaI fenntaľtott nevelési-oktatási intézmények
kozétkeztetésének biztosításával, a fóvźrosi önkormźnyzat saját tulajdonában á11ó

ingatlanbaÍI mfüödő nevelési-okt atási intézmények kivételévęl,
b) 2013. januźr és februĺĺľ hónapra a Budapest Fővĺíĺos Önkoľmányzata Humiĺn
TISZK Gazđasági Szervezete és a SoDEXo Magyarország Kft-vel kĺjzött kötött
vá|Ia|kozásíkerctszeruődés alapjan, az abban foglalt díjjal és feltételekkel és egýttal
tudomásul veszi ahatályos Főv. Kgy. rendelet alapjánťlzetenďo térítési díjakat.

2) az 1 . pontban megjelölt fęIađatra a 2013 . januźr, februar hónapra vonatkozóan előzetes
k<jtelezettséget vállal az onkormźnyzat20|3. évi költségvetésének terhére I.392.100,-
Ft ĺĺsszegben.

3) felkéľi a Jőzsefvźrosi Intézményműkodtető Kozpont vezetőjét a Képviselő-testület
2013. januźtr havi első rendes ülésére az alapítő okirat, SzMSz módosításának
elkészítésére.

felkéri a Józsefuaľosi Intézménymiĺkĺjdtető Központ vezetőjét, hogy folytasson
tráľgyalásokat (személyi, tźrgyi, dologi) az 7. pont szerinti kote|ęző önkormányzati
feladatellátás j<ivőbeni biztosítása érdekében és erre vonatkozó javaslatát tegye meg a
Képviselő-testület 2013. február havi utolsó rendes tiléséľe.

felkéri a polgármesteľt, hogy a Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat által fenntaľtott óvodĺákban
és iskolfüban ellátottak étkezési térítési đijź}Íő| szőIő 6911997. (XII.29.)
önkormlínyzati rende|etet vizsgálja felĹil és erre vonatkozó javaslatát a Képviselő-
testtilęt 2013. február havi utolsó rendes ülésére terjessze elő.

felkéri a polgármestert, hogy a hatźtrozatbarl foglaltakat a 2013. évi költségvetés
terv ezéséĺél ve gye fi gyelembe.

4)

s)

6)

17IGEN

7.,2., 5.,6. pont esetén polgĺírmesteľ,
3 .-4. pont esetén a I őzsefv árosi Intézménymfüödtető Központ v ezetoje
1. pont esetén 2013.január 01.
2.pont esetén 2012. december 19.

3. pont esetén a Képviselő-testtilet 2013. januáľ első rendes ülése

Felelős:

Hataĺidő:
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4.-5.ponteseténaKépviselőtestĺilet2OI3.februáľhaviutolsórendesülése
6. pont esetén - o''řä,*}"y" izď.',.évi kÓltségvetésének tervezése,

'^Ä-5ffiä,ffi[' ahatźtor,atot 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testiilet elfogadta.

1 . Flgy éb előterj esztések

Napiľend','Jnuľul',l. u Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezeti és Miĺködési

Szabáiyzatáľól szól ő ;;ĺ;ó0i. (v.06.) iik. számú ľendelet, valamint a

PolgármesteriHivatalĄl"pĺ.tl_o-ĘĽ*.módosítására
ĺĺ'asu"rĺ "íoteľj 

esztés, poľrÉzgESITES)
ploterieszto: Ďľ. Kocsis Máté - polgármester

"J Ť:ääľÍr.á.".:".oe.' az il'etékes bizottság meg!źĺrgya.ta, Szóbeli 
'<tegészítése 

az

*ľľ'mľ,:ľ;'ŕ :trä::iläľ ľ#;tr:ľŁ::::,- :",,ásző!źs 
ĺem érkezett, ezért a

napiľend vĺtájźtt"žuű 
";.;;;;,k";ő;;á;",ati 

javas'atot bocsátja szavazásra.

sZAv AZ^SNAL JELEN vAN 17 KÉPVISEL9- 
- - ^-

A HATÁRO ZATH'ZAT ALH)Z ľĺŇbbĺľBrr sziľoBBSÉG SZÜKSÉGES

H,ł.ľn.Rozn.l:
476ĺ2012. (xII.19.)

3 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-tęsttilet úgy dont, hogy

1.azeÖoteĄesztés1.szźtm,(lmellékletétképezoPolgármesteľiHivatalAlapító
okiľatát Módosító okiratot, 

",;,^i**ďőteľjesĺJ st. számímellékletét képező,

módosítasokkal egység",."L,t'"ite fogtalt-Álapĺto okiratot2Ot3.januaľ 1..i

hatźůyb a lép és s el elfo gadj a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2O|3.januaľ 1.

2.fl:3.januaĺ1.napjától^yyy:?o1gá1tatásiBízottsźrytilgJźLvźLSzíIágyiMelinda
(FIDESZ-KDN';-[ď,"'". o|th' zoltĺnĺGIDESZ-KDNP) választj a meg.

14IGEN

Felelős: polgáľmester
Hatźĺiďő 20I3.j anuáľ 1 .

3.felkériajegyzőt,hogygondoskodjonaszeméiryivźĺItozásokáffiezeÍéséľőla
szükséges nyilvántartásokon. 4L



Felelős: jegyzó
Hataľidő: z)I3.január 1.

a 1083 Buđapest, Ptáter u. 60. (hĺsz.: 35728lI8lNI,351f8l18lN|95), a 1083

Budapest, Práter u. 63. (hľsz. 36122lNI), valamint a |082 Budapest, Kisfaludy u.

28lA. (hľsz. 35670lNI) szźtm alatti ingatlanokat az ĺinkormányzati korlátozottan
foľgalomképes tözsvagyon köľébőI kiemelve, azokat itz|cti vagyonná átminősíti,
egyúttal fęlkéri a Kisfalu l(ft-t, hogy a Hivatal hasznáIatźtból kikerĹilő ezen

ingatlanok źiv éte|ér o| gondo skodj on.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatĺĺridő: 2013.január 1.

felkéri a polgármesteľt, hogy 2013. marcius hónap első ľendes képviselő-testtileti
ülésére az ,űj Szervezeti és Működési Szabźtlyzatra vonaÍkozó rendelettewezetet
terjessze elő.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. március hónap első képviselő-testületi ülése

Dľ. Kocsis N.ĺ.áúé

Megállapítja, hogy ahatźlrozatot a Képviselő-testĹilet |4 ígen,3 nem szavazatta|, tartőzkodás
nélkül elfogadta.
Ezt követő en szavazttsra bocsátja a |5 paragrafusból álló rendelet-teľvezetet.

A SZAVAzÁsNÁI. JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTÁSHOZ MINoSÍTETT sZóToBBsÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBpvÁnos rÉpvlspro-rpsľÜrEľB 14 IGEN, 3 NEM, 0

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST JóZSEFVÁRoS
oľronľĺÁlĺyzĺľÁNAK 76t20|2. (xII.21.) SZÁMÚ oľxonľĺÁNYZATI
RENDELETET A xÉľvrsElo-ľBsľtir-nľ És SZERVEI SZERVEZETI ľs
lvĺuxooÉSl SZABÁLYZATÁROL szoLo 1gĺ200g. (v. 06.) oľxonľĺÁľyzĺ.ľr
RENDELET MóDosÍľÁsÁnŐl

4.

5.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendelętet
nélkül megalkotta.
Megkéri a jelenlévőket' álljanak fel, mivel az új
esktitétele következik.

|4 igen,3 nem szavazalĺa|' taľtózkodás

bizottsági tag, oláh Zo|tźn ünnepéIyes

Eskü
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Napirend 1tf.poúja kozó tiirvényi renđelkezésekkel
Javaslat az át]ráúhatő szewezetekľe vonat

xup".olutos diintésekĺe ghozĺta|ára,

(í'áJ;ŕ;1őto1 "'oe', 1 QľrEznESITES)
Hótű;'"tő. lj'. ro".is Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis Máté
Az íľásbeli elóterjesztést az illetékes bizottságok megfáľgyalták' melyhez szóbeli előterjesztői

kiegészítés nincs..ľ;;i,""u "itaĺä""*Jńyitjal 
os ;;;;đj;." szőt Jakabff Tamás

képviselőnek.

Jakabff Tamás.
Véleménye szennt Józsefvaľosi is több off.shore céggel ta?á|koztak, ľeméli ebben vá|tozás

le s z. Me gkéľa"'ĺ, Lĺä.l,ä i", ^"é 
gď ;uujäo''o' uĺnuř 

"yilváno 
s ságával?

Dr. Kocsis Máté
Dľ. Sommeľ Janos jogtanácsosnak aĄamegaszőt.

Dľ. Sommer János l - l.A^^łi o aő,g aĺlatok e'érhetőek minden
Ennek az a|apjźtt a cégnyilvánoss á?-y:ry,:, ":,.?::::e1érhetőek 

minden egyes cégnél,

ezért ennek során-á-Híatal is így iogia azt vizsgźĺ|ni, és így fogia megkeľesnr az

osszefiiggéseket, ]nogy Tť:o. ".:*Jä 
opten ce*;, turta|íłaz bĘo1vos tulajdonosi

ađatokat' amelyek álupit^l"t,"t ''i,.Juľt'"tt" 
ťrc.o'i ' *l4äo"osi StrukturaÍa. E közben

kízfuő|agolyan uauloři,,t,,ul. a birtoĹtba, amelyek .";;;";"b^|yo}< |apjan 
kezelhetőek.

Nvilvanva' oaĺ ez'"*,,;*;ä"1,"t 9äk";, 
ł,olgal. n"äv" aĺá.l'l*o legyen a gazďasźĺgi

,o á'talko zásol. t,,ruj aJřä,i ;;;ř;;'", ĺli"tu" az ott lévő személyek.

Dľ. Kocsĺs Mĺité. 
Ĺ- .ľ^*ácfÁl nontosäll érte]rmeńék-e a kéľdését?"luĺ" 

gŕo'a" 
"i 

J akabfy T amástól, ponto s ĺ

Jakabff Tamás .1, 1. ^ -..^- ŕ\ntpn Cég zđaÍbázisban meg lehet nézni az adott cég

täńŁ.'tŤJl:äT:#,:Łł:äť jľ'":$:ľ".':'J[Tkí"*"*ľľ",J"ee"giir1ajcĹ
ciprusi, ktilonbozá *til'1,*oŕuu,,-ř"i"gvt "s"l 

*;L; ;;^ ft|tfthato. szewęzet. Akźrr a

tulajdonosi lá".b*;.ú; máshol Ě'äí-"ŕ-'.n"::.:j;:Ĺbń 
az esetben a szerződéses

viszony, illetve Jiiä;ä' łłľ^}.łueí.-önkormányZki "eg"ld.,el 
va'ó'paľtnerséget ez a

cég csak úgy "ég;"řJi;;;; 
, 

|-:u,o,,í;l',ľr"*L1i. táí r'"sľ:* az o téĺyleues tu'ajdonosa'

amely egyetlen "łe,á,i^'sem 'esz 
-äJjälĹä- ĺ, ĺe;ääor"*tnyzat ři'tokabu keľĹilt

;;dk"äl a nyilváňos sägárő| szőllt a kéľdése.

I)r. Kocsis Máté
Lehetőleg tartsuk magunk' táy91'a külfötdi cégektol, amennyiben lehďséges' nyi'ván más a

heĺyzet egy "l*ä.r.*i 
uozbesžerzes ","téb",,. 

ffiä "a,:::: ^l, 
magyaÍ cégek

foglalkoztatását prefer áĺja, sőt .y,u uei u vezetőkeÍ",^u*",i.,yiu"n van olyan egyti'ttmúködő

partnercég, u*"iv*r. ä toujao,,oä'käJil" ktilfölďi sźemély vagy egyéb szervezet



megtalálható, akkor erről írásban tájékoztassák a Képviselő-tęstiiletet. Ennek a
tźljékoztatasnak legyen a kĺiltségvetés elfogadása a határideje.
Dr. Sommer Jánosnak adja meg a szőt.

Dr. Sommer János
Amennyiben az onkormtnyzathoz bęérkez1k egy ađat, az elvileg két fajta lehet. Személyes
vagy kozérdekú adat. Ha személyes adatnak nem minősül, ha semmilyen kor|átozás nincs a
jogszabályban, arrrely alapján rrerrr rryilvĺĺrros az az adat, akkoľ úgy gorrdolja rrrinden adat, anri
az onkormáĺyzat bármilyen kezelésében van _ rogzített, va1y bármety _ a vonatkozott
törvények a|apjarl az kozérđekű adatnak minősiĺl. Amennyiben a külft'ldi tulajdonosnak
feItárja valaki a szerkezetét és aÁ, megküldi az onkoľmányzatnak, akkor valamilyen szinten
fudomásul veszi ań., hogy ez az adat egy Szervnek megküldésľe kerĹilt tĺĺrvényes keretek
közĺjtt. Ha ez olyan adatot tarta|maz, amely más jogszabźlly alapjén nem nyilvános, akkor
nyilvánvalóan eú' a Hivata| nyilvanvalóan fogja. Alapesetben, fő szabźiy az, hogy minden
közérdekű adat, amely az onkormźnyzatkezelésében Van.

Dr. Kocsis lsĺ'áúé
Pintéľ Attila ľészére adja meg a szőt.

Pintér Attila
A hivatkozott törvény a|apján december 3l-ig felülvizsgźt|ja, és kezdeméĺyezi a gazđáIkodő
szervezet áta|akítźstLt. Ma đecember 19. van. Nyilván meg |ehet eń. a feltarást csinálni
december végéig, de hogy lehet ezze| az áta|akitással végezni?

Dľ. Kocsis János
Dr. Sommeľ Jĺínosnak adja meg aszőt.

Dľ. Sommeľ János
A jogszabźl|y megfogalmazása nem teljesen egyértelmű, és többször éĺelmenék, hogy az
miről szól. Értelmezésfü szerint a kezdeményezés aĺ::ő| szőI, hogy meg kell kezdeni egy
folyamatot. Nęm le kell zární a teljes folyamatot, hanem december 31-ig fel kell tárni, és azt
ktjvetően valamilyen szinten kezdeményezni kell. Ugy gondolja, hogy a Képviselő-testiilet
határozatźxal ennek a töľvényi feltételnek eleget tesz. Természetesen ennek lesznek későbbi
lépései. Fel lehet vetni, hogy a tulajdonosi szerkezetnek a megváLtonatása hogyan mfüödik.
Nyilvĺánvalőarl ez nem lehet egy egyoldalú diktátum, ennek megfelelően együtt kell mtĺkĺiđni.
Vagy megszabadul az onkormányzat a tźlľsasźryi részeseđésétől, vagy hajlandó
együttmfü<jdni a fulajdonosokkal. Errę nęm lehet kĺjtelezni elvileg másokat, nyilvĺĺnvalóan
nem az lehetett a tcirvényalkotó szándéka, hogy december 31-ig kényszerręl valamiféle
intézkedések szülessenek.

Dr. Kocsis ľIáLté
Jakabfu Tamásnak adja meg aszőt.

Jakabff Tamás
Szomorúan ha||gatta ezt az álláspontot. Alláspontja szerint december 3l-ig bifosítani kell,
hogy ezek a cégek źúIáthatő szervezete|<rlek minősüljenek. Ezt a töľvény szövegére a\apozza,
amely igy szőI: ',Amennyiben az Állam vagy a helyi ĺinkormźnyzat olyan gazdá|kođő
szervezetben rendelkezik tagsági részesedéssel, amely társaság valamely tagja nem felel meg
a törvény átláthatő szervezetek'ľe vonatkozó előírásainak, a táĺsasági szerződést 2012.
dęcember 31-ig felülvizsgálja, és kezďeményezí a gazdáIkoďő szervezet tulajdonosi



szerkezetének .... átalakitásźÍ..-. Áiláspontja szerint december 31-ig ezeknek a taľsasági
szerződéseknek megvá|toztattsra kell kerĹilni, illetve ha ez nem tcirténik meg, akkor
feltételezi, hogy január l-jétől ezze| a céggel az onkormźnyzat nem végezhet el semmilyen
feladatot.
Módosító javaslata van a 3. határozatí ponthoz. Kéri, hogy a kĺjvetkező beszurást

''amennyiben az indokolt'' tĺiröljék, hogy mĺĺrciusra mindenképpen készüljön eľről a témárőI
egy előterjesztés, ne csak akkor, amikoľ ez indokolt. Véleménye szerint mindenképpen
indokolt egy ilyen beszámoló ęlkészítése.
Hetedik pontként a kcjvetkezőt javasolja:

,,7. A Képviselő-testiilet felkéri a polgármesteľt, hogy tájékoztassa az l-5-ig pontok alapjén

rye 
gtett intézkędé sekĺő 1 é s a p aľtnerek ny ilatko zatak ő|.,,

Ugy gondolja' hogy ezeknek a nyĹ|atkozatoknak december 31-ig be kell éľkezni, ezért ezt a
tájékoztatőt már a januáti képviselő-testiileti iilésre is megkaphatja a TestĹilet. Határido: a
Képvi selő -testĹilet j anuári ülése, felelős : polgármester.
Javasolja ahatározati javaslat 8. ponttaltorténő kiegészítését,aza|ábbiak szerint:

,,8.A Képviselő-testiilet felkéń a Kisfalu Kft-t, hogy tájékoztassa a 6. pont a|apjźn megtett
intézkedésekĺől, és a paľtnerek nyilatkozatairőI. Hatźtriđő a Képviselő-testület janulíri üIése,
felelős Kisfalu Kft.
Természetesen a t<jrvény bettĺj e szerint a december 3 1 -ig beérk ezett nyi|atkozatokĺő| beszélt.

Dr. Kocsis N{.áté
Januaľ 23-ig ezt nem fogja tudni elkészitení aHivatal, ezért javaso|ja a februari első testĹileti
ülést hatríridőként megjelölni. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Elfogadja ahatźridő módosítást a7. és a 8. pont vonatkozásában is.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselő tészére.

Pintóľ Attila
Megdöbbentette a Joglanácsos Ú. flláspontja, mivel véleménye szerint teljesen egyéľtelmrĺen
foga|maz a törvény, hogy december 31-ig ezeknek az áta|akitásoknak meg kell történniiik.
Nyilvánvalóan előállhat o|yanhe|yzet, amikor ezt nem lehet megtenni, de hogy december 19-
én állnak neki' akkor még kevésbé lehet ezt végĺehajtani.Eza töľvény januar l-jén lépett
hatźiyba.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Sommer János jogtanácsosnak ađja meg a szót.

I)r. Sommeľ János
Áiláspontja szerint a jogszabáIy ut mondja ki, hogy kezdéményezí az źta|a\<ltást. Ań, nem
mondja ki, hogy hol kezdeményezi ań..Ha a tĺirvény ań'tartalmazná,hogy a taľsaságon beltil
vagy a taggyúlésben kezdeméĺyez, akkor valóban a Képviselő Uľnak igaza leĺlne, de a
jogszabá|yban mindössze aľľól van sző, hogy el kell kezdeni egy folyamatot.

Dr. Kocsis M:áté
Jakabff Tamás képviselőnek adja megaszőt.
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Jakabfy Tamás
Emlékezteti a Testtiletet, hogy a 3. ponthoz is volt módosító indítvanya.

Dľ. Kocsis Nĺ'áúé
Előterjesĺőként ezt is befogadja.
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|tts a napirend targyában nem érkezętÍ".

napiľend vitáját|ezźrja és a kĺivetkező módosított hataľozati javas|atot bocsátja szavazásra.

sZAvAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR )ZATHjZATALHOZ MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
477t20r2. (Kr.19.) 16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I.) a ĺemzeti vagyonĺóI szóló 201I. évi CXCVI. töľvény 18' $ (4) bekezdése a|apjtn
felkéri a polgármestert az önkormányzati tulajdoni részesedéssel múködő cégek

tekintetébeĺazát|źúhatósággalosszefi iggőfeltilvizsgálate|végzésére.

Felelős: polgáľmester
Hatźĺidő: 20|2. december 3 1 .

2) az 1.) pont a|apján elvégzett felülvizsgálat eredményétől fliggően, az ott esetlegesen

érintett cégek tekintetébęn a nemzeti vagyonĺól szóló 2011r. évi CXCVI. tĺirvény 18. $
(4) bekezdése alapján - amenrlyiben az törvényi előírás alapjźn szfüséges
kezdeményezi a nem átláthatő gazdasági tźlrsaság(ok) tulajdonosi szerkezetének a
törvény át|áthatő szervęzettevonatkoző előírásainak megfelelő áta|akltásźú és felkéri a
polgármestert, hogy a sztikséges előkészítő munkaról és a sztikséges jognyilatkozatok
megtételéről gondoskodj on.

Felelős: polgáľmester
Határiđo: 2012. đęcembeľ 3 1 .

3.) felkéri a polgáľmestert, hogy az 1.) pontban meghattrozott felülvizsgálat és a 2.)
pontban említett feladatok tekintetében a 2013. maľciusi első rendes képviselő-
testĹileti ülésľe készítsen előteriesztést.

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2013. miíľciusi első rendes képviselő-testiileti. tilés

4.) tulajđonosi jogkÓrében, az 1.) pont alapján érintett gazdá|kođő szervezetek
tekintetében,kizfuőla1 a nemzeti vagyonĺól szóló 20II. évi CXCVI. törvény 18. $-
ával kapcsolatos kĺltelező feladatok végľehajtása érdekében engedélyezi a taggyu|és

összehívásźú, továbbá bármely olyan tagsági jog jogszenĺ gyakorlását, amely nem jar
önkormányzati vagyon elidegenítésével vagy csökkenésével.
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Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: azonna|

5.) felhatal mazzaa polgáľm9sterti h::g] _ amennyib er] azszükséges - az t )-a.) határozati

pont végre haýaiahoza tarsasági:"gĺ "yilí*ĺ 
zatokatt"gv" ňeg es az önkormtnyzati

tópviseietről gon ĺloskodj on.

Felelős: polgáľmester
Hatźĺidó : 20 B: ;;; ;iusi el ső ľende s képvi selő -testiileti ü1é si g

6.)felkériaKisfaluKft-t,hogyan9mzetivagyonĺólszőlő2011.éviCxCu.törvény
18. $ (2) b"k;;jälul" ĺ"gl"r."r..T)*i"i.śzó1ítsa f"! u ,,",,ődéses feladatkoľébe

tartozőönkormány zatí vagyo"."kil;J;;_iĺu,,oaű, 
] a 18. $ (2) bekezdés ä|tal

egyébként é,i;;đ:-s*íáĺu,1t,.""*"'"t"l."t, hogy tÁiźk. fe' a törvény 3. $ (1)

bekezdés 1. pontja szeľint tulajđonosiszerkezetĺiket, amennyiben az nem ismert.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hataľidő: f}If. december 31.

7.)felkériapolgármestert,hogy.ttĺjékońassaaz1-5.pontoka\apjźnmegtett
intézkedésekĺát.J, u partnerek nyilatkozatairól.

Felelos: polgármesteľ
Határidő : 20 1äl fJ;aĺi első képviselő-testületi ülése

8.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy tájéko ztassaa 6. pont a?apjźĺĺmegtett intézkedésekľől és a

paľtnerek nyil atkozataiľól.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő : zl;;.i"Ĺ** első képviselő-testiileti iĺlése

Dľ. Kocsis Máté
ľ,r"gĺllupĺ..ĺ a, hogy a Képviselő-testület a határozatot

nélkĺil elfogadta.

A Képviselő.testiilet név szerĺnti szĺvazźtsi listáĺt

tartalmazza.

1 6 igen, 0 nem szavazalta|, ártőrkodás

a jegyzőkiinyv 2. számú melléklete

Tájékoztatók

oTájékoztatőlaMikszáth4.Kft.áita|végzettfelújításokľól
(írásbeli tájékoztato) 

.

ptoteľiesjo: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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Dľ. Kocsis M:áté
A napirend vítájźĺt megnyitja. Megállapítja, hogy az e|óterjesńés tćĺrgyában kéľdés,
hozzásző|ás nem étkezett, így a napiľendet hatźnozathozatal nélkü| Iezőĺja. Képviselői
kérdések kĺjvetkeznek. Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Képviselői kérdések

Jakabff Tamás
Nekem 6 db kéľdésem lesz, kciszönhetően annak, hogy az egyik'kérdésemet Komássy Ur a
JVSZ-szel kapcsolatban mar feltette az ađott napirendi pontnál. Eĺ ezt egy kicsi évéľtékelés
színezetében szeretném feltenni ezeket a kérdéseket. Eppen a tegnapi napon jelent meg egy
felméľés, amely a részt vevő 23 otszág lakosságanak több mint fele ĺyiLatkońa ań., hogy
2012. saját és családja életében rossz év volt. Magyarcrszágon ugyan ezt74 oÁ mondta.Egész
éves tapasztalatom a|apjźln ań. feltételezem,hogy Józsefuárosban is talán ennél nem rosszabb,
de legalább ugyan ilyen rossz az arźny, és ęzért szeretnék kiemelni néhány kéľdést, néhány
ígétetet, amely a 20|2-es évben nem keľült betartásta, és néhány olyan dolgot, alnely ań.
gonđolom, hogy a kerület érdekével ellentétes. Az első az az) hogy nyilvánosságra került
Józsefuarosbanazađóslista. Énan"gondolom, hogy ezegy kontraproduktív módon t<jľtént kis
összegek és alig lejźrt tartozásokka| rendelkező józsefuárosi személyek személyes adatai
kerültek tömegesen nyilvánosságra a FIDESZ KDNP źita| megszavazott tĺirvény alapjźn. Az
első kérdésem a jegyzohoz sző|, hogy međdig fogiak még az esetenként csak piíľezer forintos
és csak egy-két hete lejáľt kcivetelések) azaz pl. a csekkeket rendszeresen egy kis késéssel
ťlzetők, józsefuarosiak személyes ađataít k1zzéteruĺ? Mikor fognak hallgatni azokła a
javaslatokľa és laitikákĺa, amelyet én is megtettem pl. a nyáron, hogy ez az eszkoz csak a
ÍIagy ĺisszegekkel, több hónapja tartozők elrettentésére jó. 140 oldalas listaknak a
kiplakátolása nem fogja elérni akívźnt hatást.
Második kérdésem az az) hogy hány đarab korábban iiresen ál|ő bérlakást adtak ki
ľászorulóknak2lI2-ben, és így hány tinkormźnyzati lakás maľadt iiresen?
Harmadik kéľdés kot az az,hogy Józsefuaľos civilszervęzetfuó| szól. A 201 l-es ún. civilvaľos
koncepció azhamvźtban holt. Nem bánom kül<jnösebben, meľt a koncepciő 1artalrmamiatt' Azt
viszont sajnálom, hogy a FIDESZ-KDNP Frakciój a a 2012 fo|yamtn kihátrált az errő| sző|ő
vitábóI. Nem is védte meg és nem is vizsgźlta feltil hivatalosan az á||áspontját. A tettek
azonban beszéltek, SziIágyi Demeter képviselő ur tabula ľasa-jának k<jvetkeztében hetente
jĺinnek bę abizottságok ęlé most is olyan e|őteqesnések, amelyek a civilszervezeteket olyan
he|yzet e|é á|Iitjak, hogy azok nem fudj4k ťĺzetru a megemelt bérleti đíjakat, és ezért
visszaadni kényszerülnek a helyiségfüet. Es itt most első sorban nem is a nagy botľaný
kiváltó Roma Paľlamentre gondolok, bźr az is tény, hogy néhány bizottsági taggal való
beszélgetésemből azt a következtetést vonom |e, azzaI sem mindig vannak tisztában, hogy
ennek a helynek tcjrténelme van, Az a kérdésem azza| kapcsolatban, hogy meg l<lváĺja-e
ę|ozni Józsefuaros onkoľmanyzata,hogy a civilszervezeteink a kerületen kívül keľessenek új
otthont' és ezzel elvigyék'innen tevékenységfü egy részét is?
Az év első felében a LELEK Progľam keľetében rendkívüli bérlemény ellenőrzés vo|t az
önkoľmĺínyzatíbérlakásokban. Erľe a pľogram elég sok kozpénzt elköltĺjtt az onkormányzat,
és mind ezek ellenére a mai napig nem keľiilt nyilvánosságra errőI egy összefoglaló jelentés.
Az a ktivetkezo kéľdésem, kérésem, vagy akár foga|mazhatunk úgyis, hogy követelésem,
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hogy minden kozpénzből késziilt ĺjsszesítés nyilvánosságát legyenek szívesek a rendkívĹili
bérlemény ellenőľzéssel kapcsolatosan biztosítani.
otĺiait kérdésem az az) hogy mikor |esz, ami meg lett ígérve, mikor |esz a btintető lakbérek
rendes lakbér felett része végre elengedve az adósoknak? Akkor ebbe nem megyek bele.
Az utolsó kérdésem, pedig az, hogy mikor vezetik be a munkźIéÍt lakhatás programot,
amelyben az onkormányzat lakásvagyona gyarapodna, és lakbéreket munka híjan fizetni
képtelen lakók tartozásukat csökkenthetnék?
Kĺjszönom szépen.

Dr. Kocsis lNIálté
Köszönĺim, hogy az évértékelőtől megkímélte a TestĹiletet a Képviselő Ur. Az etején nagyon
megijedtem, hogy évértékelőt fog most itt taľtani nekĹink. Egyébként elég, ha kéľi. Elhiszem,
hogy most e|ragađta ont a forradalmi heviilet, amit onok szívesen gerjesztenek is, de nem
kell követe|odzni, e|ég,hakéri Képviselő Úr.
Szépen, sorban végig megytink. Az adóslista kapcsán Jegyzó Asszoný kérdezném, mindjárt
megadom neki a szót. De engedje meg, hogy én is hadd válaszoljak ń. Amiőta ezt az
adóslistát kozzétętťlJk a taĺtozők befizetési hajlandósága jelentősen nőtt, ezek szźlmok. Érzek
némi populizmust a Képviselő Ur kérdéseiben' ÍIem baj ez, ez egy noľmális ellenzéki
magataĺtás, csak az fogadja el tőliink, hogy az onkormányzat gazđá|kodásáéľt meg
költségvetési egyensúlyáértvá||alt felelősség anrláI komolyabb, minthogy ilyen tizenetekben
paľtnerek tudjunk lenni. Józsefuarosi lakosok szerint a mi onkoľmanyzatunktól
hagyományosan, azt kell mondanom, hogy hagyomĺányosan, jelentős támogatásokat kapnak.
Lakásfenntaľtási tĺĺmogatást, most a LELEK Pľogram külĺin egy olyan pľogľam' amely
egyedülálló a budapesti keriiletękben, és napestig sorolhatnánk, hogy mi az a plusz, amivel ők
egyébként az életfüet, az életszínvonalukat némileg emelni fudjak. Nem taľtjuk
szeľencsésnek, hogyha e helyett azt mondjuk, hogy felelőtlenül, az adőzők kapcsán
felelőtlenül állunk e|:lhez a kérđéshez, és tartozik flĺ, fa, vlĺźry. A kis cisszegrĺ tartozáso|gźi
nyilvánvalóan addig lesz kint, ameddig be nem fizetik. Személyiségi jogokat nem sértettĺ'ink,
ezt Ön is tudja, hogy több alkalommal, több hatóság vizsgáka, nemcsak Jőzsefvźnos kapcsán,
hanem tĺibb település kapcsiín az adóslista sért-e báľmit. Jelen jogszabá|yi köľnyezetben ez
egy alkalmazhatő eszkoz. És onnek, mint képviselőnek, azértis felelőssége van, hogy ezęka
bevételek befolyj anak.
A bérlemény e||enőrzésre szeretnék rcagá|ni. Aró1 kaphat összefoglaló a Képviselő Úľ. Én
azt nagyoĺ jónak taľtom, hogy az elvégeztük, Az egy szociális a|apű bérlemény ellenőľzés
volt. Megláttuk végľe, hogy mi a valós helyzet az cjnkoľmtnyzati bérleményekben. onnęk
legfeljebb abban varĺigaza, és ezt szerintem fudjuk oľvosolni, kĺivetelés nélkül is, hogy ebből
készüljön egy kĺizéľthető, onök szźtmźra megismeľhető osszefogIalő. De ęzt a mlnkźú az
onkormányzat, j ó hogy 22 év után elvége zte. Szenntem ez az ídei évnek kifej ezetten a sikerei
közé sorolható.
Az tiľes lakásokľól én nem szeretnék hosszabb vitttt nyitni. Szintén van egyfajta
szociodemagőgia benne. Egry Attila alpolgáľmester úr mindjĺárt el fogja mondąni, hogy az
idén egyébként, Molnár Gyöľgy képviselő úrral közosen az Alpolgáľmester Ur köztjsen
milyen előterjesztést tett. Az tiręs lakások kapcsán van egy nagyon komoly tévhit, foleg az on
szociokultuľális közegébęn. Az iires lakások a felelős Iakásgazdálkodás kĺjrében arĺa valők,
hogy ún. onök źůtal rászorulóknak nevezett embereknek az onkormźnyzat szinte feltételek
nélkül biztosítsa. Rengeteg lakást biztosítottunk, de a felelős gazđá|kođás körében ezt
feltételekhez kötjiik. Nem taľtjuk megoldásnak, hogy egy elesett embeľt pl,lsztźn azza|
segíttink, hogy kap egy tires lakást, mert nincs biztosítva _ on sem fudja megmondani, hogy
miből biaosítja _ annak a rezs7jét, a bérleti đíjźĺt, a fenntaľtást. Hogy fog ő további
leszakadástól ęltávolodni. Szeľintem egy helyesebb váIaszt adtunk annźi, mint a
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lakásosztogatás. A lakások száma körül is borzasztő sok vita van. Ez sajtóképes vita' ezt
különosen szeretik, de én ont, mint képviselőt szeretném aľľól lebeszélni, hogy kiajánlják az
onkormányzat laktĺsait meghataĺozott rend nétktil. Nincs annyi lakásunk, amennyit sokszor
mondanak. Tehtt az onkormźnyzattulajdonában ál1ó tiresen álló lakások számanem éń e| az
500-at. De ráadásul, és ezt ne felejtsék el, mert itt keverednek ĺjssze a szźtmok, ezeknek a
jelentős rész bontandó vagy életveszélyes épületben van. Tehát nemjaľunk el helyesen akkor,
ha ezeket odaadjunk, ún. rászoruló embeľeknek gondolkodás nélktil. Egy való haszná|hatő
lakásszámot szerintem a Kisfalu Kft 15 napon beltil tutlíľásban adrri, usák krjuytiľÜgve kéľerrr
onöket, meg az Önökhĺjz kapcsolódó mindenfele ilyen hangoskodókat, hogy ezt a van 500
lakás, miért nem költcjztetÍink be 500 szegény embert, szakadjanak ki ebből, meľt nem helyes.
Nincs is így, nem helyesek a számok. Baromi jól hangzik, és lehet vele egyébként nehéz sorsú
embereket hergelni. Szerintęm az is felelőtlenség, de az inkább politikai kérdés, hogy
megteszik-e, đe ne hozzźtk őket abba a tévhitbe, hogy lehetne, de nincs. Nézzük meg, hogy
mit lehetne. Egyébként, halkan jegyzem meg' annyi lakást Budapesten önkormanyzat nem
biztosított rászorulóknak, mint amennyit idén mi biztosítotfunk. Es itt nemcsak a LELEK
Program keretére gondolok, hanem azoĺttil is. Én javaslom a 15 napon belüli írásbeli vźiaszt.
Bizottsági eln<jkökhĺjz is lehet kérdést iĺtézĺi, ezért, ha megengedi a civil szervezętehe
vonatkozó kéľdését Zentaí oszkar Úr fogja megválaszolni, a többit pedig a Hivatď
munkatáľsai. Elsőként a Jegyző Asszonynak adom meg a szőt, őt az A|polgfumester Ur
követi.

Rimán Edina
Ttljékozatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy 2013. januaľ l-jétő|,vá|toznak akőzzététe|i
szabályok az adőtartozások tekintetében, az osszegek tekintetében. |gy a helyi adóhatőság
ennek megfelelően fog januríĺ l-jétől eljárni, és az abban meghatározott összegeknek
megfelelőenfogjaazađőtartozőklístájátkozzétenni.

Egry Attila
Ahaszná|ati díj elengedésénęk kérdésköre jtrtmár Képviselő-testĹilętęn. Első döntésként még
az év elején elfogadtuk ań, hogy megsztintetjfü a többszcirös biintetődíjat és egyszeres díjat
számítunk fel, illetve elindult egy munka és a testĹileti döntés nyomán, hogy a korábban
felszámított - itt az utolsó 5 évről tudunk beszélni _ többszörös díjat hogy tudjuk elengedni,
hogy mindenkinél csak az egyszeres díj maradjon meg a nyi|vźntartásban. Ez egy óriási
munka volt. Nagyon nagy adatbázisről beszéltink. A Kisfalu Kft és aHivatal feldo|gońa az
adatokat,látjuk a számokat, látjuk a személyeket is, akiket érint. De ań. is látni kell, hogy a
jelenlegi jogszabáIyi környezet azt erędményezi, hogy amennyiben most tartozás elengedés
jogcímen ezeket ahaszná|ati díjakat elengedjfü, akkoľ egyrészró| az Önkormźnyzatnak adőt
kell fizetnie.Ezegy dolog, ez innentől kezdve egy képviselő-testĹileti dĺjntés kérdése lenne, és

keľülhetne elénk egy 'előterjesztés formájában. de adót kell fizetni aľľrak is, akinek az
adósságot elengedjiik. Igy ez azt ahatást vá|t1a ki, hogy bár ő nem kéľte, hiľtelen a NAV felé
egy ađóssága keletkezik. Ez komoly problémát jelent, eń. egyébként az ő beleegyezése nélkül
nem is tudjuk megtenni. Itt hatvanegyĺéhány emberľől beszéltink. Amennyiben e mellett
döntenénk, akkor ezt a hatvanegynéhĺíny embert egyesével meg kellene keresni, és

nyilatkoztatni kéne, hogy vá||a|ja-e azt, hogy neki egy adőtartozása keletkezik a NAV felé.
Így akkor maľ nemcsak az onkormanyzatnak fog furtozsli, hanem a NAV-nak is. Ez úgy
gondolom, hogy egy komoly pľobléma. Feltételezhetjfü, hogy az emberek nem fogják
vállalni. Ezt két hete tártuk fe| ezt a problémźú, ellhez a NAV-tól állásfoglalást kellett
kérntink, illetve szakétőket kellett igénybe venni. Ezek túfutottak, megérkeztek. Sajnos nem
támogatják eń. a lehetőséget, amit szeretľĹink volna, hogy ne kelljen ađőt ťlzetĺię az
érintettnek. Sajnos kell. Jelen pillanatban keresstik ań" a megoldást, ahol nem további teľhet

50



rovunk azoka az emberekÍe, akiknek ígazábő| segíteni szeretnénk azzaI, hogy elengeđjuk ezt
a ttjbbsztjrös díjat. Aú" szeretném kérni a Tisztelt Képviselőktől, hogy még egy pici
tiiľelemmel legyenek. A Hivatal munkatársai, a Kisfalu Kft munkatáľsai' szakértők, jogászok
dolgoznak azon,hogy milyen módon tudunk e|jámi,hogy ez az adőťĺzetési kötelezettség ne
keletkezzen.

I)r. Kocsis M:áté
Zeĺtai oszkáĺ bizottsági elnök úr, paľancsoljon.

Zentai Oszkár
A civilekkel kapcsolatban ismételten el kell azt mondani, hogy mi végeztĹik e| azt az
áttekintést, amire az eImiit 20 évben sziikség lett volna. Kül<jnbĺiző civil szervezetek nagyon
kĺilĺjnbĺjző feltétel rendszerek alapján, nagyon kiilönböző bérleti díjakon juthattak
ingatlanokhoz, függetleĺu| az ő tevékenységiiktől. Mi kidolgoztunk egy mindenkire egyaránt
vonatkozó, egységes szabá|yozást, mely kialakítása során véglg egyiittmfüödtiink a civil
szervezetekkel. A lehető legméltányosabban a szabáIyozás idejében béľleti jogviszonnyal
rendelkező civil szervezet szánźlra, ismételem' egységesen, ajánlottuk fel a tźrsasházi kĺjzös
költség összegével megegyezó bérleti dijat. Megjegyzem, hogy ennél kevesebbęt a
vagyontöľvény vá|tozása miatt nem is ajĺánlhattunk volna fel, tehát mar csak e miatt a t<irvényi
váItozás miatt is sztikség volt a korábbi rendezetlenség felülvizsgá|atźlra. Ezen kívĹil szintén
egységesen azt vezet1uk be, hogy a jelenleg bérleti jogviszonnyal nem ľenđelkező, de
Jőzsefvátos érdekében tevékenykedni kívanó civileknek egységesen 6 %-os bérleti díjat
állapítunk meg ebben a kedvezményes rendszerben. Évenként egy beszámoló alapjan, illetve
a civil szervezetek által leadott munkateru alapján a Humiínszo|gźitatási Bizottság majd
dönthęt a 6 Yo, 4 yo,2 %o, i||etre atársashźzi kĺizös kĺiltség összegéig nyújtandó támogatásról.
Megragadom az alka|mat, hogy elmondjam, hogy ez 50 milliós nagyságrend éverrte, tehát
Józsefuaľos nagyon jelentős méľtékben támogatja ez źital is a civil szeruezeteket. Az elmúlt
20 év alatt, engedjék meg, hogy megjegyezzem, volt olyan civil szervezet, aki esetében, ha
osszeadjuk évről évľe ezt a keđvezményt, tehát a piaci bérleti díjból kivonnank az ó á|ta|a

valóban ťtzetett bérleti díjat, akkor ęz is több tízmilliő forintra rugna. Ktjsz<inĺjm szépen.

Dľ. Kocsis lÜĺ.áúé

A jegyzőkonyvben megnézzik. mely kérđéseiľe nem kapott vá|asď. Képviselő Úr, és 15

napon belü] írásban megkülđjtik.
Komássy Akost illeti a sző,paĺancsoljon.

Komássv Ákos
Én ne-. fogok évértékelőľe tĺirekedni sem' egy kéľdésem van mindössze. Mint tudjak a
Józsefuaľosi MSZP elkĺjtelezett híve a Képviselő-testĹilet műkcjdése teljes nyilvánosságának.
Örömmel tapasztaltuk, hogy _bár nem fogadtak különösen pozitívan a Képviselő-testiileten
készült kamerafelvételeinket _ mégis csak egy olyan folyomanyźi azért látjuk' hogy a
képviselő-testületi ülések interneten töľténő közvetítésre immáľ, ha jól látom, akkor a második
prőbauzem vagy uzemben keľtilt sor. Az a kéľdésem, hogy számíthatunk-e ennek az
állandósulásara, illetve mikoľ tervezi Polgĺírmesteľ IJ,, hogy javaslatot tesz, és mi
természetesen örömmel támogatnánk, ha állandó lenne a Képviselő-testĹilet on-line
nyilvánossága. Köszöncim.
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Dr. Kocsis Máté
A költségvetéssel egyidejűleg fogunk fedezetet biztosítani erre. É.' örülök, ha a saját
sikeriiknek érzlk aZ internetes nyilvánosságot. Hozzáteszem, hogy a Józsefuárosi
onkormányzatKépviselő-testülete eddig is teljesen nyilvánosan mfüĺjdött, nem tudunk ennél
nyilvánosabban műkĺjdni. Nincs ellene kifogásunk, hogy ha ľögzítik, illetve az intemet
felhasználók számźxa is elérhetővé teszik a testtileti üléseket. Nem volt ebben soha vita'
kerestük a megfelelő módját, ami költséghatékony is. Most űgy néz ki, hogy megtaláljuk. A
próbatizemek kapcsán pedig kideľtll, hogy a minőséget tekinĹve ez milyen lcsz. NekĹfulk tleltl
volt kifogásunk az onök ľögzítése ellen, sőt én még tobbszor ki is pakoltam itt az asńa\on,
hogy jobban elérhető legyek az Önök számára. Tőlem most is folýathatjfü. Szerintem így
egyszenibb meg békésebb a dolog. Haszná|ja mindenki iz|ése szerint. A hanganyagok, a
jegyzőkĺinyvek eddig is eléľhetők voltak. En pusztán csak azt szeretném visszautasítani, hogy
eddig bezfukőzt:l:ĺlk és nem |áthatta senki, hogy mi folyik. Nincs tehát semmi titkunk és

továbbra sęm lesz. Éppen ezért mindenkit várunk szeretettel, kĺjzvetlenül meg közvetett
foľmában is a testiileti üléseken.
Jakabs Tamás képviselő úr további kérdésęi ktjvetkeznek, vagy az évértékeloje.

Jakabff Tamás
Köszönöm szépen. Nem folyatnźtm az évértéke|őt, azt mźtr |ezźntarcĺ. Kösz<inĺjm szépen a
válaszokat, váľom a maĺadék kérdésekľe az írásbeli váIaszt. Viszont az adóslistával
foglalkozó kérdésemnél Polgĺĺľmester Úr említette, hogy az adóslista kozzététele őta javu|t az
adőbeťĺzetési hajlandóság. Ennek kapcsán én még egy kérdést szeretĺrék feltęnni most maĺ a
Polgĺĺrmester |Jthoz, hogy akkoľ mivel magyartnza azt, hogy az augusztusi kozzététe|ben
5913 fő volt, a novemberi kozzététe|ben, peđig 6207, tehát kb. majdnem 300 fővel tĺibb nevet
és személyi adatot tętt kozzé Józsefuáros onkormanyzata. Köszĺjnöm.

Dľ. Kocsĺs M:áúé
Egyrészt a Hivatal váIasza, hogy más az időszak. A gépjárműadó tekintetében jelentkezik a
külonbözet. Másľészt szerintem akkoľ nem mindenki tudja, hogy van még adóslista, tehát a

továbbiakban is preferálni kell eú'. Harmađrésń", ahogy én értettem, az osszegszerűségére
gondoltam. Az időańĺyos összegszerű teljesülésére gondoltam az ađőbevételeknek. Erľől én

aPénzngyilJgyosná|y vezetójétőI kaptam mfu tájékoztatást, de a költségvetés kapcsán úgy is
ki fogunk témi, meľt onĺ'k is meg fogjak ezeketkapni írásban, így értettem.
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Dr. Kocsis lNIáLté

Tisaelt Képviselő-testiilet, baľ holnap még találkozunk, hiszen közmeghallgatást tart a
Képviselő-testtilet. Nagyon bízom benne, hogy a Képviselő-testiilet tagsaí minél nagyobb
létszámban jelen lesznek, tudniuk kell, hogy mít éreznek a keľĹiletiek, de nem biztos, hogy
lesz módom arľa, hogy mindenkinek boldog Karácsoný kívaĺljak és a keľület szempontjából
egy sikeres újévet. Köszönöm mindenkinek az idei testĺ.ileti munkáját, hozzááI|źsát és iđejét,
atit tászźn1 amire megvá|asztották. Ennek fényében a holnapi viszont lätásra mindęnkinek.
az ülést 18:00-kor bezfuom.

Budapest, 2013.januaĺ
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Szervezési és KépvifuJó i |rodavezető
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Asócs Zsanett Rita
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Deĺíkné LőrinczMtrta
ngyintéző \ńľl
\9-\ďłĺł^^t,

Vidákné Csébi Tímea
ngyíntéző
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4'1. sz, mellóklet

pAĺyĺzĺTI FELHÍvÁs

A Budapest Józsefuarosi onkormtnyzat megbizásából a Kisfalu Jőzsefváľosi Vagyongazdálkođó Kft, . a
Budapest Józsefvárosi onkormónyzat Képviselő-testiiletének ..' számú határoząta alapján _ a pá|yázat
benyújtásakoľ 35. évfüet be nem töltött, józsefuaľosi kötődésű iť1tlhźzasokrészéte, a mellékelt táb|ázatban
felsorolt bérlakások bérbeadásĺíra ,IW20|3 típusú'o nvílt pályázatot ír ki.

l'.) A páIyázaton azok az ifiú házaspárok vehetnek ľészt:

akik a páIyźzatbenyújtasakor a 35. évĹiket nem töltötték be, és
legalább l éve kötöttek hazasságot, és
legalább középfokú végzetIséggel rendelkeznek (pld. szakiskolai, szakközépiskolai, gimnáziumi, és
mtnden egléb végzettség, amely lôzépfolał végzettségíi bizonyítványt ad), és
legalább azegyikhźpastaľs 1 éves folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, és
legďább az egyĹkhźzastárs Józsefuĺíľos teľületén elhelyezkedő k<jznevelési intézménybe _ óvoda,
általános tskola - járt, és eztigazo|ją és

6. IegaLźbb az egyik házastźrs a Józsefuiárosban 3 éves állandó bejelentett lakcímmel, vagy 3 éves
bejelentett tartőzkođási hellyel rendelkezik.

Valamint:

7. aki saját maga, illetve a vele egyĹittköltözó hozzátartozőja lakóingatlaĺr tulajdonjogával vagy
haszonélvezeti jogával nem rendelkezilĺ, vagy amennyiben legfeljebb Ył aľtnyű lakóingatlan
tuIajdonjogáva|, vagy haszonélvezeti jogźlva| rendelkezĺk. de annak haszná|atában iinhibájan kívĺil
akadá|yoztatravan,

8. aki vállalja, hogy apáIyázat elnyerése esetén, bármilyen jogcímen fennálló lakásbérleti jogviszonyát
a megk<itendő bérleti szeruőđés aláírasaĺ.g megszĹinteti, s ennek teljesítését a bérleti szerződés
megkĺitése előt" igazolj a is,

9. aki albérlőz, csďádtag3, szívességi |akźsha-sznźlőa, bármely önkoľmányzatnĺĺl ĺĺnkormányzati
flrlaj donú lakás jogcím nélkĹili lakáshaszn áIőja'

10. akinek a lakĺihelve szeľint il
1 1. akinek nincs az államháztaľtás felé tartozása (NAV ĺeazolás)
12. akÍ önkoľmĺĺnyzati béľleménve után bérleti-. vaey használati díiial' küliinszolgáltatási díiial

nem tartozik
13. aki apalyazatlhirdetrnényben ktilönjelcĺlt és felsorolt munkálatok elvégzésétvźila|ja.

Nem vehet ľészt a pálvázaton: 
l

- aki a p á|y ázat benyuj tas ráľ a me gźilapított hatríľi d otó| szźlrrlitott:

a) 5 éven belül térítés ellenében sztĺntette meg az önkormányzati |akásta sző|ő bérleti
jogviszonyát, vagy azt maganforgalomban kevesebb szobaszámíl, vagy alacsonyabb
ko mfortfok o zatű lakásra cserélte,

b) 5 éven belül cjnkormćnyzati lakáson fęnnálló béľleti jogviszonyával visszaéIt és eztjogerős
b író s ági ítéIet me gźtll ap ította,

c) 10 éven beltil az önkormányzattőI vásaľolt lakását eladta.

2.) Meepályázható lakások száma:

t.
2.
a

4.
5.



' a páIyźnő (úú házasok eglütt), legfeliebb összesen 2 lakás bérbevótelóľc. a sorrond
m eei elii lés ével nyuj that be pá|y źnatot

A pálvázó pálvázata ERVÉNYTELEN:

1. haapáIyaző az |. pontban meghatźlrozott feltételeknek nem felel meg,

2. ha a pá|ytlzó valótlan adatotközöl,

3. ha a pá|yźző |egkésőbb a hiĺínypótlási felhívásban meghattrozott hatáľidőig nem csatolja a

jelentkezési lap mellé a szükséges igazolásokat, melyek a következők:

a) hźzassági anyakönyvi kivonat másolata (a VIII. l<Brületben anyakonyvezett igazolást a páIyázat
kiírója Mri meg),

b) NAv igazolás másolata,
ą lakhely szerint illetékes önkoľmányzattól helyi adőtartozźlsról szóló igazo|ás másolata (a VIII.

kerületi adóigazolóst a kiíró hivatalból megkéri),
d) önkormányzati bérlęményre vonatkozó bérleti-,vagyhasznźlati díj és ahozzá' kapcsolódó kül<jn

szolgźitatási díj megÍizetéséľo| sző|ő igazolás (a VIII, kerületi bérleményre vonatkozó tgazolást a
kiíró hivatalb ól me gk,ári),
munkáltatóiigazolás,melyafogla|koztatásidőtaĺamáĺavonatkozik,
óvodai intézményláto gatási igazo|źs,
iskolai bizonýtv ány mźsoIata,
a piźůyáző és a vele egyiittlakó/eryĺittköltöző személyek közötti rokoni kapcsolat igazo|źsára szolgáló
okiratokat (sztiletési anyala)nyvi kivonat) másolatban (a VIII. keľületi születési anyakönyvi
kivonatoknt ą kiíró hivatalból megkźrt),
a pźiyazőval egyĹittköItozo taĺtős beteg (g,,ermelą vagl felnőtt) betegségét igazo|ő szakoľvosi
igazo|ás, vagy oR S ZI hatźr ozat más o lata"

j) a pźůyáző, illetve a vele egyĹitt költöző hozzátartozó beköltĺjzhető lakóingatlan fulajdonjogaról,
vagyhaszonélvezeti jogarő|sző|őnyi|atkozat'

k) ajelenleg haszná|tlakásravonatkozó szetzőđés masolatą illetve szá||ásadőiigazo|ás,
l) a megpá|yázott lakás felújításaľa tet1 nyi|atkozat,
m) a p áIy źnati feltételek me gi smeréséről szóló ny i|atkozat.

4. ha a páIyźzó a jelentkezési lapot, vagy a nyi|atkozatokat nem írja aIĄ i|Ietve sziikség esetén (stket,

vak, írós tudatlan, stb.) azfuadékotatanuk ĺemí4áka|á.

5. ha az együttköltĺizők szttma a hatalyos ľendeletben meghataľozottak szerint a lakásigény mértékét,

illetve a lakás befo gadóképességét meghaladná

6. ha a páIyázatot a pá|yazatí felhívlásban meghatźrozott, illetve szabźůyszeruen meghosszabbított
pa|y azati hatÁnđő lej árta után nýj totta be.

7. ha apá|yazatot olyan páLyaző nyújtotta be, aki az <jnkormányzatta|, (hetyi adó, bérlett díj stb.),

illetve az óllamháztartással szembenfennálló, korábbi Íizetési kötelezettségét nem teljesítette.

8. haapá|yźaőlpáIyazőval együtt ktjltözők külĺ'n-kiilön nyujtjak bepáIyź.ĺzafiskat.

A pályázó pálvázata eredménytelen:

- ha a pá|yáző 5 pontnál kevesebbet ér eI

e)

Đ
s)
h)

Đ



Á pálvázat kiíľásának időpontia: 2013. febľuáľ 18. (hétfő)

A lakások megtekintése: az érdek|őđők részére a lakások megtekintését a mellélcelĺ
táb|ázatbanmeghatározottidőpontokbanbiztosítjuk

BenvriÍúĺsának határideie: 2013. márcĺus 2s. (héttó) 1330 
- 
1730 órálg

Benyúitásának helye: Kisfalu Kft. Lakasgazdálkodási Irodáján (Budapest VIII., oľ u. 8.)

A pálvázatzáľt borítékban benyúitható: személyesen, hétfon: 13.30-től l8.00 óráig;
szerdiín: 08.00-tő1 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 őráig;
pénteken: 08.00-tő1 11.30 óľáig

A ielentkezési lap és dokumentáció ára: 500,- .t + Á.fa

A páiyázaÚi anyag (páIyázati feltételeket tartalmazó tájéIrnztató, jelentkezési lap és melléHetei) a Kisfalu
IšÍt.Hízipénztárában (Budapest VIII., or u. 8., Háztpénztár nyitvatartási rendje: hétJőn: 13.30-től 17.00
órdig; szerdán: 08.00-tőI I2.00 óľóig és 13.00-tól 15.30 óráig; pénteken: 08.00-től 1I.30 óróíg)
vásáľolható meg, és Kisfalu Kft. LalcĹsgazdá|kodásÍ Irodáján (Budapest VIII., Őľ u. 8., az ügłféIftgadás
rendje: hétJőn: I3.30-től 18.00 óráig; szerdán: 08.00-től ]2.00 órótg és I3'00.tóI 16.30 órĺźig; péntelren:
08.00-től ] ].30 óráig) vehető át.

A pályázat bontásának ideie: 2013. március 26. (keđd) 14 óra.

A pályázat bontásának helve: Kisfalu Kft. Lakasgazdtikodási Iroda ügyfélvarója
(Budapest VIII., ir u. 8.)
(FIGYELEM! _A pályázó a bontásnáI jelen lehet!)

F|IGYF]LFjIń! Szíilłsétr, esetén a,kiírő biáľrvpőt!áľlife]thÍváÉt (igazollÍs,'illetve lemaradt aldíľltsok pótllúsi;al

a pálvázatok értékelését kiivető 3 nanon belĺil bocsát ki. az azonban nem teŕiedhet kĺ az aiánlat
módosításáľa!

A pályázatok éľtékelésének szempontiai. illetve az elbíľálásnál alkalmazott pontľendszer:

I. Apá|yáző Józsefváľoshoz való kötődéséhez:

pontoza4 d ĺó'szempont

az egyikhźzastátslegalább 5 éve, a VIII. kerületben életvitelszeríĺen lakik és
bej elentett tartőzkodási hellyel rendelkezik

az egyĹkhźzastźns |egalább 5 éve, a VIII. kerĹiletben életviteIszenĺen lakik és
bej elentett lakóhellyel rendelkezik

az egyikházastźrs több mint 10 éve, a VIII. keriiletben élewitelszenĺen lakik és
bej elentett lakóhellyel rendelkezik

az egyĹkházasttrs Józsefuaľosban jáľt óvodába vagy źtlta|źnos iskolába

az eeyikházasÍárs Jőzsefvźrosban iáľt óvodába és általános iskolába

1 pont

2pont

4 pont

1 pont

1 pont



II. A pályázaton elnyert lakásba köItiizőkhöz:

pontozandó szempont adható pont

Az ingat|anb a köIrtőző p á|v á!zó, z

egy 18 éven aluli gyeľmeket nevel
2 vagy több 18 éven ďuli gyermeket nevel

Az ingatlanba a páIyázóval egvütt köItöző személvek:
további, a házasságon kíviil a p á|y ázóv aI e gyüttkö lto ző fe|nótt szemé lyek
taľtósan beteg, illetve fogyatékkal élő személy (głermek, illene felnőtt esetén)

2pont
3 pont

1ponťfő
1 ponťfő

A pálvázat eľedményének megállapítása:

A páIyázatokat a Kisfalu Kft. értékeli, és ennek aIapjan a Képviselő-testület vá|asztja ki a nyeľtes
páIyźnatot.

A páIyázat eľedményhÍrdetésének időpontia:

A pźiyázat eredményét legkésőbb 20|3. május 23. (csütöľtök) ki kell hirdetni, akként, hogy azt a Kisfalu
Kft. és a Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtáblájĺĺn, valamint az Önkormanyzatintemetes honlapjan legalább l0
munkanapra ki kell fuggeszteni

Á pályázat nveľtese: a legtiibb pontot e|érő pá|yázćl

A Képviselő-testtilet a pá|yazat nyertese mellett meghatáľozza azt a sorrenđben kcjvetkezo pá|yázőt is,
akivel bérleti szerződést lehet kcitni a nyeľtes visszalépése' vagy kiesése esetén. A Képviselő-testtilet
dönthet úgy is, hogy az azonos pontszámmal rendelkezők konil a nyeľtest és a mĺĺsodik helyľe soľolt
ptly azőt sorsolás útj ĺĺn válas ztja |<l.

Amennyiben a bérlőként kiválasńott szemé|y _ ideértve a sorrendben ktjvetkező pályázót is - a béľbęadóval
vďótlan adatot kcizölt, akkor a bérleti szerzođés megkĺitésére vonatkozó jogosultsőęź./- elveszítí.

A Képviselő-testiilet fenntaľtja ajogźlt aľra, hogy
a nyeľtes páIyaző visszalépése esetén, a soron következő pźtyazőva| kossĺin béľleti szerzódést,
az azonos feltételekkel rendelkezőkkozv| a nyertes és a második helyre soroIt pźůyazőt sorsolással
váIasszaL<l,

apéiyázatiel1násteredménytelenneknyilvánítsa,
a pá|y ázati felhívást vi s szavonj a

A pályázaton elnvert lakások béľbeadása: 1 év határozott idore szóló bérleti szeruőđéssel, a palyázati
kiíľásban je|zettlakbér kétszeresének megfelelő ővađél<ťuetési kĺjtelezettséggel, előbérleti jog biztosításáva|
tdľténik. A nyeľtes pá|yaző köteles a Kisfalu Kft. onkormĺínyzati HěnkezeIo lrodájával kĺilön
megállapodásban rogzített felújítási munkálatokat legkésőbb a bérleti szerződés lejártanak napjáig
elvégezĺi. A hataľidő lejártfi követően - a kijeĺah bérlő kérelmére - a bérleti szerződés meghosszabbítható
Iegfeljebb 5 évre szóIőan, előbérletí jog biztosításźpal, ha a bérleti szerződésben foglalt cjsszęs
kötelezettségének határidőn beltil eleget tesz.

FIGYELEM! A pályázaton elnyert lakások 10 évig nem vásárolhatóak meg.



A nvertcs páIvázó a béľleti szeľződós megkötéséie ktiteles béľbcadónak az alább felsoľo|t iľatok
eľedeti példánvát bemutatni:

személyi igazo|vźny és lakcím kártyát,
*30 napnáI nem ľégebbi házassági anyakönyvi kivonatot,
iskolai bizonyítvtný,
*ĺinkormiínyzatibérleményre vonatkozó bérleti-, vagy használati díj és ahozzákapcsolódó külön
szo| gtiltatás i díj me gtizet és éröl szóLo igazoläst,
NAv igazo|źs EREDETI pé|dtnyźú,
*lakhely szeńnt illetékes ĺĺnkoľmĺírryzattól helyi adótartozásrő| sző|ő igazo|ás EREDETI
pé|dányát,

g) a pá|yazóval egyĹitt költöző taľtós beteg (gyeľmek, vagy felnőtt) betegségét igazo|ő szakoľvosi
i gazolźst, vagy o R S ZI hatźn ozatot.

Amennyiben a nyeľtes pálylázó a fenti (a-g pontig) okiľatokat a béľleti szeľződés meekötéséig nem mutatia
b.ě;. elveśzti jogtlsirltságát a bérleti szerződés męgkĺitéséĺe. és azt béibeadó.a soľľéndben.kövętkező
oályázóÝal' kĺiti meg !

Budapest,

Kovács ottó sk.
igyvezető igazgatő

a)
b)
c)
d)

e)
Đ
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DankÓ u.40.III. em. 5.

Befogadő
képesség
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TĺjmŐ u. 23lA' 1. em.3f.

22,68

Meepálvázhat lakások adatai

Komfoľt-
fokozat

Á

1,5

Práter u. 55, mfszt,7 '

J

23,05

La|És
alapte-
ľĺiIete
(mt)

5

felkomfortos

I

A lakás béľIeti
díja

Práter u' 18. 1. em. 3.

19,20

J

1,5

risszkomfortos

34

a
J

26,03

4'590,- Ft + Áfa

39,99
+

Fel jítási feladatok

félkomfoľtos

I

eľkéIy:
5,05
m2

kömÍives javítás, festés, parketta
csiszolás, lakkozás' nyílászrírÓk
j av itása, iivegp Ótlás, mázo|ás,

padlÓ és csempeburkolatok
cseréj e, berenđezési tárgyak

cseréje, pÓtlása, kÖzmÍĺvezetékek
feliilvizseálata

4

2I,29

15.362,-Ft+
Äta

34,74

komfortos

ĄJ

6.253,- Ft + Áfa

BecsĺiIt
heIyľeáIlítási

kiiltség
tisszesen
(bruttÓ)

általánosan j Ó állapotu, tisaasági
festés sziikséses

39,22

komfoľtos

falak és nyílászáľÓk festése,
mázolása, vako lat j avítás a,

p aľketta c siszo lás a. Kozmuhćiőza|
feltilvizsgálata, berendezési

táľsvak felĺi1vizspálata

13.027 ,- Ft +
Áľa

37,66

3.111.500,- Ft

Megtekintés
idópontja

falak festése, csempe' nyílászáľÓk
mázolása, tivegezése, j avítása.

parketta j avítása, csiszolása. lakás
lomtalanÍtása, berendezési tárgyak

feliilvizsgálatą szelltĺzés
kialakítása. KtimÍihálÓzat
feltilvizssálata sztikséses.

12.509,- Ft +
ĺta

20|3. 0f. 26. és 2013' 02.
28. (kedd), valamint 2013

03. 05. és 2013. 03.07.
(cstitdrtÖk) 9:00.9: 1 5

800.000.- Ft

Falak festése, nyílászárÓk
mázoIása, szónyegpadlő és

parketta feluj ítasa. Konrŕĺháĺőzat
feliilvizseálata

2013. 02. f6. és 2013. 02.
28. (kedd), valamint 20i3

03. 05' és 2013' 03.07.
(csĺit ľt k) 9 :30-9 :45

1.900.000.- Fr

2013, 02. 26. és 2013, 0f .

28. (kedd), valamint 2013
03.05. és 2013.03.07
(csĺ'itÖľt k) 10:00.10: 1 5

1.408.000.- Ft

2013. 02' 26. és 2013. 02.
28. (kedd), valamint 2013

03. 05. és 2013. 03. 07
(csĺitÖrtÖk) I 0:3G. 1 0;45

800.000.- Fr

2013. 02. f6. és 20|3' 02.
28. fteđd)' valamint 2013

03. 05. és 2013. 03. 07.
(csĺit rtok) 1 1 :00-l l : l 5



,f.2. sz, melĺéHet

Kisfa|u Józse|városi VagyongazdáIkodó Kft. IHll013
Lakźsgazd á|ko dási Iro da

1082 Budapelt, Ör utca 8. Ár: 500,. Ft + {1g
P á|y ázati j elentkezés i lap

(bérlakás filyázat 35. éviikęt be nem töltött, józsefoárosi kötődésí1 iť1tlházasokrészére, határozott idóľe szó|óan, előbérletijogga|)

A megpáházott lakás cÍme:
Budapest YIII........... ...........utca. ........házsz,ám..'......'.... ...emelet..........ajtó

t. }ł'pá|yázók szeméIyi adatai:

1.1. Férj személyi adatai:

Neve:

Születési adatai: ..h1... .. ...nao
Csa|ádi á||apta.. házas L]

(A meefelelő vá|aszt x-szel kell ie|ezni|)
Allandó jelleggel bejelentett lakrásának pontos címe:
(lakóhely) !! !r ir q,zÁÍn telenIl|Ác

||tca....- .hÁzszÁĺĺ. eme|ef ńiÍÁ

Bejelentkezésének időpontja: .,ev.. ...hó... ...nap

Ideiglenes je|leggel bejelentett lakásanak pontos címe:
(tartózkodási hely) m !! ir ązÁm ŕeIeníllés

hĄzązĄ mé|Aŕ oiĺÁ

B ej elentkezésének időpontj a: .. .év.. ...hó... ....nap

A pälyazó által ténylegesen lakott lakĺĺs címe:
(elenleg lakott lakas) ![!E tr sTtm ÍeIenít|és

|ltca' ' hńz'szÁm eme|eÍ AitÍl

Itt taľtózkodástának kezdő időpontja:
. . .év... ... ... ... ...hó... ....nap

l.2. Fe|eség személyi adatai:

Neve:
(asszonyoknál szü]etési név is)
Születési adatai: ...hely.. ...év........ ..hó........nap
Családi á||apota: háZÄs LJ

(A meďelelő vá|asztx-sze| kell ielemi!)
Allandó jelleggel bejelentett lakiásának pontos címe:
(lakóheý) ![!E iĺ ązĄm ŕelanĺi|Ác

hĄłązĄm emc|cŕ ą1+Ä

Bejelentkezésének idópontja: ..év.. ...hó... ...nap

Ideiglenes jelleggel bejelentett lakásának pontos címe:
(tartózkodási hely) n!!! ,"",^ ŕpIanfilÁc

hĄząłĄm eme|pÍ ąit,\

Bej elentkezésének időpontja: '..év.. ...hó.. ...nap

A pá|yáző által ténylegesen lakott lakas címe:
(elenleg lakott lakás) !!!! i,",,Á^ lenĺilé

}:.Ąząq4m a|c+ ąitÄ

Itt taĺtózkodrás anak kezdő i dőpontj a:
.. .ev. . ...hó.. .nap



2. A pá|yáző Józsefvároshoz va|ó kłitődés ére v onatkozó nyi|atkozata:

(FIGYELEM!! ! Tekintettel arra, hogĺ a pdlydzatot a tulajdonos önkorruźnyzaÍ hlźzasfuźrsak részére írta kt, ezćľt Ílłggetlentłl attól, hogsl mlnd a két
htÍzastón nyÍlatkozala atapjdn kötődik róaefvdroshoz, abban az esetben is csak egyszeres ponĺot kapha|nak.)

2.1. Férj Józsefuároshoz va|ĺó kötődésére vonatkozó nyi|atkozata:
(A meefele|ő vá|aszt x-szel kell iolÓ|nil)

- Iegďább 5 éve, a VIII. kerületben életvitelszenien lakom és bejelentett tartózkodási he|lyel rendelkezem

- legalább 5 éve, a VIII. kerüIetben életvitelszenÍen lakom és bejelente.tt |nkóhel|ye| rendelkezęm

- több mint l0 éve, a VIII. kerületben életvitelszenien lakom és bejelentett lakóhellyel rendelkezem

- a Józsefvrĺĺosbanjáĺtam óvodába

- a Józsefuarosban jĺáĺtam általános iskolába

Igen

!
!
tr!
u
!

Nem

n
!
n
T
n
!- aJózsefvaĺosban iáĺam óvodába és általános iskolába

2.2. Fe|eségJózsefvároshoz va|ó kötődésére vonatkozó nyi|atkozata:

- legalább 5 éve, a VIII. kerületben életvitelszeriien lakom és bejelentett tartózkodási hel|yel ľendelkezem

- legďább 5 éve, aVIII. kerületben életvitelszerűen ĺakom és bejelentett lakóhellyel rende|kezem

- több mint l0 éve' a VIII. kertiletben életvitelszeríien lakom és bejelentett lakóhellyel rendelkezem

- a Józsefulĺrosban jáĺam óvodába

- a Józsefuárosban jaľtam általános iskolába

- a Józsefvĺá.ĺosban iáĺtam óvodába és általanos iskolába

Igen

n
!
tr
l!

Nem

!
!
!
!
T

3. Ä pá|y átzó pá|y ázati részvéte||e| kapcsolatos nyi|atkozata :

3.1. A féľj pá|yázati részvéte||el kapcso|atos nyi|atkozata:
(A megfelelő vá|asú,x.sze| kell je|ĺjlni!)

saját magam, illetve a velem együttkö|toző hozzźltaťLozóm bekölt<izľrető la(óingatlan fulajdonjogával vagy
haszoné|v ezsti j o gával rendelkezünt

saját magam, illefue a velem együťtkö|töző hozzÁtaÍtozóm lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy haszonélvezeti
jo gźxa| renđelkezünk, de annak haszná]atában akadźiy oztatv a vagyunt

ahatźrozoĹ|idejű, előbérletijog nélküli önkormányzati lakas béľlője' vagyok
- a lakásra fennálló bérleti jogviszonyomat a megkötendő bérleti szerződés alráLírrĺsáig igazoltan megszünte-
tem

d) hatÁĺozott idejiĺ' előbérletijog néIkÍili önkormiłnyzati tulajdonú lakásban bérlőtáĺs vagyok
- a lakrĺsra fennáI|ó bérleti jogviszonyomat a megkcitendő bérleti szerződés a|áírásźig igazo|taĺl megszünte-
tem

e) helyi adótartozźsom, <inkormányzati bérleményem utiĺn bérleti vary hasná|ati díj, illetve kĺilönszolgáltatási
díj tartozásom vaĺl

Đ köztaÍtozásom van (adó-, vóm-, tórsadalombiztosításijárulék és egłéb, az államháztartós más alrendszerei-
vel szemben fennólló fizetési kötelezettsége)

c) 5 éven belül térítés ellenében szűnteťtem meg önkbrmányzati|akźsra szóló bérletijogviszonyomat

h) 5 éven belül jogeĺlenesen cinkormányzati bérlakásomat nem ruhááam át

i) 10 éven belül az önkormiínyzattó| vástlĺo| ingatlanomat értékesítettem

j) A pźl|yźuati hiľdetményben felsorolt munkálatok e|végzését saját költségemen, téľítési igény nélkül válla-
Iom.

Igen

!
n
!
T

!
!
T
T
tr
tr

a)

b)

c)

Nem

n
!

!
!
!
!
!
!
T



3.2. A fe|eség pá|y ázati részvéte||eI kapcsoIatos nyiIatkozata:
(A mcgfolclr választ x.szel kellje|{llni|)

k)

m)

r)

saját magaĺn, illetve a velem együttkö|tözó hozzátaĺtozóm bek<iltözhető lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy
haszoné|v ezeti j o gáv a| ren del kezü nk,

sĄátmagam, illetve a velem együttkö|tözőhozzátaĺtozóm lakóingatlan tulajdonjogáva| vagy haszonélvezeti
j ogáva| rendelkeziink, de annak haszná|atában akadá|yoztatvavagyunt

alatározott idejű, előbérleti jog nélküli önkormányzati lakás bérlőjel varyok
- a lakĺĺsra fennálló bérleti jogviszonyomat a megkötendő bérleti szerződés a|áiĺásáig igazoltan megszünte-
teÍn

n) ÍLatáÍozott idejíÍ' előbérletijog né|küli önkormányzati tulajdonri lakásban bérlőtáĺs vagyok
- a lakásra fennrĺlló bérleti jogviszonyomat a megkötendő bér|eti szerződés a|áiĺásáigigazo|tan megszünte-
terr

o) heýi adótaľtozásom, önkormányzati béľleményem uuĺn béľleti vag;ĺ használati díj, illetve kitlönszolgáltatási
díj tartozásom van

p) köztartozłsom van (adó-, vóm-, tĺźrsadalombiztosítasi jórulék és egłéb, az óllamháztartós más alrendszerei-
ve l sze mb en fe nnáll ó fizetési kötelezeusé ge)

q) 5 éven belüI térítés ellenében szűntettem meg tinkormányzati Lakásra szóló bérleti jogviszonyomat

Đ 5 éven belĺil, jogellenesen önkormányzati bér|akásomat nem ruháztam át

s) t o éven bel[il az önkormlínyzattól vásárol ingatlanomat éÍtékesíteťtem

Đ A pá|yázati hirdetményben felsorolt munkálatok e|végzését saját k<ĺltségemen, térítési igény nélkĹil válla-
lom.

Igen

!
D
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4. A pá|yáző á|ta| je|en|eg |akott lakáshoz kapcso|ódó adatok:

A pá|yázó lďashasznáIati jogcíme:

(A lakás haszrlá|atára feljogosító szprzódés másolatát
melIékelni kell!)

albér|ő",
családtag3, szívességi lakáshasználóa,
önkormanyzati lakásbaĺl jogcím nélkül visszamaľadt lakáshasznáIó',
magántulaj donú lakĺĺsban bérlő l,

önkormányzati lakásban bérlőtĺĺrsl,
egyéb

(A megfele|ő vá|aszt a|á ke|| húzni!)

Apá|yazó által lakott lakas (szállrás) tulajdoni formája: <inkormiányzatitulajdonú magánszemélyfuląjdona egyébtulajdoni
bérlakĺás forma

!D!
(A megfe|e|ő vá|aszt x-szel kel| je|ezni!)



5. A pá|yázó nyilatkozata a ve|e együttköltiiző szeméIyekľő|:
(A meefele|ó válaszĺ x.szel, illctve a fő esetén száĺnma| ko||je|t|nil)

A megpá|yázott lakásba velem egyĺitt, az alábbi személyek költöanek:

a)l8 éven aluli gyermek:

haigen, hány fő:

b) tanósan beteg, illetve fogyatékkal élő személy (głermet illetvefelnőtt):

ha igen, összesen hany fő:

c) további apá|yźuóva| egyiittköltöző felnőtt személyek (kiveve házastárs):

ha igen, hĺźľlyfő:

Igen

!

!

Ttr

[*

[*

[*



6, Apá|yázaton e|nyert lakńsba a pá|yázóval együttkö|tözó tovább|szcmélyck:

A pá|y tlzóv a| együtt kö | ĺözi k :

(név, szĺiletési hely, születési év, hó, nap)

A pá|yázóva| milyen .jogcĺmen lakik együtt?
(házasÍársa, gyermeke, szüll.ie, unokáją nagy-

szülôje, közokiľattat igazolt élcttáľsa)
A fentiek köztll a megfelc|ó jogcĺmet be kell

ĺľniI
A rokoni kapcsolatoĺ és a beje|entkczéstigazo-

ló iratok másolatát mel|ékclni kell!

Az cgyÜĺtkö ltözŐo j e|cn|cgi lakó

l)név:

sz.hely:

év: hó: nap:

jogcím: Bejelentett lakóhclyc:

2)név:.

sz.hely:

év: hó: nap:

jogcím: BejeIentett lakóhelye:

3)név:

sz.hely:

év: hó: nap:

Jogcrm: Bej elentetĺ lakóhclye;

4)név:

sz.hely:

év: hó: nap:

jogcím: Beje|entett lakóhelye:

5)név:

sz.hely:

év: hó: nap:

jogcím: Bejelentett lakóhelye:

6)név:

sz.hely:

év: hó: nap:

jogcím: Bejelentett lakóhelye:

7)név..

sz.hely:

év: hó: nap:

Jogcrm: Bejelentett lakóhelye:

A pá|yázóva| együttkölttiző taľtósan beteg személyek száma:
A szakorvosi igazo|ást mellékelni kell!)



7' sz, melléklet

E páIy ázat elbíľálása szempontj ából:

lbéľtő. bérlőtars: az, aki a lakás egészét a tu|ajdonossal megkötött írásbęli szerzódés alapján haszná|ja

zalbér|ő.. az, aki onkormányzati lakást, vagy annak egy részét az onkormányzat hozzÁjárulásával, a bérlővel kötött Íľásboli szoľ.

z(5đés a|apjánhasmáů, illetvę aki báľmely más tulajdoni formában Iévő lakás egy részét a tulajdonossal megkötött ĺľásbelĺ szeĺz6.
dés alapjan hasnĺá|
3 családtag: az, aki a lakás tulajdonosának, illetve béľlőjének hozzátartozőjaként lakja a lakást

aszívességi lakáshaszrráló: az, aki nem a lakás tulajdonosĺának, illetve a bérlőjének ahozzátartozójaként, de a tulajdonos, illetve a

bérlő engedélyével lakja a lakást, ÍrásbeIi szerződés nélkiil
sjoecím nélkiili lakáshaszÍIáló: az, aki a|akásźú a bérbeadó hozzájźtu|ása va1y a vele való megáIlapodás nélkül haszná|ja (Jelen

pályázanál csak az a jogcím nélktili |akáshaszná|ő, aki nem sajátmagźlnak felróható okból lett jogcím nélküli lakáshasználó.)

6ęgytittköltözők je|en pá|yazat e|birá|ásánál a lakásigény méľték szempontjából egytlttköltözónek a pá|yázót és a vele egyĺltt

költözni kívánó élettĺĺrson tűI azon személyeket lehet figyelembe venni, akik a béľbeadó hozzÁjáru|ása nélkül fogadhatók be a

lakásba, ezen személyek: a pá|yźző házasttlrsa, sztilője (örökbefogadó, mostoha- és nevelősziilője), gyermeke (öľökbefogadott,

mostoha- és nevelt gyermek), apá|yźnőval jogszeriien együttlakó gyeľmekének gyermeke

7befogadóképesség: az ,,együttköltözők'' és a további köItözők egyiittes száma szerint, személyenként legalább 6 m2 lakószoba ide

értendő aha||, az alkov és a hálófiilke is) alapterüIet kell hogy jusson

beköltöző szęmélvek: az ,,ęgyĺittköltözők''. és a további költözők egyiittes száma (az összes lakásba költöző)

A pálvázati kiíľásban szeľep|ő lakások esetében. ielen nálvázatnál alkalmazott lakásigénv méľték:

Fisve|embe vett személvek száma: Lakás isénv mértékének alsó határa Lakás isény mértékének fe|só hatáľa
f fóie I szoba 1,5 szoba
3fő I szoba 2 szoba
4fő 1.5 szoba 2,5 szoba



I, sz, melléklel

A pá|y áłzó nyi|a tk ozata

Felelősségem tudataban kijelentem, hogy a pźůyázati feltételeket megismertem, azt megéľtettem, jelen je-
lentkezési lapot értelmeztem, s ennek tudatlĺban töltöttem ki, a közölt adatok megfelelnek a valóságnak.
Tudomásul veszem, hogy ha valótlan adatokat kĺĺzlök, illetve ha a pá|yazati feltételeknek nem felelek meg,
vagy ha a sztikséges igazolásokat nem csatolom a jelentkezési lap benyújtásakoľ egyidejitleg, az összes pá-
\y ázati j e|entkezésem érvénýel en.

Az a|ábbi lakĺísokľa nyrijtottam be páIyźzatot:

- Budapest, VIII. .......utca .....hénszám ..emelet ..,..,.ajtő

- Budapest, VIII. ......utca .....hźzsztm ..emelet .......ajtó

Figyelem!

Kéľjtik, hogy a páIyáző,a címek mĺlgĺĺti! -be (1,Z)sorszĺĺmmal jeltilje meg, hogy melyik lakást szeľetné
első, illetve másodsorban elnyemi.

páůy áző (férj) a|áńr ása

T!

telefonszĺma (nem kĺitelező) személyi ígazolv źny száma ftötelező)

pály áző (feles ég) aláírása

telefonszáma (nem kötelező) személyi i gazo|v źmy száma (kötelező)

ffi.ffił*"Ie



Aláírás:

Lakcím:

2. sz. melléklet

P á|y áző nyilatkoz ata a megpályá zott |akáłs

h elvľeáII ításár a vonatkozóa n

ä... .. ..... .. . . .... ....... .;;""*;;;;,:,,};**'';"*";'ffiľľl"u"n",tVIII.,
.......szátm ďatti lakás elnyerése esetén a lakás pá|yazatí kiírás

szerinti rendeltetésszeruhaszntůatra alkalmas źů|apottahozata|źú. vállalom, annak feđezetét biztosítani tu-

dom.

Tudomásul veszem, hogy a pá|yazati lakás először egy évrę szólóan, apá|yázati kiírásban je|zett lakbér két-

szeresének megfelelő óvadék megÍizetése mellett keriil bérbeadásra. Tudomásul veszem továbbá,hogy az I

év időtaľtam alatt a munkálatokat k<iteles vagyok e|végezĺlt, s amennyiben ezen kĺjtelezettségemnek hatáĺ-

iđőben nem teszek eleget, a lakást elhelyezési és térítési igény nélkül, ingóságaimtól kiiiľítve, a befogadott

személyekkel együtt el kell hagynom.

Budapest,2012. (év).. ..(hó). ....(nap)

pá|y ánő (férj) a|áúrása

személyi igazo|v tny száma (kötelező)

páiJy áző (fe les ég) aláírása



szemé|yi i gazolvány száma (kötel ező)

W,,
...::'..:-üä#ii-i*.i jďđ-őilili ileĺ,iisĺvaĺ igazolom, hogy . '., pá|yázó

jelen okiĺat tarta|mátfelolvasást kovetően megéľtette, és ańkézjegyével látta el.

Aláírás:

Lakcím:

3' sz, melléklet

Szállásadói igazolás

ađat). ..........(anyjaneve) a.....
.szźlm alatti lakas tulajdonosa, haszoné|vezoje, bérlője (a

megfelelő rész a|tlhtlzandó) ígazo|om, hogy . .......'.(pályáző) a fenti cím alatti lakásom-

' ban ..(év) .........(hónap)..........(,,ap) _tólfolyamatosan, életvitelszerűen csaláđtag3, szívességi

lakáshasznélőa, a|bér|őz (a megfelelő rész alźúlizłurdó) jogcímen lakik. egyben vállalom, hogy a pźůyěnat

. kiírója a *tulajdonomat/bérleményemet képezo ingatlanban környezettanulmáný végezzen.

I

Budapest,Z\I2. (év).. ..(hó). ....(nap)

aszźl|źsađő a|áittsa

személyi igazo|v źny szźnna ft ötelező)



p v á|y ázat ę|b ír ćiása szempontj áb ó l :

"családtaq: az, aki a lakás tulajdonosiĺnak, illetve bérlőjének hozzátartozőjaként lakja a lakást
köze|ihozzátartozők: aházastárs,azegyeneságbeli ľokon, az öľökbefogadott, a mostoha- és neve|t gyeľmok, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nęveltszülő, valamint testvér; hozzátartozó továbbá: az é|eLtárs, az
egyeneságbeli rokon htuastźlrsa, ajegyes, abázastáts egyeneságbeli rokona és testvéľe, valamint a ĺestvéľ háras.
társa

aszívességi lakáshasznáIó: az, aki nem a lakás tulajdonosanak, illetve bérlőjének hozzÁtartozójaként, de a tulajdonos illetvo a
bérlő engedélývel lakja a lakást, írásbeli szerzőđés nélkiilzabérlő: az, aki önkoľmanyzati lakást vagy armak egy ĺészétaz onkormányzathozzájáru|ásáva|, a bérlóvel kötött ĺrásbe|i
szerzodés a|apjánhasmá|, illetve aki bármely más tulajdoni formában lévő lakás egy részét a tulajdonossal megkötött írásbeli
szer ződés alapj án használ

* Megfelel ő r ész al áhúz andó !

4. sz. melléklet

A pá|y ázó lakóing at|an tulaj donj ogár ől,
va gy h a szo n éI v ezeti j o gá ró t szőlő ny ilatkozata

i;;;, ;;ő)...................................:... @;;;; ;:;;ą ;:nĺ,;ľí!ł;";kil; Äiiia'iłäl r,:;i."{::#,,,ł:,, 
^(telepulés neve), Itsz. a|att felvett, teľmészetben ...

(telept;Iés neve) ' ... szálm alatt talalható . . . megnevezésiĺ ingatlan,
... l . . . arurryű * fu laj dono sa/ haszonéIv ezőj e vagyok.

Kijelentem tovább, hogy az itt megjelcilt ingatlan hasznáiatában akadályoztaŃa vagyok tekintettel arra,
hogy:

a páIy źző (férj) aláítźsa
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szerné|yi i gazo|v ány száma (köte l ező)

(FIGYELEM! A nyilatkozatot, az irat áthlűzósa mellett akkor is allź kell írni, ha níncs a pútyózőnak tulaj-

dona, vagył hasznúlati joga!)

páltyáző

Aláírás:

Lakcím:

5. sz. mellélrJet

A' pátyázóval egyiittkłittőző hozzátartoző lakőingatlan tulajdonj ogź'ľő|, vagy

haszonélve zeti jogátľól szóló
nyilatkozatz

i;i;, ,)ii... ......"...'......:....-........ -.... @;;;; ;;;;;.;;ii;;ľ,jJr"" :ý:; :i;itá;;i kij;i; f:#,,T:o "
(tetepĺ;lés neve),....:.. llĺsz. alatt felvett, teľmészetben ...

(tetepulés neve),
... t . ... ar arĺytt * tul aj dono sa/ haszoĺéIv ezoj e vagyok.

Kijelentem tovább, hogy az itt megjelölt ingatlan haszná|atában akadalyoztatra vagyok tekintettel arľa'

hogy:
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Budapest, 20|2.(év) ..

a pźiy źzőval e gyüttkö ltözcĺ

a|źitása

személyi igazo|v źny száma (kötelező)

('FI.GYELEM! Á.n'yilatkozutot, az irat űthlizdsa mellett akkor ís glá kell írní, ha a pályátz,őval eryůĺttkiil.
tőző hozzźltartozőnak nincs tulajdona, vagl haszndlatí joga!)

ĺigyleti tanú jelen okirat a]áíľásáva| igazolom, hogy . .... pá|yaző
jelen okirat tarta|mát felolvasást követően megéľtette, és aztkézjegyével látta el.

A|áírás..

Lakcím:
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rĺrvĺzĺľr rpr,rrÍvÁs

A Budapest Józsefuaľosi tnkoľményzat megbízásából a Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdá|koďó Kft. - a
Budapest Józsefvórosi onkormónyzat Képviselő-testületének ... számú határoząta alapján _ a päIyázat be-
nyijtásakor 35. évĹiket be nem tdltött, józsefvlárosi kötődésiĺ iť1űhazasok részéľe, a mellékelttáblázatban
felsorolt bérlakások b&beađásźra ,'IW20I3 típusú'' nvíIt pá|vázatot ír ki.

1.) A pálvázaton azok az ifirł házaspárok vehetnek ľészt:

akik a palyazat benyújt'ísakor a 35. évfüet nem tĺiltĺitték be, és
Lega|ább 1 éve kötĺjttek hazasságot, és
legďább középfokú végzettséggel rendelkeznek (pld. sząkiskolai, szakközépiskolai, gimnáziumi, és
mtnden egłéb végzettsĺźg, amely kózépfokú végzettségű bizonyítványt ad), és
legalább az egyikházastttrs 1 éves folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, és
legalább az egylk házastáľs Józsefuáros terĹiletén elhelyezkedő köznevelési intézménybe _ óvoda,
áltąIános tskola - jáÍt, és ęztigazo|ja, és
legalább az egyikházastźrs a Jőzsefvfuosban 3 éves állandó bejelentett lakcímme|' vagy 3 éves beje-
lentett tartózko dási hellvel ľendelkezik.

Valamint:

7. ak'l saját maga' illefue a vele együttk<iltöző hozzźúartozőja lakóingatlan tulajdonjogával vagy ha-
szoné|vezeti jogávď nem rendelkezik, vagy amennyiben legfelj ebb % arďLyűlakóingatlan tulajdon-
jogáva|' vagy haszoné|vezeti jogával ľendelkezĺk. de annak haszná|atában önhibáján kíviil akadá-
Iyoztaíĺavan,

8. akivá||a|ja, hogy apáIyázatelnyerése esetén, bármilyen jogcímen fennálló lakásbérleti jogviszonyát
a ľnegkötendő bérleti szerzőđés aláírásáig megszĺinteti, s eľurek teljesítését a béľleti szerzőđés meg-
kcitése e|ŕĺtt igazolja is,.

g. aki albérlő,,7salađtag3, szívességi lakashasznźi'őa,bĺĺrmely ĺinkormiányzatnál önkormźnyzatitulaj-
donú lakĺás jogcím nélkiili lakáshasználójas

10. erkinek a lak.óhetve szerĺnt i
l1. akinek nincs az államháztaľtás felé taľtozása (NAV ĺeazolás)
12. aki tinkormányzati béľleménve után bérleti-. vaey használati díiial" kĺiltinszoleáltatásĺ díiial

nem taľtozĺk.
13' aki apá|yázati hirdetményben kiilön jelcjlt és felsorolt munkálatok elvégzését vá|Ialja.

Nem vehet ľészt a pályázaton:

- aki a pá|yźnat benyrijtására megá||apított hataľid őtő| számított:

1.

2.
aJ.

4.
5.

6.
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a) 5 éven belül térítés ellenében szűntette meg az önkoľmányzati |akásra szóló béľleti jogviszo.
nyát, vagy ań.magénforgalomban kevesebb szobaszámű, vagy alacsonyabb komfoľtfokoza.
tu lakásra cserélte,

b) 5 éven belül ĺjnkorményzati lakáson fennálló bérleti jogviszonyával visszaélt és ezt jogeľős
bír ő sági ité|et me gá|Iapította,

c) 10 éven beltil az ĺinkormányzattőI vásaľolt lakását eladta.

2.) Megpĺílvázható lakńsolĺ száma:

- apá|yźzć, (trtú házasok egłütt),leefeliebb iisszesen 2 lakás bérbevételére. a soľľend megielłilósó-

vel nffi that be pźiy ázatot

A páIvázó pátvázata ÉR\4ÉNYTELEN:

1. haapá|yaző az l. pontban meghatáĺozott feltételeknek nem felel meg,

2. haapáLyázó valótlan adatot kĺjzöl,

3. ha a pá|yázó legkésőbb a hianypótlási felhívásban meghataľozotthatźlidőig nem csatolja a jelentke-

zési|ap mellé a szükséges igazolásokat, melyek a következők:

a) hér:assźtgi anyakönyvi kivonat másolata (a VIII. kerületben anyakÓnyvezett tgazolást a pályázat
ktírója kéri meg),

b) NAv igazo|ás másolata,
c) lakhely szeľint illetékes önkormányzattőI helyi adótartozásrő| szőIő igazolás másolata (a VIII.

kerületi adóigazolást a kiíró hivatalból megkéri),
d) onkorrnźnyzati bérIeményre vonatkozó béľleti-,vagyhaszná|ati díj és ahozzákapcsolódó ktilön

szo|gá|tatási díj megfizetéséró| sző|ő ígazolás (a VIII. kerületi bérleményre vonatkozó tgazolást a
kiíró hivątalb ól megkeri),

e)munkáltatóiigazo|ás,melyafog|a|koztatźlsidőtaľtamáravonatkozik,
Đ óvodai iĺtézmény|átogatási igazolźs,
g) iskolai bizonyítvány másolatą
h) apźůyáző és a vele erytittlakó/eryĺittköltöző személyek közötti ľokoni kapcsolat igazo|ásźtra szolgáló ok-

iľatokat (születési anyalönyvi kivonat) másolatban (a VIil. kerületi sziiletési anyakinyvi kivona-
toknt a kiíró hivatalból megkźri),

Đ a páIyázőva| együttkĺ]Itciző :artős beteg (glermek, vag,, felnőtt) betegségét igazo|ő szakorvosi
ígazolás, vagy oRS ZI hatźr ozat máso l ata,

j) a páIytuő, illetve a vele egyĹitt ko|tozó hozzátartozó bekĺjltözhetó lakóingatlan tulajdonjogríľól,
v agy haszonélv ezeti j o gár ő| sző|ő nyi|atko zat,

k) ajelenleg hasznáItlakásra vonatkoző szerződés másolatą illetve szá||asadőiigazolás,
1) a me gp á|y ázott lakás f e|tĺjításar a tett ny iLatko zat,
m) a pźiy azati feltételek megismeréséről szóló nyilatkozat.

4. ha a pá|yázó a jelentkezési lapot, vagy a nyíIatkozatokat nem írja alá, illetve szfüség esetén (siket,

vak, írás tudatląn, stb.) azfuadékot a tanuk nem írják ďá.

5. ha az egyuttk<jltözők szźnna a hatályos rendeletbenmeghatározotlak szerint a lakásigény méľtékét, il-
letve a lakás befogađóképességét meghaladná
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6. ha a pá|yázatot a pá|yáeati felhívásban meghatározott, illetve szabá|yszerűen meghosszabbított pá.

Iytľ:atihatariđő |ejźlrta után nyújtotta be.

7. t1y-apźl|yazatot olyan pá|yázó nyújtotta be, aki az <lnkoľmányzatta|, ftelyi adó, bérleti díj stb,), tllel-

ve az álląmháztarĺással szembenfennálló, korábbi fizďési kötelezettségét nem teljesítette.

8 . |n a pá|y áző l pá|y azőval e gyittt költözők kiilön-kiilön nyúj tj ák b e pá|y ázatukat.

A pálvázĺĎ pálvázata eredménvtelen:

- ha r páůyáző 5 pontnál kevesebbet éľ e|

A pálvázat kiírásának időpontia: 20t3. febľuár 18. (hétfő)

A lakások megtekĺntése: az érdekIődók tészére a lakások megtekintését a mellékelt Úáb.

|áľzatban meghatáľozotĹ időpontokban biztosítj uk

B enyrĺ i tásának határidei e: 20|3.máľcius 25. (hétfo) 1330. 1730 őráig

Benvúitásának helve: Kisfalu Kft. Lakás gazda|kodási Irodájan (Budapest VIII., or u. 8.)

Apá|yázatzártboritékbanbenvűithatólz személyesen, hétfőn: 13.30-től 18.00 őráig;

szerdán: 08.00-tő1 12.00 óráig és 13.00-tó1 16.30 &źttg;

pénteken: 08.00-tő1 11.30 óraig

A ielentkezési lap és dokumentáció ára: 500,-Ft + Afa

A pá|yáuati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és mellékletei) a Kisfalu

15;Ít.Házipénztárálban (Budapest VIII,, ir u. 8., Házipénztár nyitvatartósi rendje: hétfőn: ]3.30-tőI 17.00

óróig; szeľdán: 08.00-tőt ]2.00 óráig és 13.00-tól I5.30 óráig; pénteken: 0_8.00-től II.30 óráig) vásáľolha.

tő meg, és Kisfalu Kft. Lakásgazdálkodásĺ Irodáj án (Budapest VIII., ir u. 8., az ügłfélfugadás rendje:

hétfőn: ]3,37-tőI ]8.00 óráig; szerdán:08.00-től I2.00 óráigés ]3.00-tól ]6.30 óráig; pénteken:08.00-től

1].30 óráig)vehető áú.

A pálvázat bontásának ideie: 2013. március 26. (kedd) 1'4 óra.
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A páIvázat bontásának helye: Ki sfalu Kft . Lakás gazdál kodási Iľo da iigyfélvaľój a

(Budapest VIII., Őr u, 8,)

(FIGYELEM! -A pályázó a bontásnáI jelen lehet!)

FIGYF,LF,M.! Sziikség esetén a kiírő hiánvpőt|ási Íe|hívást (íeazolds. ílletve lemaradt alú[ľdsok nótldsal
a pályázatok értékelését ktivető 3 napon beliil bocsát kĺ" az azonban nem teriedhet ki az aiánlat ml.
dosítására!

A páIyázatok éľtékelésének szempontiaĺ, illetve az elbíľálásnál alkalmazott pontrendszeľ:

I. A páůyánő Józsefvároshoz való ktitődéséhez:

p ontozandó. sz.epp.ont adható pont

az egyíkházastźtrs legďább 5 éve, a VIII. keľĹiletben életvitelszeníen lakik és beje-

lentett tntőzkodási hellvel renđelkezik

az egyLkhźnastárs legalább 5 éve, a VIII. kerĹiletben életvitelszenĺen lakik és beje-

lentett lakóheIlyel rendelkezik

az egyikházastźrs több mint 10 éve, a VIII. kerĹiletben élewitelszeriíen lakik és

bej elentett lakóhellyel rendelkezik

azegyLkházastźnsJózsefu iĺrosban jĺírtővodźtbavagyźńta|ánosiskolába

az egylkhźzastársJózsefuaľosban jáľt óvođába és általanos iskolába

II. A páIyázaton elnyeľt lakásba kő|tőzől<hözz
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pontozändó szempont adható pont

Az lneatlanba kii|tőző ĺ,á|v áző :

egy t 8 éven aluli gyeľmeket nevel

2 vagy több 18 éven aluli gyeľmeket nevel

Az ingatlanba a pályázóval együtt kiiltöző személvek:

további, a hźzassźryon kívĹil a pá|yźnőval egyiittköltöző felnőtt személyek

taľtósan beteg, illetve fogyatékkal élő személy (głermek, illene felnőtt esetén)

2 pont

3 pont

pont/f.ő

ponťfő

A pálvázat eredményének megállapítása:

A páIyázatokat a Kisfalu Kft. értékeli, és ennek alapján a Képviselő-testtilet vźiasztja ki a nyeľtes pá|yáza-

tot.

A pálvázat eredménvhirdetésének időpontia:

A pźůyázat eredményét legkésőbb 2013. május 23. (csiitöľtök) ki kell hirdetni, akként, hogy azt a Kisfalu

K-ft. és a Polgĺĺľmesteri Hivatal hirdetőtablájźn,va|arliĺxaz onkoľmányzat internetes honlapjĺĺn legalább l0
munkanapľa ki kell függeszteni.

A pálvázat nveľtese: a legtiibb pontot e|érő páůyáző

A Képviselő-testület a pá|yazat nyeľtese mellett meghatĺáĺozza azt a sorrendben következő páIyazőt is, aki-

vel bérleti szerzőďést lehet kĺjtni a nyertes visszalépése' vagy kiesése esetén. A Képviselő-tęstiilet dönthet

rigy is, hogy azazonos pontsziĺmmal ľendelkezőkkozťrla nyertest és a második helyre sorolt ptůyazőt soľso-

lás útjan vźiasztjaki.

Amennyiben a bérlőként kiválasztott szemé|y _ tdeértve a sorrendben kovetkező pályĺźzót is _ abérbeadóvď

valótlan adatot kozolt' akkoľ a bérleti szerzođés megkötésére vonatkozó jogosultságát elvesziti.
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A Képviselő-testület fenntańj a a j o gat an a, ho gy

anyertes pa|yäző visszalépése esetén, a soron következő pá|yázőva| kösstjn bérleti szeľződést,
az azonos feltételekke| ręnde|kezők köZiil a nyeľtes és a második helyre sorolt pá|yázót soľsolással
valassza ki,
a pźiyázati elj arást eredménytelennek nyilvánítsa,
a pá|y azati felhívást vi s szavonj a.

A pályázaton elnyert lakások bérbeadása: l év hatfuozott idore szóló bérleti szerződéssel, a pá|yázati

kiírásban je|zettlakbér kétszeresének megfelelő óvadékfizetési kötelezettségge|, előbéľleti jog biztosít.ásáva|

torténik. A nyertes pálryáző köteles a Kisfalu Kft. onkormźnyzatí Htľ;kezeló lrodájával külön rnegállapo.

dásban riigzítďt feliljítási munkálatokat legkésőbb a bérleti szerzodés lejríľtanak napjug elvégezní, Ahat.áĺ-

idő|ejaĺtát kĺjvetően - a kijelt)lt béľlő hźrelmére - abérleti szerzodés meghosszabbítható legfeljebb 5 évľe

szőlőan, előbérleti jog biztosítźsával, ha a bérleti szerződésben foglalt ĺjsszes kötelezettségének hatáľidőn

beltil elegettesz.

FIGYELEM! A pálvázaton elnyeľt lakások 10 évig nem vásáľolhatóak meg.

A nvertes pályázó a bérletÍ szerződés megktitéséĺg kiiteles béľbeadónak az alább felsorolt ĺratok eľe.

deti péIdánvát bemutatni:

a) személý igazo|vźny és Iakcím kányát,
b) *30 napnál nem régebbi házassźĺgi anyakönyvi kivonatot,
c) iskolai bizonyítrtný,
đ) xĺinkoľmiĺnyzati bérleményre vonatkozó bérleti-,vagyhaszná|ati díj és ahozzákapcsolódó ktilön

szolgáItatási díj megfi zetésér őI szőIő igazolźst,
NAv igazo|ás ERE'DETI pé|dánytń,
*lakhely szennt illetékes tinkoľmányzattő| helyi adótaľtozástőI sző|ő igazolás EREDETI példá-
ĺvát.

g) a pőiyazőval együtt költöző taľtós beteg (gyeľmek, vagy felnőtt) betegségét igazo|ő szakorvosi
igazo|ást, vagy oRS ZI hatźr ozatot.

e)

Đ

Amennviben a nyertes pályazó.a fenti.(a-g pontie) okiratokat a bérleti szer'Ző.dé$ megkötéséig'ngĺn mutatja
be. elłesĺi jogosultságát a bérleti széľződés meekĺjtéséľe. és azt bérbeadó á sorreńdben követkeżő bályázó-
val kciti meg!

Budapest,
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Kovács ottó sk.

vgyvezetó igazgató
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S

s

z

Cím Szo
ba

sz.

1

Szoba

Magdolna u. 44. II. em
11.

alapte-
ľiilete
(*t)

Befogadő

képesség

(f.ó)

Meepálvázhat lakások adatai

Komfoľt.

fokozat

2 DankÓ u.40.III. em. 5'

1

Lakás

alapte
.ľĺilete

(-t)

2f,69

3

A lakás béľIe-
ti díja

Tomó u. 23lA' 1. em.
.Ą1/

a félkomfor-
tos

23,05

Fel jítási feladatok

34

1

)

19,20

4.590,- Ft +

eĺa

Összkomfoĺtos

39r99

+

kómiĺves javítás, festés, par-
ketta csiszolás, lakkozás, nyí-
|ásztlr ók javítása, iive gpőtlás,

mázo|źs, padlÓ és csempebuľ-
kolatok cseréje, berendezési
tárgyak cseréje, pÓtlása, koz-
miĺvezętékek feliilvizs gálata

Becsĺilt
helyľeáI|ítá-

si

ktiltség

ässzesen

(bruttő)

3

eľ-
kély:
5,05

m2

félkomfor.
tos

15.36f,-Ft+
Áĺa

Megtekintés

idópontja

34,74

általánosan jÓ állapotu, tiszta-

sági festés sziikséges

6.f53,-Ft+
Áĺa

3.111.500,-

Ft

falak és nyílrászírÓk festése,

mázo|źsa, vako l at j av ítás ą
parketta csiszolasa. K anůhá-
lőzat feliilvi ĺ-sgź aĄ berende-

f0I3. 02.26, és 20L3.
02. 28. (kedd), valamint
2013. 03.05. és 2013.

03. 07. (csĺitortok) 9:00-

9:15

800.000,- Fr

20|3,02, f6, ésf013 '
0f .f8. (kedd), valamint
2013.03,05. és 2013'

03. 07. (csi.itortok) 9:30-
9:45

1.900.000.-

Ft

2a13.0f .f6. ésf013.
02. 2E. (kedd). valamint
2013. 03. 05. es 2013.

03. 07 (cstitóĺtôk)
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/1 Pľáteľ u. 55' mfszt. 7.

Práter u. 18. 1. em.3.5

1( 26,03

I

ą

1

komfoľtos

fr,f8

39,f2

3

-;ési táÍgyak feltilvizs gálata

13.0f7,-Ft+
Ára

komfoľtos

fď-ak festése' csempe' nyílás-

zźr ók mtno|ása, tive gezése,

j avítása. paľketta j avítása, csi-

szolása. lakás lomtalanítása,

beľendezési tárgyak feliilvizs.

gá|ata, szel 1ozé s kialakítása.

KijzmtĺhálÓ zat feliilv izs gtĺ|ata

sztikséges.

31,66
12.509,- Ft +

Áľa

Falak festés e,ĺyi|äsztĺrót ma- 
l

zo\ása, szónyegpađlÓ és paľ-

ketta felrij ítasa. Kiizmiĺh tiózat

feltilvizsgálata

I

tO:00-10:15

1.408.000.-
Ft

fol3 ' 02.26. és f0|3,
02. 28. (kedd), valamint

2013. 03. 05. és 2013'

03. 07 (cstitoľtok)

I to:go-io:45

800.000.- Ft

T.oz,f6.és2013, 
1

Of . 28. (kedd), valamint

2oĺ3.03,05. és20i3.
03. 07. (cstit rt k)

i 1 1:00-1 1:15

t_

fl





2' számú melléklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 19. 15:30
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 455; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Sürgősség

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺta
Soós Gyorgy
Szilĺ Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Sántha Péterné
Szilágyi Demeter

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
TávoI



Szavazás eľedménye

ldeje: 2012. december 19. 15:31
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 456; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11'11
osszesen 18 í00.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Soós György
Szili Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Sántha Péterné
Szilágyi Demeter

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI



Szavazás eľedménye

ldeje: 2012. december 19. 16:20
Típusa: Nyí|t
Rende|et száma 73; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefváľosi onkoľmányzat 2012. évi költségvetéséľől szóló
7 120|2.(II.21.) ľendelet módosítására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 17 100.00 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100_00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺta
Sántha Péterné
Soos Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 19.16:21
Típusa: Nyĺ|t
Határozat száma 460: E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat fedezet biztosításáľa a ľendkívüli téli időjáľási viszonyok soľán jelentkező
fe|adatok e||átására

Eľedménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 17 '100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

Ba|ogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Dr. Révész Máfta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 19. 16:22
TÍpusa: Nyí|t
Határozat száma 461; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javas|at Rév8 Zrt. 2013 évi feladatai ellátásának és műkiidésének biztosításáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

18 100.00 100.00
0 0.00 0.00

Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í8 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen



Szavazás eľedménye

ldeje: 2012. december 19. 16:29
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 462; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Práter utcai tornacsaľnok Haszonélvezeti Jogot Alapító Szeľződésének
megkiitéséľe és a 24812012. (VII.19.) számrĺ képviselő-testületi határozatvisszavonására

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen 18 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 18 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen



Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 19.16:32
Típusa: Nyílt
Határozat száma 463; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javas|at a ,,IW20t2 típusú'' béľIakás páůyázat
újabb kiírásáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%

2013. I. negyedévében ttirténő

lgen
Nem
Tartózkodik

17 100.00
0 0.00
0 0.00

94.44
0.00
0.00

Szavazott 17 í00.00
Nem szavazott 0
Távo| 1

0.00
5.56

Osszesen

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Kocsis Máté

18 100.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2012- december 19.16:32
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma464; E|fogadva
EgyszerĹi szavazás

Tárgya: Javaslat a ,,KSZ/2012 típusú'' béľ|akás páůyázat
újabb kiíľásáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%

2013. I. negyedévében tiiľténő

lgen
Nem
Tartózkodik

17
0

100.00 94.44
0.00 0.00

0 0.00 0.00
Szavazott 17 ĺ00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárLa
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vörös Tamás
ZenÍat oszkár
Dr. Kocsis Máté

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 19. 16:36
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 465; E|fogadva
Egyszertĺ szavazás

Táľgya: Javaslat a Józsefvárosi Kiiziisségi Házak Nonpľofit Kft. pá|yázati ľészvételére

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárIa
Sántha Péteľné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Kocsis Máté

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 19. 16:37
Típusa: Nyílt
Határozat száma 466; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Rendelet módosítás Budapest Főváľos Koľmányhivata|ának a fák kivágásáľól és
pótlásáról szćiő 2612006. (vil.14) sz. tink. rende|ettel szembeni tiiľvényességi fe|hívása
kapcsán

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

17 94.44 94.44
1 5.56 5.56

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 18 í00.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00

Balogh |stván
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soos György
Szilágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr' Dénes Margit

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem

10



Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 19.16:37
Tĺpusa: Nyílt
Rende|et száma 74; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Rendelet módosítás Budapest Főváľos Kormányhivatalának a fák kivágásáróI és

póttásáľól sző|ő26ĺ2006. (vII.14) sz. önk. ľendelettel szembeni tiirvényességi felhívása
kapcsán

Eľedménve Voks: Szav%o ossz%
18 100.00 100.00lgen

Nem
Tartozkodik

0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 18 í00.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 0 0.00
osszesen 18 í00.00

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

tt



Szavazás eľedménye

ldeje: 2012. december 19. 16:38
Típusa: Nyí|t
Rende|et száma 75 ; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Jőzsefválľos közigazgatási terĺiletén a járművel tłiľténő várakozás
kiegészítő, helyi szabźiyozásárćil szóló 2612010.(vI.18.) iinkoľmányzati ľendelet
módosításáľa

Eredménve Voks: Szavo/o ossz%
lgen
Nem
Tartozkodik

18 100.00 ,ĺ00.00

0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 18 í00.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00

Ba|ogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szĺlágyi Demeter
Sziĺi Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

L2



Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 19.16:47
Típusa: Nyílt
Határozat száma 467; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya : Javaslat Kerékpáros Ktiziisségi Közlekedési Rendszeľ telepítéséľe

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 18 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 18 í00.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 0 0.00

Ba|ogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

13



Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 19. 16:48
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 468; E|fogadva
Minosített szavazás

Tá rg ya : Javaslat |etéti szerződés megkiitésére

Eredménve Voks: Szav9/o össz%
lgen 18 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 18 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

L4



Szavazás eľedménye

ldeje: 2012. december 19. 16:53
Típusa: Nyílt
Határozat száma 469; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a 20t2. évben a Környezetvédelmi
maradványösszeg felhasználásáľa

Eredménve Voks: Szav% össz%
100.00 100.00

Munkacsoport részére biztosított

18lgen
Nem
Tartózkodik

0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 18 í00.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0'00
Osszesen 18 100.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárÍa
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Voros Tamás
Zentai oszkár

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

15



Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 19.17:06
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 47o; E|fogadva
EgyszerĹĺ szavazás

Tárgya: Javaslat az 1'956-os golyónyomok megőľzéséľe

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen 17 100.00 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárLa
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI

L6



Szavazás eredménve

ldeje: 2012. december 19.17:06
Típusa: Nyílt
HaÍározat száma 471; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a jőzsefvárosi főváľosi díjťuető paľkolóhelyek ĺizemeltetésének átvéte|ére

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

17 100.00
0 0.00
0 0.00

94.44
0.00
0.00

Szavazott 17 100.00
Nem szavazott 0
Távol 1

0.00
5.56

Osszesen

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárĺa
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Kaiser József

18 í00.00

lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI

17



Szavazäs eredménye

ldeje: 2012. december 19. 17:08
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 472; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat jelzőľendszeresházi segítségnyújtás e|Iátás míÍktidtetéséľe 2013. évben

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr' Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
SziIi Balázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Egry Attila
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
Távol

L8



Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 19. 17:17
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 473i E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Beszámoló a2012. évi közfoglalkoztatásról, javaslat a2013. évi keľetekľe

Eľedménve Voks: Szavo/o ossz%
lgen
Nem

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00

Távo| 1 5.56
osszesen 18 í00.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr' Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attĺla
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI

L9



Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 19.17:17
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 474: E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat álláshelyek válJtozásźtbó| adódó ktiltségek fedezetének biztosítására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Kaiser Jozsef

lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI

20



Szavazás eredménye

ldeje: 2O1?. december 19.17:18
Típusa: Nyílt
Határozat száma475; E|fogadva
Minősĺtett szavazás

Tárgya: Javaslat kijzétkeztetés biztosításáľa a Raoul Wallenbeľg
Szakiskolában

Szakközépiskola és

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 17 100.00 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott '17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távol 1 5.56
iOsszesen 18 100.00

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szili Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Kaiser Jozsef

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol

2T



Szavazäs eľedménye

ldeje: 2012. december 19. 17:19
Típusa: Nyílt
Határozat száma 476; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkłidési Szabályzatárő|
sző|ő 19/2009. (v.06.) ök. számú ľendelet, va|amint a Polgáľmesteľi Hivatal Alapító Okiľata
módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

14 82.35 77.77
3 17.65 16.67

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. Révész Márta
Szi|i Ba|ázs
Kaiser Jozsef

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem

TávoI

22



Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 19.17:19
Típusa: Nyĺlt
Rendelet száma 76; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Műktidési Szabályzatárő|
szćl|ćt t9l2009. (v.06.) ök. számú ľendelet, valamint a Polgáľmesteľi Hivatal Alapító Okirata
módosításáľa

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00

Távo| 1 5.99
összesen í8 100.00

lgen
Nem

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Sántha Péterné
Soos György
Szilágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Szi|i Ba|ázs
Kaiser József

4 82.35 77.77
3 17.65 16.67

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem

Távol

82.35
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Szavazás eredménye

ldeje: 2012. december 19. 17:37
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma 477; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat az źúláthatő szervezetekľe vonatkozó tiirvényi ľendelkezésekkel
ka pcsolatos dö ntések meghozata|ár a

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMáĺta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyĺ Demeter
Voros Tamás
Zentai oszkár
Kaiser József
Szi|i Balázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
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