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megtaľtott 1. ľendkívüli tiléséről

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 14 KÉPuSELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZoToBB sÉc szÜrsÉcBs
Hĺ.ľÁRozĺ.ľ:
tt2013. (I.14.) 14IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDASSÁ.L

A Képviselő-testiilet az a|ábbí napirendet fogadja el:

Napiľend:

1. Javaslat a Magdolna Negyed Progľam III. pá|yázathoz kapcsolódó
T ámogatálsi Szerző dés aláíľásához szĺĺkséges diintések me ghoz ata'Irár a
(írásbeli e|őterjesńés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis lldź.ĺé - polgáľmesteľ

Egĺy Attila - alpolgármesteľ

f. Javaslat intézményvezetőivvlyánatifelhívás mĺídosítására
(íľásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgáľmester

Napĺľend l.. pontja
Javaslat il Magdolna Negyed Progľam III. pályá.zathoz kapcsolódó
T ámo gatáls i Sz e ľző d és a|áír ás źlh oz szü ks é ges dii ntés ek m e gh oz atalLár a
(írásbeli előterjesztés' HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis ľlĺ:áté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁRo ZATHIZATALHIZ vnĺosÍľBTT SZoToBBSÉG SZÜKSÉGES
Hĺ'ľÁRozaľ:
2t20Í3. (I.14.) 12IGEN 0 NEM 2 TARToZKODASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

|. a.l e|fogaďjaaKoľmány t649l20l2. CXII.19.) száműhatározatábanjővthagyott,aKMoP-
5.|.1/B-I2-k-20|2-00O1 projektazonosító, Budapest-Józsefuĺíros, Magdolna-negyed
Progľam III. elnevezésiĺ projektben meghatáľozott feladatokat, támogatások ĺisszegét.

b.l a projekt teljes megvalósítási összege 4.282.060.960 Ft, ebből az ĺisszes támogatási

ĺisszeg 3.8I9.572.953 Ft.



c.l a 3.819.572.953 Ft-ból az ĺjnkormtnyzat támogatása 3.287.060.f05 Ft, a tźnsasházak
tźtmo gatźsa 532'5 I2.7 48 Ft.

d.l az ĺinkormanyzat önként vállalt feladatként kĺitelezettséget vá|Ia| 3.766.112.170 FÍ-
értékíi projekt megvalósít ására, melynek forrásai a következők:

- pźtIyázati támogatás 3.287 .060.205 Ft

- visszaigényelhető áfa 376.244.918Ft

- tjnkormányzati saját forľás 102.807.047 Ft

e.l az I. d./ pont szerinti önľészt az a|ábbi feladatokľa biztosítja:

- a Képviselő-testület 320l20lf. (IX.27.) szźĺnű határozata szerinti 37 000 000 Ft
értékben,

- két havi projektmenedzseľi díj, a Ptév8 Zrt. részére a Képviselő-testĹilet 46|12012.
(XII.19.) szátĺrńhatározata szennt, 10 000 000 Ft értékben,

- páIyźnat előkészítés költségére 15 924 568 Ft éľtékben,

- vízgyujto puffeľtarozó kiépítésére a Bp. VIII. Dobozí u. 17 ., Dobozi u. 19. és Lujza u.

22. sz. alatti önkormányzatibétházakbaĺ5 659 835 Ft értékben,

- kaputelefon rendszer kiépítésére a Bp. VIII. Baueľ Sríndor u. 11., Lujza u. 8', Lujza u.

15. és Magdolna l.47. szźma|atti cinkoľmányzatibérházakbaĺlI778 000 Ft éľtékben,

- Kisfalu Kft. munkatarsainak üzęmeltetési, valamint szociális és kommunikációs
tovtlbbképzésére 4 783 040 Ft értékben,

- a Városfejlesztésl és Főépítészi Ügyosztály feladatai e||ttźsa soľán felmerülő
teľvkoordinációs tevékenység költségére 2261 604 Ft értékben,

- kozbeszęrzési szakértő đijazásźraL1 400 000 Ft éĺtékben.

Felelős: polgáľmesteľ
Határido: 20|3. januáĺ 14.

2. a.l eIfogadja, hogy 2012. évben az e|őkészítésľe az onrészbőI 15.924.562 Ft kifizetésre
került, melynek fęďęzete a műktjdési cél és általános tartalékon belül a Magdolna
Negyed III. projekt előkészítése.

b.l az onkoľmrányzat a 2012. évi k<ĺltségvetés kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és

általanos tartalékon belül a Magdolna Negyed III. projekt előkészítése céltaľtalék
e|őfutnyzatát 15.924,6 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 17604 cím
e|őirányzatát, ugyarl' ezen ĺisszeggel megemeli megvalósítható tanulmiínyok, IVS
felülvizs gá|at, kozbeszętzési és engedély ezési díjak címén.

c./ felkéľi a polgármestert, hogy a20I2. évi költségvetésľől szóló rendelet módosításźná|
a b./ pontban foglaltakat vegye figyelembe.

d.l a 2012. évi miĺkĺjdési cél és általanos tartalék Magdolna Negyed III. projekt
előfuányzat 122.996,4 e Ft maradvźnyábőI 86'883,0 e Ft kötelezettséggeI terhelt
pénzmarudványnak minősíti a projekt megvalósításáigaprojekt ĺjnĺésze címén.

e.l a 285120I2.NIII.29.) szźmű képviselő-testtileti hatźnozat 10. pont b.-c.l pontjábarl
foglaltak végľehajtását ehatźtrozat |.2. pontjában foglaltak szeľint teljesíti.



f.l a 46I/2012.(X[.19.) számt képviselő-testüIeti hatźttozat 5. pontja e határozat
elfo gadás áv aI hatá|y źi ve szti.

polgármesteľ
2013. janutu 14.

3. elfogadja az e|őteqesztés mellékletét képező Budapest-Józsefuaros, Magdolna-negyed
program III. _ projektazonosító: KMOP-5.1.1lB-I2-k-2012-0001 _ megvalósításéra
ktjterldő TaĺllogaĹási Szeľződést és męllékle[ci[, felhataImłzza a po|gáľmestert azok
a|áírására, és felhatalmazza a Támogatási Szerzodés megköÍéséhez szükséges teljes
dokumentáció benyújtásátaaPro Regio Nonproťrt Közhasznú Kft. felé.
Egyben fe|hatalmazza a po|giíľmesteľt a Támogatási Szerződés és annak esetleges
módosításainak a|áírására, amennyiben az nęm érint önkormtnyzatt forrásbevonást,
határiđő módosítást vagy az elfogadott progľam elemeinek taľtalmi módosítását.

Felelős: poIgármester
Határiđő 201-3.januĺáľ I4., az esetleges módosításokat k<jvetően azoĺlna|

4. a Prźńer u. 60. sz. a|atti önkormányzati tulajdonban álló helyiséget átmenęti jelleggel a
Magdolna Negyed Program III. során hasznosítja, a feltĄításokkal kapcsolatos szociális
munka tźtmogatása és intenzív családfejlesztés cé|jábő|, melynek műkĺidésével
kapcsolatos költségeket alakőhćlz mrĺktidtetés kĺiltségein belĺil biĺosítja.

po1gármester
Támogatási Szerződés megkötését kĺivetően, a Dankó u. 16. és Dobozi
u.23. sz. a|atti helyiségek felújításának befejezéséig

5. felkéri a polgĺírmestert, létesítsen elkülĺinített bankszámlaszźlmot a Magdolna Negyed
ProgramIII.pénzforga|mtlnakbiztosítására.

Felelős:
Határidő.:

Felęlős:
Hataridő:

FeIelős:
Határiđő.

Felelős:
Hataĺiđő:

polgĺíľmester
2013. janutu28.

6. a projekt keretében, a felújítással érintętt ĺinkormanyzati tuLajđonban álló |akćhazakbarl
lévő lakásokat a mindenkor hatályos lakásbérbeađásravonatkozó ĺinkormányzatircnde|et
szeľint 10 évis szociális bérlakásként mfüödteti.

po1gármester
20|3. január 14.

A dtintés végrehajtźlsáú végző szewezeti eg5rség: Rév8 Zft, Pénzügyi Ügyosztály,
Városfejlesztési és Főépítészi Üryosztály, PolgármesterÍ Kabinet, Kisfalu Kft.

Napiľend 2. pontja
Javaslat intézményv ezetői pá|y ázati felhívás módosításáľa
(írásbeli előterj esĺé s, p olĺ<ÉZB E S ÍTÉ S )
Előterj esztő : Sĺántha Péterné - alpolgáľmester



SZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 14 rÉpvlspro
,ą. Ha.ľe.R o Z ATlľrIZ AT ALlľrIZ ľĺrľĺo s ÍľBľľ
Ha.ľÁRoz,q.l:
312013. (r.14.) 14 rGEN 0 NEM

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

Rimdn Edina sk.

iegyző

A' jegyzőkonyvi kivonat hiteles:

SZóToBBsÉc szÜrsÉcps

0 TARTóZKODÁSSAL

dr. Kocsís Mdté sk.
polgármester

1. elfogadja aJőzsefvátosi Intézménymfüödtető Központ intézményvezetói álláshelyére
vonatkozó pá|yázatí felhívásban foglalt időpontok móđosítását az előteľjesztés
mellékletét képező tartalommal.

2. a 4|9l20I2. CXII.06.) számtĺhatźĺrozattlnak7. pontjźú az a|ábbiak szerint módosítja:
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodj on az éľtékelő bizottságjavaslata a|apjtn _ a
Képviselő-testtilet 2013. február 20-i ülésére - a vezetoi pźiyźzat e|bíráIźsźtra
vonatkozó előteriesztés előkészítéséről.

3. a 4|91201'2. (XII.06.) számu hattrozatárlak 1. pontj át a vezetői megbízźs időtartarnát
tekintve az a|ábbiak szerint módosítja:
Szendľeiné Erős Hajna|ka vezetói megbízźsát a Józsefuarosi Intézménymfü<jdtető
Központ (1082 Budapest, Baross u. 84.) íntézményben 2013. februaľ 24. napjárő|
20 | 3 . február 28. napjźra v áItońat1a.

Felelős: polgármester
Hataľiđo: 1. pont esetén: 2013. január 22.

2. pont esetén: 2013. februfu 20.
3. pont esetén: 2013. januźľ 14.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: 1.-2. pont esetében Humánszolgáltatási
Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda,3. pont esetében Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda

Budapest, 20|3. január 14.

A jpgyzőkönyvi kivonatot készítette:

Ś,',{,'- 6J-<,LL-
Bodnaľ Gabriel}a

Szedliczkyné Pekaľi
Szervezési és Képvis.

Szeľvezési és Képviselői Iľoda ugyintézője


