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Javaslat az Első Energía-beszerzésí onkormdnyzati Tdrsullźsból való kilépésre

203t2012. (Vr.21.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felmondja az ELsó Energia-be szeruési onkormányzati Társu|ási megállap ođást f0I2.
december 3I. napiára.

2. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatározat 1. pontja szerinti felmondásról értesítse a
taľsulási megállapodásban részes onkormanyzatokat és az ENTAR képviselőjét.

3. felkéľi a polgármestert a vagyonelszámolás figyelemmel kíséľésére, és az eľről szóló
beszámoló elkészítésére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 1. pont esetén z}Iz.junius 21.

2. pont esetén zUlZ.junius 30.
3. nont 20Í3. ianuáľi 2. rendes képviselő.testületi ülés

A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály tájékoztatáłsa a|apján: a Táľsulási
megállapodás felmondása megttiľtént. 2012. szeptembeľ 03. napján, majd 2013.
januárjában ismételten megkeresték a Társulásban maradt Onkormányzatokat a
vagyonelszámolás kapcsán, amely még nem áll a rendelkezésükľe. ,Lz előteľjesztés a
vagyonelszámolás Önkormányzat részére tiĺrténő megküldése után elkészül, váľhatóan a
Képviselő.testůilet 2013. március havi másodĺk ľendes ülésére.

Javaslat a lakdsgazddlkodús 2012. ěvi irúnyelveinek kiegészítésére _

221'ĺ2012. (Vn.05.)

A Képviselő-tęsttilet úgy dönt, hogy

I.) a I00|20I2.(III.22.) számu képviselő-testiileti határozat 3.2. pontját, az alźlbbiak'ĺa
váItońatja:
2012. szeptembeľ 3. - 20|2. október 15. között LakáspáIyazatot ir ki felújítási
kötelęzettségvá||a|źsźxa|, I év hatźrozott időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti
jog biaosítźsáva| a hatźrozat mellékletét képezo taľtalomma| az abban megnevezett
józsefurárosi kötődésű iť1ű hazasok részére, a Váľosgazdźikodási és Pénzngyí
Bizottság által kijelölt 5 đarab lakás terhéľe.
A páIyazatra kit:tizott lakásokĺa kötött béľleti szęrződésekĺe egységesen, 10 éves
elidegenítési tilalom keľülj ĺin felj egyzésre.
A jelentkezési lap értékesítéséből befolyt bevétel a Kisfalu Kft. bevételétképezi.

2.)a |00|20|2.(III.22.) számis' képviselő-testületi határozat az a|ábbi 10.) ponttal egésziil
ki: minőségi lakáscseľe páLyźnat 2013. I. negyedévében, míg a lakással nem
rendelkező ' Jőzsefváĺosban é|ok részérę 2013.II. negyedévében keľĹĺljĺln kiírásáľa. A
minőségi lakáscsere pźiyázat a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012.
novemberi ülésére, míg a lakással nem rendelkező, Józsefuarosban élők részére
kiírandó páIyźlzat aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. márciusi ülésére



kerüljön előkészítésre oly módon, hogy a LÉLEK progľam keretében történt
ręndkívüli bérleményellenőľzés szakrnaí tapasztalatainak, keletkezett adatainak
véglegesítését követően, azok ťlgyelembevételével kerüljtĺn kidolgozásra a pá|yźuat
feltételrendszeľe' a bérlők kiválasztásának szempontj ai.
A 20|3. I. felévében tewezett |akáspáIyazatokľa 30 db ĺĺnkormányzati bérlakás
kerüljön bevonásra, elsődlegesen a 700%o-os önkormźnyzati épületekben lévő Ĺiľes
1akásá11ományból

3./A Kénviselő.testület felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a ioecím nélkiili lakáshasználók
helyzetét mérie fel. és az eredmények ismeľetében a iogcím nélkůili
lakáshasználĺík helyzetének ľendezésére tegye meg iavaslatát. legkésőbb a
Képviselő-testület 2012. decemberi első ľendes ülésére.

4.) A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Kft-t' hogy a magasabb komfortfokozatu
(romfortos/összkomfortos) lakasok vételárszźzalékĺínak emeléséľe vonatkozóan tegye
meg javaslatát, legkésőbb a Képviselő-testiilet 20|2. októbeľi első rendes ülésére.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft tigyvezető igazgatőja
Hatĺáridő: 1. pont vonatkozásźtban a Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 20|2.július

18-ai iilése,
2. pont tekintetében a Yźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012.
novemberi és2013. márciusi ülése
3. pont tekintetében a Képviselő-testület 2012. decemberi első rendes iilése
4. pont tekintetében a Képviselő-testiilet 2012. októberi első rendes ülése

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:

A jogcím nélküli lakáshasználók helyzetének felméľését a Kisfalu Kft. szervezeti
egységei - Lakdsgazddlkodúsi lroda, onkormúnyzati Hózkezelő lroda, Díjbeszedési lroda,
Hdtralékkezelési lroda-, valamĺnt a Jőzsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kłizpont
és a Polgármesteľi Hivatal Csa|ádtámogatási lľoda végzi. A szenłezeti erységek és a
társszeľvek a felmérést - meghatdrozott szempontok szerint - erységenként külłin-küliin
végzik

A felmérést 2012. októbeľ 31.i állapot szerint kezdték meg. (Megjeglzés: a keriiletben 2012.
október 31-i lźllapot szerint 691 jogcím nélkiilí lakáshasznúlót tartottgk nyilvún, ez a sruÍm

folyamatosan emelkedik) A jogcím nélküli lakáshasználók magas számából adĺódĺían a
feladattal (iratanyagok tételes dtnézése, az adatok rögzítése) a szewezeti egységek nem
tudtak végeznĺ a Képviselő-testület 22112012. (WI.05.) számű határozatálnak 3.)
p o ntj áb an megh atáľo zott határĺdőig.

A szervezeti egységek 2013. január második felétől tudták megkezdeni az adatok
küldését a Lakásgazdálkodási lľoda részére. A beérkezett adatokat a Lakásgazdálkodási
Iroda összegzi, és elvégzi az adatok elemzését. Az e|emzés eredménye alapján elkészítĺ a
jogcím nélküli lakáshasználók helyzetének megoldására vonatkoző javas|atát.

A jogcím nélkülĺ lakáshasználók helyzetének felméréséről a tájékoztatást, valamint a
helyzetük megoldásáľa vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 2013. máľcĺusi első
ľendes üléséľe készítik el.



Javaslat elvi döntésre, a Budapest JlizseÍvdľosi onkormdnyzat tulajdonúban
dlló lakdsok jogcím nélkiili lakdshaszndlói dltalfelhalmozott hátralékok egy
részének elengedésére, a költségelvíí alaplakbérrel a'zonos öss7egíí egyszeľes,
és az előző renďeletek alapjdn szdmlózott tijbbszöri)s mértékíí lakúshasználati

díj ak nettó k iilii n b ö zeténe k ös s zeg ě b en

2sst2012. (ur.19.)

1) A Képvise1ő-testület úgy dönt, hogy elvi hozztljźlľulási szándékat fejezi ki az egyszeres
és többszörös mértékű haszná|atí díjak nettó különböZetéből adódó követęlések
elengedésének vonatkozásźĺban azzal, hogy a tételes, pontos összeggel kimutatott
csomagot a 2012. októbeľi második ľendes képviselő-testületi ůilésen fogadja el.

2) A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Józsefuĺĺrosi Vagyongazdá|kodő Kft. ügyvezető
igazgatőját, hogy a Képviselő-testület 2012. októberi második ľendes üléséľe készítse
el a tételes, pontosan szźlrnszerusiteIt csomagot, valamermyi jogcím nélküli
lakáshasználó vonatko zźsźtban.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Határido: 1) pont vonatkozásźlban azonrlal,2) pont vonatkozásában}}IZ. október 31.

(20]2. december 6.: A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:
A Képviselő-testüIet 255/20]2. (t/II.19.) számú határozatának I.) pontjában elvi hozzójárulási
szándékat fejezte ki az eglszeres és többszôrös mértékĺĺ lakńshasználati díjak nettó
kalanbazeftből adódó követelések elengedése vonatkozósóban azzal, hogy a tételes,
szómszerĺjsített csomagot a 20I2. októberi második rendes Képviselő-testüĺeti üIésén fogadja
el.

A Képviselő-testület dontései szorosan - mindkét hatáľozat a jogcím nélkali lakáshasználókra
vonatkozik - osszefüggnek. A Társaság Laknsgazdálkodási lľoddja elsődlegesen azonjogcím
nélhjli laknshasznáIók iľatanyagát (234 db üglirat) nézte át, akilcrlek tobbszoľĺ)s használati
díj került megállapításra. Az ügiratok átnézésével egłidejűleg módosították _ a hatályos
jogszabályolĺrlak megfelelően a koróbban kikazak ftbbszöľÓs használati díjaknt
egłszeressé, kikozalve azt a jogcím nélküĺi laknshąsználókfelé. Afeladattal 20]2' szeptember
kazepéig végeztek'
A fenti feladattal párhuzamosan az időközben jogcím nélh)li (további 457 db ügyirat) vált
(pld. hatórozott idej{Í bérleti szerződés lejórt, a bérleti jogviszony felmondásra került, béľlő
halála után visszamaradt jogcím néIkultek stb-stb.) Iakáshasznólók felé 20]2. ohóber 3I.
napjóval bezárólag elkészítették a hasznólati díjkÓzlőket' A feladattal 20]2. november
kozepéig végeztek.
A fenti adatok ismeretłźben a Kft. 2012. október 31. napjával bezáróIag 69l jogcím nélkül
l akńs has znál ót t ar t nyilv án.
A jogcím nélkuĺi lakáshasznólók helyzet,énekfelmérését- a Józsefiárosi Családsegítő Szolgálat
,és a Polgármesteri Hivatal Családtómogatási lroda egüttműkodésével -a fenti feladatok
elvégzését kovetően állt módjukban megkezdeni, azonban a jogcím nélktłli lakáshasznólók
magas számából adódóan a feladattal (iratanyagok téteĺes átnézése) nem tudtak végezni.
Ezért a jogcím nélkali lakáshasznáĺók helyzetének felméréséről tájékoztatást, valamint a
helyzetük megoldására javaslatot a Képviselő-testület 20]2. december 2. ľendes üI,źséig nem
tudnak adni. Fentielcre tekintettel, az előterjesztés elkészítés,ére határidő módosítása
sziilrséges, a határozat szerintifeladatot legkésőbb a Képviselő-testület 20l3. januáľ havában
tartandó 2. rendes ülésére elkészíti.



A Kisfalu Kft. tájékoztztá'sa alapján: a képvĺselő-testĺĺleti hatáľozatban foglaltak
végrehajtásának elhalasztását írásban je|ezték a Polgármesteri Hĺvatal Szeruezési és
Képviselői Irodája fe|é.2012. novembeľben a NAV áltásfoglalása megérkezett, azonban

^z abban foglaltak sem az Onkormányzatra, sem pedĺg a jogcím nélkĺili
lakáshasználókra nén,e nem kedvező. A Polgármesteľi Hivatalban decemberben
szakmai egyeztetésre kerůilt sor. A megoldás keresése folyamatos, ennek éľdekében a
Polgármesteľi Hivatal a Budapest Főváľos Koľmányhivata|átő| állásfoglalást kért,
melynek ismeľetében készül előteľjesztés előreláthatĺĎlag a Képviselő.testiilet 2013.
április havi második ľendes üléséľe.

Javaslat a Trefort u. 3-5. szdm alatti hlÍzi gyermekoľvosok elhelyezésére

2s8t2012. (VU.l9.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy készítsen javaslatot a
Budapest, VIII. kertilet Trefort u. 3-5. száma|atti ingatlanban mfüödő kéthazí gyeľmekorvosi
praxis végleges elhelyezésére a Képviselő-testület 2012. decembeľ havi első ülésére.

Felelős: polgáľmester
Hatáľĺdő: a Képviselő-testüIet 2012. decembeľ havi első ülése

(20]2. december 6.: A Gazdólkodási Üwosztálv tájékoztatása alapján: a képviselő-testület
20]2' évi decemberi 2' alésére az előterjesztés elkészítésre kerÍil.)

A VagvoneazdáIkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a rendelő
elhelyezésének lehetséges helyszíneit vizsgálja az |Jgyosztáiy, a dtintésnél figyelemmel
kell lenni arra, hogy a feladat-ellátás helyszíne abban a kiirzetben maľadjon, ahol
jelenleg is van, ez pedig behatárolja a hasznosítható ingatlanok ktiľét. A hasznosithatő
helyiségeket megtekintették a Polgáľmesteľi Hivatal illetékesei, és úgy diinttittet hogy
eryĺk sem megfelelő gyermekoľvosi ľendelő kialakítására. AzÜgyosztály tovább keresi a
lehetséges megoldásokat, így a Gutenberg téren taliáILLatő Szabó Eruin ktinyvtáľ épületét
ĺs, melyben elhelyezhető lenne rendelő, azonban a tulajdonos Főváľosĺ Onkoľmányzatta|
ebben a kiirben egyeztetéseket ke|l folytatnÍ. Az e|őterjesztés várhatĺóan a Képviselő-
testĺilet 2013. szeptember havi második ľendes ůĺléséľe készÍil el.

Javaslat a Budapest WII., Ilizsef u 27. és Vajdahunyad u 9. szdm alatti telekingatlanok
hasznosítlÍsdra

301ĺ2012. (Ix.20.)

A Képviselő-testĹilet úgy dĺĺnt, hogy

1.) eltéľ a224120|2. (VII. 05.) számú képviselő-testiileti hatźtrozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatźrozott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII.' József u'. 27. szźrn alatti telek'
gépkocsi-beállóként va|ő hasznosítását a VIII. kerĺileti Rendőrkapitányság, a Józsefuarosi
Városüzemeltetési Szolgálat és a KözteľĹilet-felĹigyelet dolgozői tészéte, 5.000,- Ft +

Áfalgopkocsi beálló havi bérleti díj mellett.



2.) e|tét a22412012. (vII. 05.) számú képviselő-testtileti hatáĺozatII. fejezet 8. c) pontjában
meghatátozott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. sztlm alatti
telek, gépkocsi-beállóként valő hasznosítását a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére,
5.000,- Ft + Afďgépkocsi beálló havi béľleti díj mellett.

3.) Az onkormanyzat tulajdonábaĺ áIirő tiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1'. 6I.07.) számtl
<lnkormányzatirenđe|et 13. s (2)bekezđése alapján abérleti szerződéshatáIyba lépésének
feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

4.) Az onkormanyzat tulajdonaban ál|ő tires telkek, felépítményes ingatlanok' gépkocsĹ
beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 591201|. (XI.07.) számu
<inkoľmanyzati rendelet 15. $ (4) a') pontja alapján eltekint az egyo|dalú kötelezettség
váIIaIő nyilatkozatkozjegyzói okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-beállókľa ttiľténő bérleti szerződések megkötésére.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t. hoev vizseália mee a kerékpáľtáľolók kialakításának
lehetőségét az iinkormánvzati intézménvek és a Polgármesteri Hivatal körnvezetében
és a bevételek alakulásának füegvénvében tegven iavaslatot a Képviselő-testület
2013. évi ianuáľi második ülésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźlrlđő: 1-5. pont esetében: 2012. szeptember27.

ő. pont esetében: a Képviselő-testĺilet 2013. évi ianuári második ülése

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A keľületÍ keľékpártáľolók ügyében a Kft. írásban
megkereste a keľület ti'bb oktatási intézményét, keľékpáľos klubot, kłizteľiilet.
fenntaľtĺíto Rév8 Zrt.t, KesztyĺÍgyárat az igények felmérése céljábĺí,I. Jelenleg az adatok
feldolgozása és a javasolt helyszínek egyeztetése folyit a javaslatotvárhatőan a febľuári
második képviselő.testületi ülésre teľjeszti be a Kft.

Javaslat a Budapest WII. keriiletben kiizösségí kertek létesí.tésére ĺires önkormdnyzati
tulajdonú telkeken

3s3t2012. (X.18.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

l. támogatja a köztĺsségi kertek létesítését és kĺizĺisség megszervezését Józsefuárosban.

2. felkéri aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy az I. pont szerinti helyszínek
kij elölésére tegyen j avaslatot.

3. felkéľi a polgármestert. hogv az 1. pont szeľinti feladatok megvalósítása érdekében
folytasson egveztetéseket a hasonló programot megvalósító civil és nem civil
szervezetekkel - kültiniisen a köztisségi kertek átadása. kialakítása. miĺkiidtetése.
ľészletes ktiltségvetés kidolgozása tárgvában - melvek eredménvéľől a 2. pontban



foelalt helyszínek ismeľetében készítsen előteriesztést a Képviselő-testület 2012.
december havĺ utolsó ülésére.

Felelős:

Határiđő:

1., 3. pont esetén polgáľmester
2. pont esetén aYźrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság
1. pont esetén 2012. október 18.

2. pont esetén aYźtĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|2. november havi
utolsó iilése
3. pont esetén a Képviselő-testület 20If. december havi utolsó tilése

A Vagvoneazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A
Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyĺ Bizottság t41712012. (xI.28.) határozatálban a
ľendelkezésľe álló foľľások figyelembevételével javaslatot tett négy tinkoľmányzati
tulajdonban ĺilllő, telek hasznosításáľa. A VagyongazdálkodásÍ és tizemeltetési
Ugyosztály előzetes piackutatást végzett kiiztisségĺ kertek létrehozása és iizemeltetése
kapcsán. Három szervezettel (Városi Keľtek Kiizhasznú Egyesülete, Messzelátĺí
Egyesület, Kortáľs Építész Ktizpont) előzetes szakmai egyeztetósek folytak. Tekintettel
az általuk előľe vetített kiiltségigényekre, ĺlletve a tervezett iinkormányzati
feladatváIlalás pénzügyi teľheire indokolt a 2013. évi kiiltségvetési ľendelet elfogadását
ktivetően pontosítani, majd meghatározni az tinkoľmányzat részéről vállalható forrás
biztosítást. Ezért javasolt az e|őterjesztést a ktiltségvetésĺ rendelet elfogadását kiivető
első testületi-ülésre elkészíteni.

Javaslat a Józs efvdros í Ktizteriilet.feliigyelet létszdmónak bővítés ére

429/2012. (Kr.06.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I . a.l 2013. j anuar 1 -j étől a 2013 . évi költségvętés terhére a lőzsefvĺíľosi Közterület-
felügyelet köZterĹilet-feltigyelői engeđéIyezett|étszźlmat 15 főve| megemeli, melynek
alapjánf:}I3. jarnat 01. napjától 66 főben határozzameg a közteriilet-feltigyelői
|étszélmot.

b.l az a.l pontban meghatźrozott létszámbővítés átlag illetményét (alapilletmény,
illetménykiegészítés, pótlékok) 225.000.-Ftlfőĺhő összegben áIlapitjameg a munkáltatót
terhelő szociális hozzájáĺulási ađó nélkül.

c. laÍérťĺgyelő kcizpont mfüĺjdéséhez az év minden ĺapjźn, minden napszakban a jelenlegi
létszámon beltil I fő közterület-felügye|oí |étsztm binosítását engedéIyezi, mely
feladatellátáshoz céljutalom kifizetését engedé|yezi. A célfeladatra biztosított éves keret
összegét bruttó 1.000 Ftlőra <isszeget alapul véve munkáItatőt terhelő jarulékok és
szociális hozzźĄźlruIási adó nélkül 8.016,0 e Ft-ban hatźtozzameg.

2. al elfogaďja az e|őterjesztés I. szétmű mellékletében részletezett beszerzéseket, és
felkéri a Jőzsefvźrosi Kĺjzterület-felügye|et vezetojét a beszerzések<hez sztikséges
elj aľások lefolyatásĺíra, lebonyo l ításár a.



b.l az 1. sz. mellékletben részletezeÍt kiadásokĺa 2013. évre előzetes kötelezettséget
váIIaI108,647.000 Ft összegben,20|4. évtőI73.908 e Ft ĺisszegben az intézmény saját
bevételeinek és az onkoľmány zat adőbevételeinek terhére.

3. felkéľi a polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a 2013. évi kcĺltségvetés
tervezésénél', valamint az aŻ. következő évek kĺiltségvetés tervezésénél vegye
ťĺgyelembe.

4. felkéri a Kiizterület.felüevelet vezetőiét. hogy a Józsefuáľosi Ktizteriilet-felügYelet
Szervezeti és Műkłidési Szabályzatának mĺódosításáľa vonatkozó iavaslatát
teľiessze elő a Képviselő-testĺilet 2013. ianuár havi első rendes ülésére.

5. felkéri a Közterület-felügvelet vezetőiét. hogv a Ktizterület-felügvelet
gépiáľmiÍpaľkiából a Józsefvárosi Poleáľőrsée részéľe átadandó gépiármíívek
átadásával és további műkiidtetésével kapcsolatos iavaslatát teľiessze be a
Képviselő.testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 1' pont esetén 2013.januáľ 01.

2. pontesetén 20Iz. december 06.
3. pont esetén a20|3. évi koltségvetés tervezése

4.. 5. pont esetén a Képviselő-testület 2013. ianuár havi első ľendes ĺilése

A Józsefvárosi Ktizteľĺilet.feliigvelet tájékoztatása alapján: A határozat 4. pontjában
szeľeplőo a JKF sZMsZ módosítás egyeztetése a Jegyzői Kabinettel folyamatban van.
Az 5. pont szerinti gépjármiĺ beszeľzési eljárás lebonyolítása folyamatban van. A
Polgárőrség részére töľténő átadás javaslata a beszerzést kiivetően válik aktuálissá'
amikoľ máľ a megvásáľolt gépjáľművek ľészt vehetnek a JKF napi szolgá|atában. Ezt
kiivetően lehetséges az átadással és további műkiidtetéssel kapcsolatos javaslatot
Képviselő-testület elé terjeszteni, váľhatóan a 20|3. máľciusi első rendes ülésre.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013. janufu 28.

Tcĺrvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina
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