
JEGYZOKONYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilet 20|3. febľuáľ 20-án 15.00
órakor aJőzsefvárosi onkoľmźnyzatPolgáľmesteri Hivatal III. em.300.as tźngya|őjábarĺ

megtartott 3. ľendes üléséről

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYSZERÚ SZóToBB s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
43t2013. (rr.20.) O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

5IGEN

17IGEN

18IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy indokoltnak |atja a stirgősség okát a stiľgősségi
indítvanykéntbeterjesztettalthbielőterjesztésnél:

3l1. Javaslat a Nap utca és a Leonardo da Yinci utca találkozásánál |évő

(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ/laté _ polgármester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁR IZATHIZAT ALlnIZ EGYSZERU SZoToBB sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
44ĺ2013. (II.20.) 9 NEM 4 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem látja indokoltnak a stirgősség okát a siirgősségi
indítvanykéntbeterjesztettalábbíelőterjesztésnél:

5l1. Javaslat székely zászlLő beszerzéséľe és a Polgáľmesteri Hivatal épületére

(íľásb eli elóteq esnés, p orI<ÉZB E S ÍTÉ s )
Előterjesztő: Pintéľ Attila - képviselő

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGY S ZERŰ SZóToBB sÉc szÜrs ÉGE s
H.ą.ľÁRoz,q.ľ:
45/2013. (rr.20.) O NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:



1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előteľjesztések

1. Javaslat a 2013. évi Díszpolgári Cím, a 20Í3. évi Józsefvárosi
Becsületkereszt, a2013. évi Józsefváľoséľt, a20t2. évi Jó Spoľt, és a 2013.
évi Józsefuáľosi Aľanykoszorrĺ kitüntetések adomány ozására
(írásbeli előteľjesĺés) zÁnr Üĺrs .
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester

Zentaíoszkár _ bizottsási elnĺik

2. P énzíigyi / köItségvetéssel kapcsolatos előteľj esztések

1. A Józsefuáľosi Onkormányzat 2013. évi költségvetésľől szóló ľendelet
tewezete
(írásbeti előterj esĺés, póľrÉzgESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

2. A Budapest VIII. keľiilet Józsefuárosi Onkoľmányzat
adóss ágáIlományának Ma gyaľ A||am,á|tal tiiľténő átváIlalás a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }i4láté - polgáľmester

3. Va gyo n kezeléss el o vá ľos ĺi zeme|tetéss e| ka p csolatos előteľj esztés ek

1. Javaslat a Nap utca és a Leonardo da Vinci utca találkozásánái |évő

(íľásbeli előterjesĺés, HELYSZINI KJOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|i4áté _ polgáľmester

4. Humáłnszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat az ,,őszirőzsa'' Gondozó Szolgálat a|apitő okiratának
módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármesteľ

2. Javas|at azY. és a VI. kerületi önkoľmányzatokkal - gyeľmekek átmeneti
otthona tár gy áb an _ kt'tiitt ellátásĺ szerző dés ek felülvízs gáł|atár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármesteľ



Tájékoztatők

o Táj ékoztatő ahatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékérő|
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesaő: Rimĺín Edina _ jegyző

|. Zárt ülés keľetében táľgyalandó előteľjesztések

Napiľend 1/l. pontja
Javaslat ^ 2013. évi Díszpolgáľi Cím, ̂  2013. évi Jĺózsefvárosi
Becsiiletkereszt, a 2013. évi Jĺózsefuárosért, a 20Í2. évi Jó Spoľt, és a 2013.
évi Józsefuárosi Aľanykoszoľú kitĺintetések adomány ozására
(írásbeli előterjesztés) zÁnr tjĺas
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺĺ.áté _ polgármester

Zentai oszkźr - bízottsási elnök

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELŐ
A HATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERÚ SZoToBB sÉc szÜrsÉcBs
HATÁRoZAT:
4612013. (II.20.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület Dr. Kocsis Máté ügyľendi javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy a 2013.
évi Díszpolgáľi Cím szavazását megismétli.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHc.Z lr,ĺrNo sÍľBTT SZóToBB sÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
47/2013. (II.20.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy a 20|3. évi Díszpolgĺári Cím kittintetést az alábbi
személynek adomány ozza:

BeľeménviGéza

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2013. marcius 1 9.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jĺózsefuárosi KöziisségiHázakNonprofit Kft.



IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 18 KÉPusELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlnIZ ľĺrľ,Io s Íľpľľ szóľos g s Éc szÜrsÉcp s
Ha.ľÁRoze.ľ:
48t20Í3. (II.20.) 15IGEN 3 NEM o ľ,ł.nľózxouÁssĺ.ĺ,

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy a 20|3. évi Díszpolgári Cím kitüntetést az a|thbi
személynek ađomźny ozza..

Gyurkovics Tibor (posztumusz)

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. marcius l 9.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefváľosi KiiztisségiHánakNonproÍit Kft.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 18 rÉpvIsBro
A HATÁRo Z ATHc.ZAT ALHIZ MrNo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
rm.lÁRoza.ľ:
49t2013. (II.20.) 15IGEN 0 NEM 3 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a20I3. évi Józsefuiíĺosi Becsiiletkereszt kiĺintetést azaIźhbi személyeknekađomźnyozza..

1./ VértesaljaiLász|ő
2.l MumyákLtsz|őĺé
3./ GraeserLívia
4. / Csala Márta (posztumusz)

2. a 2013. évi Józsefuaĺosért kitiintetést az a|ábbi személyeknek és szetvezetnek
ađományozza:

I . l Y ajdaPéter Ének -zenei Altalanos és Spoľtiskola
2./ Kiss lldikó
3./ AÍi Santeri Kupsus

3. a2012. évi Jó Sport kitiintetést az a|ábbi személynek adományozza:

Szabó Nikolett

4. a 2013. évi Józsefuaĺosi Aľanykoszoľti kittintetést aZ a|ábbi személyeknek,
szervezetekn ek adomźnv ozza

1./ Tichy Dezsőné
2./ Pupek Kkt.
3./ Kobau Bt.
4./Karpitos Ipari Kft.
5.l Icanői és férťtfodrászat



5. a 2013. évi Díszpolgźrí Cím, a 2013. évi Józsefuaĺosi Becsületkereszt, a 2013. évi
Józsefuaroséľt' 20|3. évi Józsefuaľosi Aľanykoszorú kittintetést dr. Kocsis }r/láté
polgáľmester aďjaát.

6. a 2013. évi Díszpo|gári Cím, a 2013. évi Józsefuaľoséľt, a 2013. évi Józsefuaľosi
Becsületkeresń., a 2013. Józsefuarosi Aĺanykoszoľú és a 2012. évi Jó Spoľt kitiintetések
ätadäsfuazDl3. maľcius 19. napján 18. órától kerülsor aMagyar Nemzeti Múzeumban.

7. felkéri a Jőzsefvźtosi KĺjzĺjsségiHźnakNonprofit Kft. iigyvezetőjét a 47-4912013.(II.20.)
sz. határozatokban foglalt kittintetési tinnepség megszeľvezésére és lebonyolítási
feladatok ellźtásźra,

Felelős: polgáľmester
Határiđő:. 20|3. marcius 1 9.

.Ą dtintés végrehajtálsátvégző szervezeti egység: Józsefuáľosi KöztisségiHázakNonpľofit Kft.

2. P énzÍigyi / kiiltségvetésse| kapcsolatos előteľj esztések

Napirend 211. pontja
A Józsefuárosi Onkoľmányzat 2013. évi ktittségvetésről szóló ľendelet
tervezete
(íľásbeli előterj eszté s, p oTKÉzB E SÍTÉ S)
Előteľjesztő : Dr. Kocsis }dáté - polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MrNo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
s0t2013. (rr.20.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. az á|Ianháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 29. $ (3) bekezdése a|apján az
előterjesĺés 6. szźtmu mellékletében foglalt tartalommal á||apítja meg az adósságot
keletkeztető ügyletekhez tĺjľténő hozzájáĺu|ás részletes szabá|yairől szóló
353l20l1.Qil.30.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekęzdése szerinti bevételeket, és a
Magyarország gazđasági stabilitásríról szőIő 2011. évi CXCIV. tĺĺrvény 3. $ (1) bekezdése
szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kĺitelezettségeinek a20|3. évet
követő 3 évre várhatő tisszegét.

Felelős: polgáľmester
Hatźlriđó: 2013. februźlr 20.

2. a33/2013. (II.06.) szánűhatźrozatźnakZ. pontját az aIábbiak szerint módosítja:

12IGEN 3 NEM 2 TARTOZKODASSAL



,,2. az 1. pontban foglalt teleptilésképet befolyásoló tevékenységek körét meghatátoző
koncepció elkészítése érdekében 2.000,0 e Ft osszegben a 2013. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezetts éget v á||aI.,,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. február 20'

3. a Polgáľmesteľi Hivatal engedé|yezett |étszámát taľtós ktjtelczeĹtségvállalással 2013.
maľcius 1 . napj ától 5 fő konisztlĺiselői álláshellyel bővíti.

Felelős: polgáľmester,jegyző
Hataridő: 2013. maľcius 01.

4. a373l2012. (XI.08.) számuhattľozatźnak 1. pontját az alźlbbiak szerint módosítja:

,,I. Józsefuiíľosi Galéria felújítási (külső, belső), áta|akítási, fiĺtés korszenísítési
munkálatainak e|végzését, valamint az a|.lhoz kapcsolódó helyreállítási munkálatok
elvégzését támogatja, és felújításhoz 42.000,5 e Ft osszegben fedezęt biztosít a muszaki
ellenőri feladatok díjazásźx aI e gylitt.''

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáĺidő: 2013. február 20.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahattrozat3. pontjában foglaltakat a2014. évi és aztkovető
költségvetés tervezésénél vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a mindenkoľi kĺlltségvetés elfogađása

A Képviselő-testüllet az 5 ]/20] 3'(II.20.) szĺźmú hatórozatábąn a szavazás
megismétĺéséről dontatt, majd az 55/20 ] 3. (II. 20.) számon

fogadta el a napirendi pont határozatát.

A SZAvAzÁsNa.r JELEN VAN 17 KÉPuSELo (1 Fo NEM VETT nÉszr)
A RENDELETALKoTÁSHoZ unĺosÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózsBpvÁnos rÉpvlsprŐ-ľBsrÜrBrB 12 IGEN, 3 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRos VIII.
KERÜLET JoZSEFvÁRosI oľronľĺÁľyza.ľ xnpvrsn,L,ő _ TESTI]LETÉNEK
9ĺ20Í3. (II.22.) oľronuÁlwzľTL RENDELETET A 20Í3. Évr ror,ľspc-
vETÉSRŐL.

A Képviselő-testiiĺet az 5 ]/20] 3.(II.20.) számú határozatában a szavazás
me gismétl,ć s ér ől dantat.



1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ SZóToBB sÉc szÜrsÉcps
H.łľÁRozłľ:
51t2013. (II.20.) 17IGEN 0 NEM o ľĺnľózroľÁssa'r,

A Képviselő-testĹĺlet Dr. Kocsis Máté tigyrenđi javaslatát elfogadva úgy đönt, hogy a
napirendi p ont szav azását megismétli.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHc.Z ľĺľľ.Io sÍrpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
Hĺ.t,łRozłľ:
52t20|3. (II.20.) 3IGEN 13 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgl dont, hogł nem fogadja el Szili Balázs módosító indínányát, melyben a
rendelet-teryezet 1 2. s o bekezdésének nrlését javasolja.

SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATÁRIZATHIZATALHoZ MINoSÍTETT SZoToBBSÉG SZUKSÉGES
H,q,tÁRozA.ľ:
5312013. (II.20.) 4IGEN 13 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

Á Képviseĺő-testüĺet úgl dont, hogy nemfogadja el Sziĺi Balózs módosító indínányót, meĺy szerint a
rendelet-tervezet 20. s Q) bekezdésében a kivétel ne csak a Lélek-Program ległen, hanem a
Józsefiárosi Csalódsegítő és GyermekjóIéti Központ és az ,,oszirózsa,, Gondozó Szolgálat is.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁRo ZAT:ľrc.ZAT AI-HIZ MINo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
H'tľÁRoz,ł.l:
54t2013. (II.20.) 4IGEN 12 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgl dont, hog,, nemfogadja el Szili Balázs módosító indínányát, mely szerint a
rendelet-tervezet 21. s @ bekezdésében az ,,egyedi 500 millió,, szövegrész helyébe az ,,egledi I00
millió', szÓvegrész lépjen.

SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A IIATÁRo ZATHIZAT ALHIZ MINo SÍTETT sZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
55ĺ2013. (II.20.) 13IGEN 3 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy



1. az źi|amhtztartásrő| szőIő 2011. évi CXCV. tclrvény 29. $ (3) bekezdése alapján az
előterjesĺés 6. számú mellékletében foglalt tartalomma| tilapítja meg az adósságot
keletkeztető iigyleteL<hez t<lrténő hozztĄźlru|źls részletes szabá|yairőI szőIő
353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti bevételeket, és a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szőIő 201I. évi CXCIV. törvény 3. $ (1)
bekezdése szetinti, adósságot keletkeztető tigyleteiből eredő fizetési köteIezettségeinek a
2013. évet követő 3 évre várhatő összesét.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. február 20.

2. a33120|3. (II.06.) számű'határozatźnak2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

,,f. az 1. pontban foglalt településképet befolyásoló tevékenységek kcirét meghatźtroző
koncepció elkészítése érdekében 2.000,0 e Ft összegben a 2013. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezetts éget v áI|a|.,,

Felelős: polgármester
Hatláridő: 2012. február 20.

3. a Polgármesteri Hivatal engeđéIyezett létszźlrlát taľtós kĺjtelezettségvállalássa| f0I3.
miíľcius 1 . napjźiő| 5 fő końisńviselői álláshellyel bővíti.

Felelős: polgármester,jegyző
Hatĺáridő: 2013. maľcius 01.

,,|.Józsefuĺíľosi Ga|éria felújítási (külső, belső), átalakítási, fiités korszerűsítési
munkálatainak elvégzését, valamint az ahhoz kapcsolódó helyreállítási munkálatok
e|végzését támogatja, és felújításhoz 42.000,5 e Ft összegben fedezet biztosít a muszak<t'

ellenőri felađatok díjazástw aI e gyütt.''

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2013. február 20.

5. felkéri a polgiírmestert, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat a2014. évi és aztkovető
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatariďó: a mindenkori koltségvetés elfogadása

A dtintés végľehajtását végző szeľvezetek: a Polgármesteľi Hĺvatal valamennyi
szervezeti egysége, az Onkormányzat valamennyi ktiltségvetési szeľve és gazdasági
táľsasága

A SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A RENDELETALKoTÁSHOZ vnqosÍľBTT SZŐToBBSÉG SZÜKSÉGES



BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvIspro-rpsľÜrpľp |2 IGEN, 3 NEM, 2
ľĺ.RľózropÁssar ELFoGADĺI. És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľŐvÁnos vIII.
xn,nÜr,aľ ĺozsEľvÁRo SI oľronnĺÁľyza.ľ xnpvrsp ĺ,ő _ ľrcsľÜr-nľaľnx
9t2013. (I|.22.) oľronľĺÁľYZATI nnľlnr-BľÉľ A 20Í3. nvr rolľsÉc.
vnľrsnor,.

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviseĺői lrodán megtekinthetó.

A rendelet kihirdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iroda

Napirend 2l2.pontja
A Budapest VIIL keľület Józsefuárosi Onkoľmányzat
a d ó s s á gá llo m ányán ak Ma gya ľ Áila m á./rtal. történő átv á./llra|ás a
(írásbeli előterj eszté s, P oTI<ÉzB E S ÍTÉS )
Előteľjesztő: Dr. Kocsis ll'4źńé _ polgáľmester

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MrNoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
5612013. (II.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület

1) Magyarország 20I3.éví kozponti költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. t<irvény
(továbbiakban: költségvetési töľvény) 72-75. $-aiban foglaltakľa f,rgyelemmel
kinyilvránítja, hogy a kciltségvetési törvényben írt feltételeL<ke| az adósságállománya
Magyar Allam źl|ta| l'orténó átr á||a|źsát igényb e klv aĺý a venni.

2) kijelenti, hogy az onkormźnyzat nem ľendelkezik olyan betéttel vagy
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy
annak feđezetére, telj esítésének biztosításául szolgál.

3) kinyilvźnitja, hogy a Polgari Törvénykönyvrol sző|ő 1959. évi IV. törvény 332. $
alapjźn megállapodást kívan kötni a Magyar Allammal az önkormźnyzatotterhe|ó, az
adósságátvállalássaléľintettadósságállományaáwá||a|ástről.

4) u ađósságátvállalással összefiiggésben felhatalmazza a polgáľmestert, hogy
a) megtegye a költségvetési tĺirvény 72-75. $-ai szerinti nyi|atkozatokat és
intézkedéseket'
b) az źńvá||alással érintett adósság részét képező váltó állomarryát a költségvetési
töľvény 72. s (5) bekezdésére figyelemmel _ a kölcsön- vagy hiteljogviszonnyal
źLzonos feltételekkel _ fejlesztéSi hitellé a|akitjatĺ'
c) a ktiltségvetési törvény 74. s (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse
ffi99'

5) utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiľől a
soron kĺjvetkező ülésén tájékoztassa a testiiletet.



Felelős: polgármesteľ
Határidő: z}l3.június 28.

A dtintés végrehajtá sát végző szewezeti egység: Pénzügyi tigyosztály

3. Va gyonkezeléssel, vá ľos iizemeltetéssel ka pcsolatos előterj esztések

Napiľend 3/1. pontja

névtelen kiizterĺĺlet elnevezéséľe és a Vagon tér nevének megváltoztatására
(íľásbeli eloterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előteľj esztő : Dr. Kocsis llĺ4;áté _ polgáľmesteľ

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlsBro
A HATÁRo ZATHc.ZATALHc.Z EGYSZERÚ szóľÖggsÉc szÜrSÉGES
HATÁROZAT:
57t2013.(II.20.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁsSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. javasolja a Fővaľosi onkormanyzatKozgylllésének, hogy a Budapest, VIII. Nap utca és a
Leonardo da Vinci utca találkozásźná| lévő névtelen köĺeľĹiletet Asztana témek nevezze
el.

2. javasolja a Fővarosi onkormanyzat Kozgyiílésének, hogy a Budapest, VIII. Vagon tér
nevét Tbiliszi térre változtassa.

3. felkéľi a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a Fővĺĺrosi onkormányzat fe|é

továbbítsa.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. február 28.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály Létesítményüzemeltetési Iroda

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 4l1.pontja
Javaslat az ,,osziľĺizsa'' Gondozó Szolgálat alapítĺĎ okiratának
módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sĺĺntha Péterné - alpolgáľmesteľ
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1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ AT:ľrI Z AT ALHc.Z MINo S ÍTETT S ZóToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HeľÁRoz,ą,ľ:
s8/2013. (rr.20.)

16IGEN 1 NEM o ľĺ.nľozrooÁssa.r,

17IGEN O NEM o ľanľózrouÁssa.r-

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1) az ,,oszirőzsď' Gondozó Szďrgźiat módosító okiratát, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratát az előtefiesztés I-2. sz. mellékletében
foglaltak szeľinti taľtalommal elfogadja 2013. március 1-jei hatállyal,

2) felhata|mazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok
alź.j.rźsára.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. maľcius 1.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály

Napirend  l2.pontja
Javaslat azY. és a VI. kerüIeti iinkormányzatokkal - gyeľmekek átmenetĺ
otthona tárgy ában _ kiittitt ellátási szerződések felülvizs gáILatára
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Santha Péteľné _ alpolgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHc.ZAT ALlľrIZ EGYSZERŰ SZoToBB sÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
s9t2013. (rr.20.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a szemé|yes gondoskodas keretébe tartoző gyermekjóléti alapellátás, azon bellůl
gyeľmekek átmeneti otthona tárgyában, hatáĺozoÍt időtartamra szóló Belviíľos
Lipótvaľos Budapest Főviĺros V. keriilet onkormanyzattal 2012. ápľilis 23. napján
kötött ellátasi szerzőďés, valamint a Budapest Főviíľos VI. kerület Terézvaľos
onkormanyzattaI2012. november |2. napjźn kötött ellátási szerzőđés 6.2. pontjaibarl
foglalt, a készenléti díjak <isszegére vonatkozó feltilvizsgá|at e|végzését követően a
szerződésekben meghatározoĹt 1.100.000,- Ftlfőlév összegű készenléti đíjat fenntartja.

2. felkéľi a polgármesteľt, hogy Budapest V. és Budapest VI. keriilet onkoľmányzatźú a
határozat1.pontjábanmeghatarozotta|cőItájékoztassa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 1. pont esetében}}|3. febľuĺíľ 28.

2. pont esetében20l3. február 28.
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A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ugyosztály

Képviselői kéľdések:

Dľ. Révész Márta
É'l ,a\ůĺclz kapcsolóĺJóall szeľetnék kéľdezrri, arrrit nrég a költségvetési vita során
megkérdeztem' csak ľészben kaptam rá váIasú.. Azt szeretném kéľdezni, hogy a Magdolna
Negyed Pľogľambó| a 16 hźzbaĺĺ létrehozott vagy beépített kamerát kik nézik, kik azok, akik
nézhetik, és milyen módon lehet a 3 hónap múltán vísszanézĺi, eLIeĺonzni, hogy mit vett fel
ez akarrrcta? Ań" szeretném kémi, hogy ha megkaphatnám mind a 16 házła, hogy kik azok,
a\<lkaz ađot|házkamerarendszerének felvételeit meg tuđjfü nézrĺ. Kösztjnöm.

Dľ. Kocsis Máté
15 napon belül Képviselő Asszony írásban kap vá|aszt. Soós Gy<lrgy képviselő ur,
paľancsoljon.

Soós Gytiľgy
En azt a kérdést szeľętrém feltenni, hogy a volt MSZP SzéI<házat most ki iizemelteti?
Ugyanis, amit olvastam a sajtóban, ott a tulajdonos Kft azt nyiIatkozta, hogy nem töľtént meg
a hivatalos birtokbavétel. Ha azizęme|tetője,most nem a tulajdonos Kft, akkor vélelmezem,
hogy ez az MSZP Magyaľ Szocialista Párt. Es ha ez így van, akkor meg szeretném kémi a
kerületi MSZP képviselőket, hogy je|ezzék a Szocialista Páľt felé, hogy a sztikséges
kaľbantartási feladatokat ne kozpénzből kelljen az onkormanyzatnak helyreállítania.
Kösz<jnöm.

Dr. Kocsis lN{álté

Azon gondolkođunk, hogy igényel-e a Hatósági Ügyosztály ńszéro| vá|aszt Képviselő Ur
kérdése. Dľ. Kovács Gabriella tigyosztályv ezető asszony' paÍancsolj on.

Dr. Kovács Gabriella
Nincs ná|an az irat, tehát név szerint nem tudom onnek, hogy melyik cég végelszámolója
annak a gazdasági tarsaságnak, amelyik megvásĺáľolta ęzt az épiletegyüttest. A tulajdonos és a

végelszźlmoló a jókarbantaľtási kötelezettségének nem tesz eleget. Decembeľben fel lett
szőIiwa bizonyos veszélyhelyzetek e|hárításáta, ami az épület homlokzatát érinti, és ezá|ta| a
közterĺiletet is. A végelszámoló úgy nyilatkozott _ innen az ínformáció _ hogy nem kapta
birtokba a tulajdonostőI az épületet.

Dľ. Kocsis M.áLté

Szi|í B a|azs képviselő úr, paľancsolj on.

Szilĺ Balázs
A Jegyző Asszonýól szeretnék kérdezni. Az elózó ülésen érdeklődtem, hogy akozbeszerzés
lebonyolításáľa kiírt meghívásos ptiytuat négy meghívott cégét milyen kritériumok alapján
vtiasńották ki. Akkor azt a váIasń kaptam' hogy két laitérium vo|t. Az egyik, hogy
kozbeszeruéssel fogla|kozzon, a másik, hogy buđapesti székhelyÍĺ legyen. Most pontosítva
szeretném feltenni a kéľdést. A budapesti székhelyú kozbeszerzéssel fogla|koző tĺlbbezer cég

kozüt milyen kľitériumok a|apjźn vtiasztották I{J ań" a négyet, amelyet meghívtak? Eľre
szeľetnék írásban vźiasń. kapni. Kösz<jnöm.
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Dr. Kocsis NIáúé
15 napon beltil megkütđjük. Komássy Ákos képviselő ur.

Komássy Ákos
Az előző képviselő-testületi ülésen feltettem egy kéľdést, amelyre írásban kaptam Jegyz(5
Urhölgýől vá|asń., amely mellékleteként elküldtę. Bocsánat. A kérdés a CCA Zrt IYSZ-néI
végzett átvilźryitásźnak eređményével, jelentésével kapcsolatos, amelyben vá|aszként
megkaptam, hogy hogyan tájékoztatnak ismét a:ľól, hogy miért nem mondott semmit a
jelentésről az intézméĺyvezeto úľ. Én azt gondolom, hogy egy átvilágítási, egy átvilágítás
eredményét, amelyet az onkormźnyzat megbízźsźhól, a Képviselő-testület d<jntése a|apjźn
végzett egy cég, nagyságľendiIeg az átvilágítás kezdete utan fél éwel' a Képviselő-testiilet
tagjainak joga van megismeľni, ezért kérđezem, hogy mikor és hogyan ismerhetjtik meg a
CCA Tanácsadó Zrt átvi|ágitásanak eredményét?

Dr. Kocsis Máté
Tekintettel ana,hogy az On által megkapott levélnek van még további része, amiben részbeni
indokolást kap a most feltett kéľdésére is, írásban fogjuk megktildeni avá|aszt, hogy mikor és
milyen formában tudja majđ tźngyalĺí, vagy lesz lehetősége tfugya|ru a Képviselő-testületnęk
is eń. az átviIágítő anyagot. Ennek két oka van, mint ahogy a levélben is megfogalmazásra
keľĹilt. Jakabff Tamás képviselő ur.

Jakabff Tamás
Előszöľ is, én is hadd jelezzem éľdeklőđésemet az átvíIágítási anyag és a Komássy képviselő
úr kérdésére való vá|aszok irźnt, ugy hogy szeľetĺém azokat én is megkapni, ha egy mód van
rá.
A Közbeszęrzési Bíľá1ó Bizottságľól szól az egyik kérdésem, amit maľ a múltkor is
kérdeztem. Igen jól mondta a költségvetés vitájában a Polgármester Úr, hogy a pártoknak a
delegáltjai tájékoztatjak a képviselőket, és aĺľól tájékoztatjźk a képviselőket, hogy a Birá|ő
Bizottság tagjainak a mai napig nincsen még,a|áirt szetződése. Egyébként egy szerződés-
tervezetet nagyjából egy héttel ęzeIott kaptak. En ezt nagyon-nagyon Szeľetném megsi.irgetni.
Ugy tudom, addig a napig mig a bírźt\ő bizottsági tagoknak nem volt hozzáférésuk az
egyébként, ha jól emlékszem janurĺĺ 25-én beadott Teleki téri k<izbeszerzési anyagokhoz.
Eltelt legalább 3 hét azőta, és 60 napos hatátidő van. Mĺĺr két hete is megstirgettem' és most is
szeretném megtenni, hogy ahhoz' hogy ezek az emberek d<jntést tudjanak hozĺĺ, a|thoz az
iratokat azonnal meg kell kapniuk. Nem azt szeľetném, hogy válaszoljanak a kérdésemĺe,
hanem azt szeretném' hogy azonna| kapjanak hozzáférést a beadott iratokhoz.
A következó kérdésem, hogy miéľt törlik a Jőzsefváĺosi onkoľmźnyzat hivatalos facebook
oldaláról azokat a beírásokat, amelyek problémákat említenek? Nem illenek bele a
tiindérmesébe?
A kcjvetkezo egyben utolsó kérdésem visszautal a tavaly decemberi 2. ülésen feltett
kérdéseimre, az egyihe. Az év első felében a lÉlpr Progľam keretében egy rendkívĹili
bérleményellenőrzés volt önkormtnyzati bérlakásokban, és ezt akkoľi kérdésemben kértem,
hogy ennek az osszefoglaló jelentését kapjuk meg. Ez a mai napig nem töľtént meg. Azt
gonđolom, hogy eľre a prograÍnÍa e|ég sok kdzpénzt elktiltött az onkoľmányzat, még akkor is,
ha ez nem önkotmźnyzati, hanem minisztériumi pénz volt. A mai napig nem kerĹilt
nyilviínosságta, még a képviselők előtti nyilvánosságra sem egy összefoglaló jelentés. Azt
szeretném kérni, hogy ezt is minél hamaľabb kapjuk meg.
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Dľ. Kocsis NIáté
Képviselő Úľ kéľđéseire 15 napon belül, írásban küldünk vźiasń.. Az AIjegyzó Asszony az
egyik kérdését most személyesen megváIaszolja, illetve a Komássy képviselő ilľnak kiildött
levélből értelemszeľúen kap egy másolatot Ön is. Aljegyző Asszony paľancsoljon.

Dr. Mészáľ Erika
A tegnapi napon aBítáIő Bizottság Íagsaimegkaptfü az ajtnIati dokumentációt.

Dľ. Kocsis Máté
A bíráló bizottságitagok szęrződésére vonatkozó kéľdést még az A|jegyzo Asszony váIaszoIja
meg onnek. Ez hangsúlyos volt, ha jólhallottam.

Dr. Mészáľ Erika
Tudok a problémaľól, mint ahogy Képviselő Úr mondta a szerzodés-tervezet megkapták a

bírźiő bizottsági tagok, vaľjuk avtiasń.. Remélem, hogy a jövő hét folyamźn a|áfuásra keriil a
szerzodés.

I)r. Kocsis Máté
Komássy Ákos képviselő ur paľancsoljon.

Komássy Ákos
Mindaĺnyian cimzĄei voltunk, így bizonyára onök is ismerik ań", arnlró| a kérdésem szól'
Kaptunk egy közérdekű bejelentést 2013. februaľ 18-án, azaz tegnap előÍt, amelynek
melléklete egy videofelvétel. A bejelentésben aZ szerepel, hogy a leíľtak a|apján a

Vaľosüzemeltetési Szolgálatban a beosztottak tudta és beleegyezése nélkiil kameľás
megÍigyelést végeztek a beosztottak tevékenységének ellenőľzésére. Kéľdésem az, hogy
egyrészt megfelel-e az á||ítás a valóságnak, másrészt ennek a kivizsgálására és adott esetben

az ebbő| fakadó kĺjvetkezmények továbbviteléľe milyen intézkedéseket tettek?

Dľ. Kocsis Máté
Mrint azt on is tudja, erľől a videofelvételről ontől értesültem a testiileti ülés előtt nem sokkal.
Azőta nem volt módom eztmegnézni, de amilyen tájéko,ztatást kaptam tőIa, az alapjan még

nem világos, hogy milyen vizsgá|atot kell elrendelni. Acs Pétet ígazgatő vrat ata kérem,
hogyha tud és ismęri az igyet, akkor reagáljon. iľldég egyszer mondom nem láttam még a
videot, de á|IítőIag ez egy 6-8 másodperces videofelvétel, ami egy hźLzbő| készĹil és egy téren

álló embert lehet rajta felismerni, és aki kettőt jobbruIép, és kettőt ba|ra|ép. Nęm viccelek, én

ennyit tudok jelen pillanatban eľ.óI az ügyről, de ez nem aztjelenti, hogy nemleges a vtlIasz,

csak nem énmagam még nem ta\á|końam vele. Acs igazgatő úr, ha hozzá tud ehhez frĺzni
valamit, azt megkÓszönjtik.

Ács Péteľ
Én hivatalosan senkitől, semmilyen megkeresést nem kaptam ezze| kapcsolatban. Amint
megkapom, természetesen kivizsgáljuk, és írásban majd válaszolunk.

Dr. Kocsis Málté
Dr. Saĺa Botond alpolgármester ur |átta avideot, és szeretne reagálni erľe.

Dr. Sára Botond
Igen, a vidoból kb. annyi |átszik, amennyit a Polgármesteľ Ur mondott. Egy lakásból készül,
amely beazonosíthatatLarl.Igazábő| eztbárki készíthette eń. a videot, ami nyilvánvaló, hogy
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magánfelvétel készítés, ami egyébként nem jogellenes. Nyilván annak a teľjesztése, illetve a
youtube oldalon nagy nyilvánosság hozzáf&ése, az igen. Főleg, ha egy magánszemélyről
készĹil. Amit meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények kcjzött készült ez a viďeo. Eń,
nyilvan Intézményvezeto Ut ki fogja vizsgálni. Egyébként az, hogy késztil esetleg egy
közteľtileten dolgozó valakiről egy magánvideo, és az nyiLvtnosságra kerül, ez ownagźtban
annak a bűne, aki eń. a videot készítette és nyilvánosságra hozta. Azt.keIL itt ígazábőI
bizonyítani, illefue azt kel| kivizsgálni, hogy valóban, amit a Képviselő Uľ mond, hogy az
intézményben készített valaki, és abból a célból, arĺit a Képviselő IJr áIIít.

Dr. KocsÍs Máté
Az a kérésem, juttassuk el a felvételt az lgazgatő Úľnak, aki majd erľe valamilyen módon
rcagá|, ha érintettnek érzimagát.
Komássy Akos képviselő ur paľancsoljon.

Komássy Ákos
Az egyértelműség kedvéért azt akartam je|ezrĺ, hogy ennek az e-mailnek, amelyet tegnap
előtt megkaptunk a címzeÍtjei kĺjzött szerepel on is Potgármester Úr és Alpolgĺĺrmester Úľ is.
Az a kérésem, hogy akkor legyenek szívesek írásban válaszoljanak az ezzel kapcsolatos
kérdésľe. Ertem, hogy még nem volt módjuk foglalkozni vele.

Dľ. Kocsis Máté
Leírjuk nagyon szívesen Képviselő Úr, amit most elmondtunk, azzal a kiegészítéssel, hogy
elküldjiik Ács Péter igazgatő úmak eú' avideofelvételt.

Budapest, 2013. februtn 22.

Rimún Edina sk.
jegyző

Dr. Kocsís Máté sk.
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:
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Szedliczkyné Pekáľi Kafi|fua
Szervezési és Képviselőilíodavezető

ś- u_ ę^J*},K'---
Bodnáľ Gabriełla
Szęrvezésí és Képviselői Iroda .jgyintéző
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