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végrehajtásárőI, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről' ajelentősebb eseményekľől
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P olg áľmesteľi tájékoztatő

a 2013. március 06.aĺ
képviselő.testiileti

iilésľe

',(4) 
Minden hónap első rendęs ülésénęk állandó napiľendi pontja a polgármęster írasos

tájékonatőja a |ejárt határidejű testületi hatátozatok végrehajtásźrőI, az e|őző iilés óta tett

, fontosabb intézkedésekĺől, a jeIentősebb eseményekľő| és az önkoľmanyzati pénzeszkozok
) źLtmenetileg szabadtenďelkezésű részének pénzpíací jellegri lekötéséről.''

(az SZMSZ ]8. s (4) bek. alapján)



Tájékoztatőalejárthatáridejűképviselő.testüIetihatározatok
végrehaj tásźrőlr

Tisztelt Képviselő.testület!

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végľehajtásáról az a|ábbi
jelentést adom:

Jóaefvdrosi Kiizteriilet-feliigyelet 2011. évi ki)ltségvetésének mljdosítúsa

279t2011. (Vr. 16.)
A Képviselő-testület, mint a K<jzteľĹilet-feltigyelet költségvetési szerv fenntartója úgy dönt,
hogy:

1. l 20II' július l-től további 3 rcnđőne|' 24 óľás szolgźůatra térfigyelő központ
mfü ĺ jdtetéséhezmegbizásiszerződéSkötését jőváhagy ja.

2.l a.l az önkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11|07-02 cím felhalmozási,
felújítási céltaľtalékon belül a közbiztonsági feladatok felhalmozási cékarta|ék előirányzatát
|4.173,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a 11108 cím feltigyeleti szervi támogatás
előirźnyzatátugyanezencisszeggelmegemeli.

b.l a Közteľület-felügyelet 30004 cim bevételi felügyeleti szervi tźlmogatźs előirźnyzatt./-
|4.|73,0 e Ft-tal és kiadási személyi juttatás előirźnyzatát 11.160'0,0 e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő járulékok e|őírtnyzatźú. 3.013,0 e Ft-tal megemeli 20II. július 1-tő1 tĺjrténő
térmegfigyelő és távfeltigyeleti rendszer múkĺidtetésének ťlnanszitozása és kciltsége címén,
melyet ré szl eteib e n az I . számu melléklet tarta|maz.

3. l fę|kéri polgáľmestert, hogy a batźrozatban foglaltakat a költségvetési és végrehajtási
rendelet soron k<jvetkező módosításánál, valamint a kĺjvetkező évek tervezésénél vegye
figyelembe.

Felelő s : pol gármesteľ, költsé gvetési szerv v ezetője
Hataridő: 1-2 azonna| 3. pont szeptember 30., valamint a mindenkori költségvetés elfogadása

A PénzügYi ÜgyosztáIv táfiékoztatása atapján: a Képviselő.testüIet 279t2011.(vl.16.)
számú határozatában foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a ktiltségvetésről
szőIő a361201|. (WI.08.) számrĺ önkormányzati rendeletben végrehajtásľa keľült.

Jóaefvdrosi onkormdnyzat 201I. évi költségvetésérđl suÍló önkormányzati rendelet
mljdosítása

292ĺ2011. (vII.07.)
A Képvise1ő-testtil et j ó v áhagyj a, ho gy



I.l aJőzsefuáľosi Egészségiigyi Szolgálat z}Il.július 1. napjától 5 éves idótartamĺa a BKS
Research Kft. kötött bérleti szeruődésben meghataľozott bérleti đíjat intézmény műkĺjdéséhez
szfüséges gép-műszer beszerzésekre fordítsa.
2./ felkéri a polgĺármesteľt és az intézméĺy vezetőjét, hogy a kĺivetkező évek költségvetés
tervezésén é| a hatáĺozatbaĺ foglaltakat vegye figyelembe.

Felel ő s : polgármester, k<i ltségvetési szerv ígazgatőja
Hatĺíridő: 1. pont azonna|,

2. pont20l2. évtől - f0I6. költségvetés elfogadása

A PénziieYi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a
számú határozatában foglaltakat a Jĺózsefváľosi
kłiltségvetés teľvezésekoľ Íigyelembe veszi.

Javaslat a Jóaefvdrosi onkormányzat 2012.
elfogaddsdra

45ĺ2012. (II. 16.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

Képviselő-testĺilet 292 {2011.NII.07.)
Egészségiigyĺ Szolgá|at a 20|3. évi

évi költségvetéséről sailó rendelet

1. a 363l20|1.(x.15.) számú határozatban elfogadott tervtanács évi 1.200 e Ft-os
dijazását2012. évtől 600 e Ft-ra módosítja.
Felelős: polgármester
Határido azonrlal

2. a 265l20|1.(VI.1ó.) számíhatźrozatźtban a RÉV8 Zrt.-nek a Magdolna Negyed II.
projekt megvalósítása során elismert 50.3|0.647.-Ft-os kdltségénekfedezetét a2013.
évi költségvetésben biztosítja, ezért a26512011. (VI.16.) sz.hatátozat 1. b) pontjában
foglalt 2012. évi szĺivegrésń2lI3. évi szĺivegrészre módosítja.
Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő : 20 13 . évi költségvetés elfog adása

A PénzůieYi Ügyosztálv tájékoztatása alapjánz a20Í2. évi ktiltségvetés teľhéľe az
tisszeg a Rév8 Zrt.nekátutalásra keľůilt.

3. a 340120|1.(VII'21.) szźrrÍl hatźrozattal létľehozott Józsefuaľosi Intézményvezetoi
Kollégium elntikének külön dijazását visszavonja, ezért a 34012011. (VII.21.) sz.
határ o zat 2. b) p ontj át vi s szavonj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: azonna|

A HumánszoleáItatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Humánszolgáltatási
Ugyosztály vezetője tájékoztatta a képviselő-testületi dtintésľő| az érintetteket.

4. 641201I. (II.03.) sz. hatźtĺozatźĺbarl elfogadott informatikai stľatégia fejlesztési
elképzeléseinek me gvalósításához 20 12. évben nem bizto s ít fęđezętęt.
Felelős: Polgáľmesteľ
Hattníđő: azoma|



6.

5. 2012. költségvetési évben az alkalmazottaknak szociális, temetési és továbbképzési
támogatásra fonáshiány miatt feďezetet nem biztosít, ezéĺÍ felkéri a polgármestert,
hogy az alkalmazottak juttatási szabá|yzatźnak módosítását terjesszebe a TestĹilet elé.
Felelos: polgármester
IJatfuidő: a képviselő-testület 2012. marciusi első ľendes ülése.

A Humánszolgáltatási tjgyosztály tájékoztatása alapján: a polgáľmesteľ és az
éľdekképvise|et részéről a képviselő-testĺilęt 86l2012.(ruI.01.) sz. határozata
alapj án a szabá|yzat a|áírása megtiirtén t 2012. március 22.én.

a 2072. évi koltségvetés a köńisńviselőknek albérleti hozzájáru|źtsľa, szociális,
temetési, családalapítási tźtmogatásra, egyéb koltségtérítésre fonáshiany miatt
fedezetet nem biztosít, ezért felkéľi a KöZteľtilet-felügyelet vezetőjét, hogy a máľcius
havi második rendes testiileti ülésre a kĺiltségvetési szervre vonatkoző kozszolgáLatl
jogviszonyban állók jogviszonyainak egyes kérdéseiről szóló rendelęt tervezętét
készítse el és terjesszebe a Testület elé.
Felelos: a Közterület-felügyelet vezetőj e
}Jatáriđő: a képviselő-testület 2012. márciusi második ľendes ülése.

A Vagvoneazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály és a Közterĺilet-felĺigYelet
tájékoztatása alapján: A Jegyzői Kabinettel folyamatos egyeztetések történtek
20|2. évben, a 2012. októberi első testületi üIésľe ttiľtént a tervezet előkészítése'
majd a 71120|2. (XII. 13.) tinkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal és a
Józsefuáľosi Közterület-felügyelet közszolgálati jogviszonyában áLľ.|ó)

kiiztisztviselőiľe, ügykezelőire egyiittesen szabá|yozta a díjazást és az egyéb
juttatásokat.

2012. évtő| a Jőzsefvtltosi Egészségtigyi Szolgálat ktiltségvetésében a cafetéria
juÍÍatására fonáshiány miatt kĺiltségvetési támogatást nem biztosít. Felkéri a
költségvetési szerv vezetojét' hogy bevételeinek ismeretében a kĺjtelező feladatainak
maľadéktalan telj esítésének figyelembevételével a 2012. évre vonatk oző intézményi
cafetéria szabá|yzatot készítse el.
Felelős : EgészségĹigyi SzolgáIat v ezetője
Hataľidő: 20|2. maľcius 30.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a 45t20|2. (II. 16.)
számú képviselő.testületi határozatnak megfelelően a Józsefváľosi Egészségügyi
Szolgálat 20Íf. évre vonatkoző intézményi cafetéria szabályzata elkészü|t.

kifejezi azon szźndékát, hogy a RÉvs ZRt-vel kötött rehabilitációs és vagyonkezelési
szerzőđésben foglalt díjat módosítja úgy, hogy a dijazźs a jövőben a feladatokhoz
igazodjon, ezért 2012. évre a díj összegét 45.062 e Ft-taI csĺjkkenti. Felkéri a
polgármestert, hogy szerződés módosítását teľjessze be a Testiilet elé.
Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: a képviselő-testület 2012. májusi első renđes ülése

A dontés végrehajtásátvégzo szeruezetíegység: nÉvs zft.

7.

8.



A Vagvoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a REv8
Zrt-ve| kiittitt Coľvin.Szigony Projekt Rehabilitációs vagyonkezelési szeľződés
módosításľa keľült a 46|120|2. (KI.19.) számú képviselő-testiileti határozatta|
elfogadott szerződés módosítássa|. Aszerződés módosítás aláírásra kerĺĺlt.

9. a Kisfalu Józsefuaľosi Yagyongazdálkodó Kft 20|I. évi éves beszámolójanak
elfogadására vonatkoző taggyulésekor osztalék kerülj<in kiťrzetésre a tulajdonos
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkormĺĺnyzat tészére, egyrészt a
taľgyévi eredmény terhére, másrésń. pedig az e|őző évek eľedménýaľtaléka terhére,
úgy, hogy a kettő együtt eléľje a 70.000.000-Ft osszeget.

Felelős : polgármester, Kisfalu Kft . ĺigyve zető igazgatőja
Hatźnidő : 2012. május 30.

A VagYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv és a Kisfalu Kft. tájékoztatása
alapján: a 70.000.000.- Ft osztalék kifizetése megtłirténtz0|z. május 22-én.

10. a köztisztasági, parkfenntaľtási feladat 2012. évtől a Józsefuĺáľosi Varostizemeltetési
Szolgź)/rat kĺiltségvetési szerv felađata, ezért fe|kéľi a polgármestert és a költségvetési
szerv vezetojét, hogy az cinkormányzat źl|ta| kötött szerzőđéseket - illegálisan
kihelyezett kommunális hulladék e|szá||itásáta, kisállat tetem elszá|Iításźra, paľkok
kozuzemi díjaka - módosítsfü, és ezt ktivetően az önkormányzat és a kclltségvetési
szerv éves kĺiltségvetésének módosítását terjessze be a TęstĹilet elé.

Felelő s : pol gármester, Józsefu aľo si Vaľo siizemeltetési Szolgálat v ezetője
Hataľidő: 2012. mĺíľcius 30.

A Vawongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály és a Józsefuáľosi
Váľosůizemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: a kisáIlat tetemek e|szá.Jllításáft
mźłr 20|2. évben a JYSZ végezte, e szerződés 2013. január 0l-jévet megújításra
keľülto az intézmény ktiltségvetésében erre az évre L pénzĺigyi teľvezés
megtörtént.

Az ĺllegálĺsan kihelyezett kommunális hulladékot az elmúlt és az idei évben is a
JvsZ munkatársai gyűjtik iissze és szállítják a Dankó utcai telephelyünkľe,
ahonnan az FKF Zrt. szá.i.Ilítja el kůiltin szeľződés alapján. Ennek iisszegét jelenleg
az tinkoľmányzat ťweti. A VagyongazdáIkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály
tájékoztatása szerint az FKF Zrt-ve| tiiľténő szerződések módosításának
lehetőségét vizsgálja az|Jgyosztály, melynek alapján a jiĺvőben (váľhatóan 2013.
máľcius hónaptĺól) a szerződést a JVSZ fogia megkiitni és a számláů<at ťwetni. Az
eľľe vonatkoző e|őirálnyzat azintézmény ez évi kłiltségvetésében szeľepel.

A parkok ktizüzemi (víz, csatoľna) díjaiľa vonatkozó esetekben az illetékes
szo|gáitatólkkal továbbľa is az iinkormányzat a szerződő fél. E szeľződésekkel
kapcsolatban ^ szám|afizető máľ 90 "/o-ban a JYSZ. A maradék 10 .Á
tekintetében pedig . a fogyasztási helyek azonosÍtása miatt - az egyeztetés
folyamatos a szolgáltatókkal. A kłiltségvetésben e tekintetben a pénzügyĺ teľvezés
megtiirtént.



1 1. a) a Polgármesteri Hivatal 257 fős - 3 fő tisztségviselővel egyĺitt ' a 3 fő prémiumévek
progľamban fogla|koztatottak, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester
nélküli - engedélyezelt létsztlmźlt l}oÁ-kal,26 fővel csökkenti, és 2012. június 01.
napjáva|aHivatalengedéIyezetĹ|étszźlmátZ3lfi őbenhatározzameg.
b) binosítja a felmentésre keľiilő munkataľsak tészéte külön törvényben
meghattrozottak szerint kifizetendő felmentési illetmények, végkielégítések, egyéb
j uttatások és kapcso lódó j áľulékok feđezetét.
c) felkéri a jegyzőt a Létszáncsĺikkentéshez kapcsolódó munkáItatói intézkedések
megÍételére, továbbá a feltételek fennállása esetén a |étszźmcsĺjkkentésrę vonatkozó
kö zponti ho zzáj źtru|ás i génylé s ével kapcs o lato s fe ladatok elvé gzé sére.
d) felkéľi a jegyzot, hogy vizsgálja felül a Polgáľmesteri Hivatal źitaI ellátott önként
vtl||a|t feladatokat és tegyen javaslatot a feladatok csĺjkkentésére.

Felelős: jegyző
Hattriđő a)-c) pont esetében zl|f.június 01.

d) pont esetében a képviselő-testĹilet 2012. maľcius második rendes ülése.

12. felkéri a polgármestert, vizsgá|ja meg a lőzsęfvárosi Kulturális és Sport Kiemelten
Kozhaszni Nonprofit Kft, a Józsefuaľosi Közösségí Haz Kiemelten Kozhasznil
Nonprofit Kft, valamint a Józsefuiíľos Gyermekek Üdtiltetéséért Kĺjzhasznú Nonprofit
Kft. mfücjdését és tegyen javaslatot az átalakitásra, vagy a feladat ellátás
źúszervezésére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a képviselő-testtilet 2012. maľciusi második rendes ülése.

A Yaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a
feladatnak átszervezése a 2012..2013. évben folyamatosan zajlik. A Képviselő.
testůilet l8112012. (In. 01.) számú határozatában dtintłitt arrő|, hogy a Galéľia és
zász|őgyÍijtemény műkiidtetése és a nyári napktizis tábor me5szervezése a JKS
Nonpľofit Kft. feladatiból átkerül a JKII Nonprofit Kft. feladatai kłjzé, A
32120|3. (II.06.) számú határozatban pedig döntiitt aľľól, hogy a JKS a kiemelten
kiizhasznú tevékenységhez kapcsolĺídĺí eszkłiztiket téľítésmentesen átadja a
J őzs efv ár os i Ktizii s s é gi }Jázak No np ro Íit Kft. ľészéľe.

13. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja felül a Polgráľmesteri Hivatalon kíViili
költségvetési szervek engeđélyezett létszźlmźft és tegyen javaslatot
létszámcsökkentésľe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a képviselő-testiilet 2012. maľciusi második rendes Ĺilése.

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képvĺselő.testůi|et 45t2012. (II.
16.) számú határozatának l./pontjában foglaltakat az íigyosztá|y a 2013. évi
költségvetés telvezésekoľ figyelembe vette.

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapjánz a határozatot a Képvĺselő-testület 2012.
augusztus 29.i iilésén módosította és a fedezetet 2012 évben biztosította. Az errő|
született szerződés alapján az e|számolás Rév8 Zrt. és az Onkoľmányzat kiiztitt
20l.2 évb en m egttiľtént.



A Humánszolgáltatási UgYosztálv tájékoztatása alapján: 
^z 

engedélyezett
ktizalkalmazotti álláshelyekkel kapcsolatosan a képviselő-testület 2||'12012.
(vI.21.) sz. határozatáva| hozott diintést.

J av a s l at a k ii zb izt o lt s ú g h e ly i fe I ad at a in a k ľ ac io n a lizúlds dr a

r01t2012. (trr.22.)
A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

1. felkéri a polgármestert, vizsgaLjameg annak jogszabá|yi, technikai és anyagi feltételeit
és lehetőségét, hogy a Jőzsefvźtrosi KĺizteľĹilet-felĹigyelet szervezetén beltil mfüödő
kerĹiletőrség, valamint a lőzsefvárosi Várostizemeltetési Szo|gźiat szervezetén belül
műkĺjdő ĺor.lÚr Biztonsági Csoport a jövőben egy szervezeti egységként a Józsefuĺírosi
Közteriilet-felügyelethez rendelten működhessen és javaslatát a Képviselő-testÍilet 20|2.
áprilisi első rendes ülésére teľjessze be.

2' felkéri a polgáľmestert, hogy a térťĺgye|o központ áthelyezésének vagy egy új digitális
platformon műkĺidő központ létesítésének jogszabályi, technikai és anyagi feltételeit,
megtéľülési mutatóit vizsgźija meg és javaslatát a Képviselő-testĹilet 2012. áprilisi
második rendes testĹileti ülésére teriessze be.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében a Képviselő-testület 2012. áprilisi első rendes ülése,

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

A Józsefuáľosi Váľosiizemeltetési Szoleálat tájékoztatása alapján: a JVSZ részéről a
határozat 1. pontjában foglaltak tekintetében folynak az egyeztetések, melyľől
leghamarább 20 13. év máľciusban készůilhet előteľj esztés.

A Józsefuárosi Ktizteľület-felügvelet tájékoztatása alapjáni az átszervezésľe vonatkozó
javaslatot előľeláthatőlaga Képviselő-testület 2013. április első ülésén tárgya|ja.

A Vaevoneazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-
testület 2013. április havi első üléséľe előterjesztésre keľül a határozat 1. pontjában
említett átcsoportosítás.

Javaslat a Jóuefvárosi onkormdnyzat és az Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft. kiiziitt
létrej ött vdllalkozús i s zerződés 3 3 hónappal ti)rténő meghosszabbítlÍs dra

18612012. (Vr.07.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefuaľosi Önkormányzat és az Appsteľs Mobiltartalom-fejlesztő Kft. közcjtt
létrejĺitt, Józsefuáros Tuľisztikai és Kultuľális GPS a|ka|mazts és létrehoztłsa tźłgyÚ
vállalkozási szęrzőđést 2017. december 31-ig meghosszabbítja és felhata|mazza a
po l gárme st ert a szer ződé smó do s í tás a|áír ásfu a.

Felelős:
Hatĺíriđő:

polgármester
2012. iúnius 15.



a Józsefvá'ros Turisztikai és Kulturális GPS fenntartásźra20Í7. decembeľ 31-is 3 300
000.- Ft + Áfa összesben előzetes kĺjtelezettséset vállal.

3. felkéľi apolgármestert, hogy a2015.,2016. és2017. évi koltségvetés tervezése soľán a
határ ozatban fo glaltakat Vegye fi gyelembe.

Felelős:
Határidő:

Felelős:
Határidő:

polgármester
20I 5., 20 | 6. és 20I] . évi költségvetés elfog aďása

polgármesteľ
a2015',2016. és 2017. évi költségvetés tervezése

A Pénziigyi UgYosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testůilet l86ĺ20Í2.NI.07.)
számú határozatátnak 2. pontjában foglaltakra a fedezet a 20!2. évĺ pénzmaľadvány
elszámolása soľán keľül meghatáľozásra.

Javaslat az Első Energia-beszerzési onkormdnyzati Tdrsullźsból való kitépésre

203120Í2. (vI.21.)
A Képvise1ő-testület úgy dönt, hogy

1. felmondja az E|só Energia-beszeruési onkormányzati Tarsulási megállapodást 20|2.
decembeľ 3I. napjára.

2. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 1. pontja szerinti felmondásról értesítse a
tarsulási megállapodásban részes onkormányzatokat és az ENTAR képviselőjét.

3. felkéri a polgiírmesteľt a vagyonelszámolás figyelemmel kíséréséľe, és az errő| sző|ő
beszámoló elkészítéséľe.

Felelős: polgármesteľ
Hatźriđő:1. pont esetén 20|2.június 21.

2. pont esetén zllz.június 30.
3. pont 2013.januári 2. rendes képviselő-testületi ülés

AV tájékoztatása alapján: a Társulásban
maľadt tagokat az Ugyosztáůy tájékoztatta a dtintésľől. Yagyonelszámolást 2012. évben
nem bocsátottak a rendelkezésůĺnkľe, így az Ugyosztá|y 2013. január hónapban rĺjra
megkereste az e|szźtmolást készítő VII. kerůileti Onkormányzatot. A tárgyi ügyben még
nem kaptak éľtesítést.

Javaslat a Budapest WII., Jóaef u. 27. és Vajdahunyaď u. 9. szdm alatti telekingatlanok
hasznosításúra

301120Í2. (IX.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) eltéľ a22412012. oĄI. 05.) számú képviselő-testÍ.ileti hattnozat17. fejezet 8. c) pontjában
meghatźnozott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., József u. 27 . szám a|atti telek,
gépkocsi-beállóként valő haszĺosítását a VIII. keľületi Rendőrkapitányság, a Józsefuáľosi
Váľostizemeltetési Szo|gáIat és a Kcjzterület-felügyelet dolgozői tészéte, 5.000,- Ft +

Áfďgepkocsi beálló havi bérleti díj metlett.
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2.)

3.)

4.)

eltér a 22412012, (Vil. 05.) łZź|ĺTľu képviselő-testĹileti hatźrozatII. fejezet 8. c) pontjában
meghatáĺozott béľleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szán alaÍti
telek, gépkocsi-beállóként való hasznosítását a Polgármesteri Hivatal dolgozói tészére,
5.000,- Ft + Afďgépkocsi beálló havi béľleti díj mellett.
Az onkormányzat tulajdonában á11ó üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeirő| sző|ő 59l20II. CXI.07.) szźlmil
önkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjan a béľleti szeľződés haLźiyba lépésének
feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegrĺ óvadék megfizetése.
Az onkormtnyzat tulajdonában ál1ó iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet béľbeadásanak feltételeiről szóló 59l20II. (XI.07.) szźtmil
önkoľmányzati rcnďe|et 15. $ (4) a.) pontja alapjźn eltekint az egyo|da|ú kötelezettség
váIIaIő nyilatkozatkozjegyzói okiratba foglalásátől a bérlęti díj méľtékére tekintettel.
felkéľi a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-beállókĺa t<jľténő bérleti szerzőđésęk megkötésére.
felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy vizsgźtljameg a kerékpráľtaĺolók kialakításaĺrak lehetőségét az
ĺinkormányzati íntézmények és a Polgármesteri Hivatal köľnyezetében és a bevételek
alakulásanak fiiggvényében tegyen javaslatot a Képviselő-testiilet 2013. évi januaľi
második ülésére.

s.)
6.)

Felelős:
Határido:

Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
1-5. pont esetében: 20|2. szeptember 27.
6. pont esetében: a Képviselő-testület 20|3. évi januaľi másođik tilése

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a keľíileti keľékpártárolók ügyében a Kft. íľásban
megkeľeste a kerület tt'bb oktatásÍ intézményét, keľékpáľos klubot, kłizteľiilet.
fenntaľtót, Rév8 Zrt-t, Jĺózsefvárosi Köziisségi lJázak Nonprofit KÍt-t az igények
felmérése céljábĺól. Jelenleg az adatok feldolgozása és a javasolt helyszínek egyeztetése
folyik, a javaslatotvárhztőan a máľcius második képviselő.testiĺleti ĺilésre teľjeszti elő a
Kfr.

Javaslat a ,,Vdllalkozdsí szerződés a Teleki téri piac kivitelezésí munkdira,, tdrgłú
kiizbeszerzésí eljórús ismětelt megíndítdsdra és javaslat bírdló bizottság tagjaira

3s012012. (x.18.)
A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

a Teleki téri piac kivitelezési munkáira vonatkozóan kozbeszerzési eljarás megindításríra
felkéri aYátosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot, a becsült értéknettő 435 millió Ft.
a 9|l20I2. (III.22.) szźlmű képviselő-testiileti határozatbaĺ létrehozott Bírźiő Bizottságot
(Alapbizottság) az alábbi 1 fővel kiegészíti:

Dr. Varga Judit

a ,,Vállalkozásí szetződés a Teleki téľi piac kivitelezési munkáirď, tźrgyilkozbeszerzési
eljráľásban az Alapbízottságot és a 31912012. (IX.27.) számt képviselő-testiileti határozat
szerintiKiegészítettBírá|őbizottságotazalábbi2f iĺvelkiegészíti:

t.

2.

a

ll



Dr. Molnar György

Baranyai Lász|ő

aKiegészített Bírálóbizoltság tagsai (4 fő) 2012. novembeľ 01. napjától a ,,Vállalkozási
szęrzőđés a Teleki téri piac kivitelezési munkáiľď' tárgyi kozbeszetzési eljáľás
eľedményeként kötött vá|Ia|kozásí szeruődés a|áírásáig megbizási ďijazźsban
részęstilnęk, melynek összege bruttó 140'000,- Ft/fólbíráIąt + jarulék'

4. a4.pontban foglaltak fedezetére azáIta|ános működési tartalékot jelöli meg
a) és ennek érđekében az onkorményzat kiadás 11 107-01 cím működési cél és általános

tartalékon belül az általános tartalék e|őírźnyzatát 696,1 e Ft-tal cstjkkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadás mfüödésre źltadott pénzeszkoz á|Ianhźńartáson belülre , ezen
belül saját költségvetési szervek felügyeleti mfüödési támogattsaeIőkźnyzatéúugyan
ezen összeggel megemeli a Polgármesteri Hivataltttmogatása címén.

b) a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevéte|i tźrnogatások saját költségvetési szervek
múködési feltigyeleti szervi tttmogatása eLoirányzatát 696,l e Ft-tal megeme|í, ezze|
egyidejűleg a 12301 cím személyi juttatás elóirtnyzatát 560,0 e Ft-tal, a szociális
hozzź!fuulás e|óirényzatát 136,7 e Ft-tal megemeli bírá|ő bizottsági díj címén.

c) a2013. évi költségvetés teľhére előzetes kötelezettségetvá||a| az önkormtnyzatsajźń
bevételei terhére a Teleki téri piac kivitelezési kozbęszerzési e|járás bírálata miatti
megbízási dífta.

5. felkéri a polgármestert a 2. és 3. pont szerinti személyekkel kötenđó megbizási szerződés
a|áirására.

6, felkéľi a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az onkormányzat
költségvetésének kcjvetkező módosításánźi és a2013. évi kciltségvetés tervezéséné| vegye
figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
IJatźriđő:1-3. pont esetén 2012. október 18.

4-5. pont esetén 2012. november 01.
6. pont esetén az onkormtnyzat kĺiltségvetésének kovetkező módosítása, legkésőbb 20|2.
december 3 I ., 2013. évi kĺiltségvetés teľvezése.

A Jeevzői Kabinet tájékoztatása alapján: a megbízási szerzőťlések aláírásra keľültek.

A Pénzüevi Ügyosztály tá,jékoztatása alapján: a Képviselő-testület 35012012. (x.18.)
számú határozatátnak 4. a-b pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a
kiiltségvetésről szólĺĎ ^ 73ĺ20|2. (xII.21.) számú iinkormányzati ľendeletben
végrehajtásra keriilt, a 4. c pontjában foglaltakat az ilgyosztá|y a 20Í3. évi ktiltségvetés
teľvezés énél fi gyelembe vette.

Javaslat a Jóuefvdrosi Intézménymííkijdtető Kiizpont vezetői pdlyúzatónak elbíróldsdra

419t2012. (Kr.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a lőzsefvźľosi Intézményműködtető Központ vezetói álláshelyére kiírt pá|yázatot
eredménýelennek nyilvanítja és vezetői megbízást ad Szendreiné Erős Hajnalka
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tészérę a Jőzsefváĺosi Intézményműködtető Központ (1082 Budapest, Baross u. 84.)
intézménybenZDlZ. december 10. - 2013. február |4.kozötti időszakľa.
a magasabb vezeto illetményét oly módon á||apítja meg, hogy a magasabb vezetői
pótlék 100.000 Ft/hó, a Kjt. vonatkozó előíľásai, a munkáltatói döntésen alapuló
illetményrésszel kiegészítve bruttó 570.000 Ft/hó, vagyis cisszesen bruttó
ÖtszázÁew enezeÍ Ft/hó.
a2. pontban' szereplő illetmény összegére 20|3-ban előzetes kötelezettségetvá||al,
elfogadja a lőzsefvźltosi Intézménymiĺktidtető Kdzpont intézményvezetói álláshelyére
vonatkozó pá|yázati felhívást az előteľjesztés mellékletétképező taĺalommal.
ahatáĺozat 4. pontja szeľinti pźiyźnat lebonyolítástůloz3 tagí értékelő bizottságothoz
létre, mely tagjainak aza|źlbbi személyeket jeltili ki:

Santha Péterné
Pintér Attila
Zentai oszkaľ

6. felkéri a polgźlrmesteľt, hogy gondoskodjon a 4. pont szerinti pályázatí felhívas
megjelentetéséről a koľmźnyzati szeméIyĹigyí igazgatási feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán, a Józsefu aľo si onkoľm tny zat internetes honlapj an.

7. felkéľi a polgármestert, hogy gondoskodjon aZ értékelő bízottságjavaslata alapjtn, a
pźůyźaati felhívás szerinti benýjtási hataÍidőt követő képviselő-testiileti ülésre a
v ezetői pźiy ázatot e|bírá|źsáĺa vonatkozó előterj esztés előkészítéséről.

Felelős: polgĺíľmester
}Jatfuiđő: 1-5. pont esetén: 2012. december 6.

6-7. poĺt esetén: 2013. február 12.

A Humánszolgáltatásĺ tjgYosztálv IntézményfelÍigyeleti Iľoda tájékoztatása alapján: 6.
pontra: a 4. pont szerinti páiyázati felhívásban foglalt időpontokat a Képviselő-testület
312013. (I.4.) számű határozatánzk 1. pontjával mĺídosította. A módosított pá|yánati
felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátĺó szelv internetes
oldalán, valamint és a Józsefvárosi Onkormányzat inteľnetes honlapján 2013. január 21.
napjától a mĺidosított benyújtási határidőig (2013. febľuár 15.) megielentette a
Humánszotgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolatĺ lľodája.
7. pontraz A 7. pont végľehajtásának határidejét a Képviselő.testiilet 312013. (I.4.)
számrĺ határ ozatának 2. p ontj ával 20 13. feb ruár 27 . napjára mĺído sította.

Javaslat fellebbezés és měltdnyoss dgi kéľelmek elbírdlús dra

420/2012. (Kr.06.)
l. A Képviselő-testiilet másodfokú jogkorében eljaĺva úgy dönt, hogy az első fokú határozatot
az a|abbi ügyszámon helyben hagyja:

04-1218u912012.

2. A Képviselő-testület méltányossági jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az első fokú
határozatotazalábbiügyszámonmegvá|toztatjaolymódon,hogy

2.

J.

4.

5.
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04-1001i 11/2012.

04-378f/r0t20rf .

04-142461412012.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2012. decembeľ 06.

ügyben a meg!étítési kötelezettséget elengedi.

iĺgyben a meglérítési kötelezettséget elengedi.

ügyben a meg!éntési kötelezettséget elengedi.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály Családtámoeatási lroda tájékoztatálsa alapján: a
másodfokú jogkiiľében eljáľĺi Képviselő-testület által meghozott dłintés alapján a
fellebbezés és a méltányossági kérelmek tekintetében hozott határozatok a|áírásrz és az
ügyfelek részére kiizlésre keriiltek.

Javaslat a Búrka Színhdz NonproJit Kft-vel köttitt tagi kölcsönszerzőďések mljdosításóra

426t2012. (Kr.06.)
A Képviselő-testĺilet a muvészeti tevékenység támogatása mint önkormányzati feladatra
tekintettel úgy dĺint, hogy

1. a Bárka lőzsefvźrosi SzínhŁi- és Kulturális Nonpľofit Kft-vel kötött, a 8I/20l2.
(III.01.) szttmű hatáĺozattal elfogadott tagi kĺilcsönszerződés 3. pontjában foglalt
tĺjrlesztési hataríđőt f0I2. október 31. napjźttő| 2013. maľcius 3I' ĺapjźna módosítja
azza|, hogy az októberi tcirlesztési hataridó elmulasztását tudomásul veszi, azza|
kapcsolatban követelést nem kívan éľvénye síteni.
a Bárka Józsefuaĺosí Sziĺlhźzi- és Kulturális Nonprofit Kft-vel kötött, a 97/f072.
(III.22.) száĺrliĺ határozattal elfogadott tagi kĺilcsönszerzodés 3. pontjában foglalt
tĺjrlesztési hatátídőt20112. november 30. napjaľó| 2013. marcius 3I. napjára módosítja
azzaI, hogy a novembeľi toľlesztési hatráridő elmulasztását tudomásul veszi, azzal
kapcsolatban követelést nem kívan érvényesíteni.
elfogadja az előterjesztés 1. szárÍl melléklete szeľinti tagi k<ilcstjnszerzodés
módosítást és egyben felkéri a polgármesteľt a szeruőđés módosítás a|áításźra.
a határozat I-2. pontja feđezetére - 20.000 e Ft bevétel kiesésre _ az építményadó
bevételi többletet 13.000 e Ft-ban és a Bárka Szíĺ.ház múkĺjdési támogatás
előktnyzatanak 7.000 ę Ft-os maradványát jelöli meg.
az onkormźnyzat bevételi 11108-01 cím működési kĺjzhatalmi bevételeken beltil az
építményadó bevételi e|őírźnyzatát 13.000,0 e Ft-tal megemeli, és ezze| egyidejiĺleg a
kiadás 11802 cím miĺködésre átadott pénzeszkoz (á||amháztartáson kívül)
e|őirányzatát 7.000,0 e Ft-tal csökkenti, a bevétel 11802 cím Műkĺiđési kölcsön
felvétel, nyujtott kĺilcsoncik megtéľülése e|oirányzatát20.000,0 e Ft-tal csökkenti.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet
következő módosításánálés a 2013. évi költségvetés tervezéséné|vegye figyelembe.

Felelős: 1.-5. pont esetében polgĺírmester
Hataridő: 1.-3. pont esetében 2013'januĺĺr 1 5.

4.-5. pont esetében zlI3.januaľ 1.

2.

a
J.

4.

5.
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A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a tagi ktilcsiinszeľződés módosítása a|áirásra
keľiilt.

A Pénzĺigyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képvĺselő-testůilet 426/2012. (xII.06.)
számrĺ határozatában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a ktĺltségvetésľől
szóIiő a 73ĺ20|2. (xII.21.) számú tinkormányzati rendeletben végľehajtásra került.

J av as l at a Jó zs efv ár o s Í Kij zte r ii l e t.fe l iigy e l et léts zdmdn ak b őv íté s é r e

429t2012. (Xrr.06.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a.l 2013. januáľ l-jétől a 2013. évi kĺiltségvetés terhére a Józsefuaľosi Kcizterület-
felügyelet közterĺilet-feltigyelői engeđé|yezęttlétszźtmát 15 fővel megemeli, melynek
alapjén 2013. január 01. napjától 66 foben határozza meg a közterület-felügyelői
|étszámot.
b.l az a.l pontban meghatźrozott létszámbővítés átlag illetményét (alapilletmény,
illetménykiegészítés, pótlékok) 225.000-FtJfőthő ĺisszegben áI|apitja meg a
munkáltatót terhelő szociális hozzájźrulási adó nélkül.
c. la térťlgyelő központ múködéséhez az év minden napjźn, minden napszakban a
jelenlegi |étszámon belül 1 fő köztertilet-felügye|ói |étszám bíńositását engeđéIyezi,
mely feladate||átáshoz céljutalom kifizetését engedéIyezi. A célfelađatra biztosított
éves keret összegét bruttó 1.000 Ftlőra összeget alapul véve munkáItatőt terhelő
járulékok és szociális hozzájardási adó nélkül 8.016,0 ę Ft-ban határozzameg.

2. al elfogadja az e|őterjesztés 1. számt mellékletében ľészletezett beszerzéseket, és
felkéri a Jőzsefvźrosi Kĺjzteľület-feliigyelet vezetőjét a beszerzésel<hez sziikséges
elj árások lefolytatásara, lebonyol ítására.
b.l az 1. sz. mellékletben rész|etezet1kiadásokĺa 2013. évre e|őzętęs kötęlezettséget
vá||a| 108,647 .000 Ft összegben,20|4. évtől' 73.908 e Ft összegben az intézmény saját
bevételeinek és az onkoľmĺĺnyz at ađőbevételeinek teľhéľe.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatérozatban foglďtakat a 2013. évi kĺĺltségvetés
tervezésénéI, valamint az azt következő évek költségvetés tervezésénél vegye
figyelembe.

4. felkéri a K<jzterület-felügyelet vezetőjét, hogy a Jőzsefvźrosi KözterĹilet-felügyelet
S zerv ezeti és Működé si Szabá|y zatának módo sításaľa vonatkozó jav aslatźú terj essze
elő a Képviselő-testiilętf0|3.januaľ havi első rendes üléséľe.

5. felkéri a KöZtertilet-felügyelet vezetójét, hogy a Kĺjzteľiilet-felügyelet
gépjarmuparkjából a Józsefuarosi Polgárőrség részérę átadanđő gépjárművek
átadásáva| és további mfüĺjdtetésével kapcsolatos javaslatźfi terjessze be a Képviselő-
testület elé.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő:1. pont esetén 2013.januaľ 01.

2. pont esetén f012, decęmber 06.
3. pont esetén a20I3. évi kĺiltségvetés tervezése
4., 5. pont esetén a Képviselő-testtilet 2013.janulíľ havi első rendes tilése

A Józsefvárosi Kiizteľiilet-feliigyelet táiékoztatása alapián: A határozat 1.3. pontjában
foglaltak szeľĺnt tőrtént a JKF'20Í3. évi költségvetésének elkészÍtése.
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Az sZlN.ĺ.sZ módosÍtásáľríl a Jegyzői Kabinettel egyeztetés van folyamatban, a
gépjárművek átadásával kapcsolatos javaslat elkészítése az új gépjáľművek szolgáiatba
helyezését követően lehetséges a folyamatos szolgálat e||átását biztosítva.

Javaslat köznevelési intézmények dllami fenntartúsba vételével kapcsolatos döntések
meghozatalúra

4s3t20r2. (Kr.12.)
A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy:

1. elfogadja a köznęvelési feladatot ellátó egyes ĺinkormányzati fenĺfiartási intézmények
állami fenntaľtásba véteIéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény figyelembe
véteIével elkészített megállapod ás tew ezetet,
feIhata|mazza a po|gármestert, hogy a megállapodás és mellékleteinek végleges
tarta|mát összeállítsa és a megállapodást, valamint a teljességi nyilatkozatot a|áirja,
a lÁvoP-3.3.2-8/I-2008-0002 azonosító szźmu Komplex közoktatási
esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefuáľosban az esélyegyenlőség
ttlbbirányú, egyidejű javitása érdekében című projekt esetében 2016. 07 . 3|. napjáig
projektgazđa marad és előzetes kĺitelezettséget váIIa| a projekteredmények
fenntaľtásához évi 10 millió Ft keretösszegben azza|, hogy a Központ vá||a\a a
proj ekteredmények fenntartását.
a TAMoP-3,|.4-8lI-2008-0021 azonosító számu Kompetencia alapu okÍatás' egyenlő
hozzáf&és _ Innovatív intézményekben című projekt esetében 2015.08. 31. napjáíg
projektgazda maľad azza|, hogy a Központ vá|Ialja a projekteľedmények fenntaľtását.
a Magdolna Negyed Program II. c. projekt esetében a Lakatos Menyhért Józsefuarosi
Áľĺr helyett 2Ol3.01. 01 . - 201,7 .06. 1 1. közĺltt a Keszt5nĺgyár látja el a fenntaľtásľa
vonatkozó tevékenységeket,
felkéľi a polgĺĺľmestert, hogy az 3. és 5. pontban foglaltakat atfugyévi költségvetések
tervezésekor vegye ťrgyelembe,
a Polgármesteri Hivatal - 3 fő tisztségviselővel egyiitt, a 2 fo prémiumévek
programban fogla|koztatottak, valamint a tiírsadalmi megbizatású alpolgármester
nélküli - engedélyezett létszámát 2013. januźn 01. napjáva| I71 fori5l I]0 főben
határozzameg
felkéri a polgármestert, hogy a20I3. februári rendes iilésre készítsen beszźtmo|őt az
onkoľmĺínyzat á|ta| megkötött megállapodás1arta|máĺól és annak végľehajtásaról.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 1-5. pontesetén: 2012. december 12.

6. pont esetén a20I3. évi költségvetés elfogadása
7. poĺt esetén. 2013.januaľ 01.
8. pont esetén: 2013' febľuĺĺľ 28.

A Humánszolgáltatási Ugvosztály Intézményfelügyeleti Iľoda tájékoztatása alapján: l.-5.
pont: a Képviselő-testület 453lf012. (KI.12.) számű határozatáxal jóváhagyott, _
tinkormányzatunk áIta|2012. decembeľ 13.án a|áírt - a kiiznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével tisszefĺiggő átadás-átvéte|i megállapodás a Klebelsberg
Intézményfenntaľtó Központ által még nem kerĺilt a|áírásra.

2.

aJ.

4.

5.

6.

7.

8.
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6. pont: A páůyázatok - 3. és 5. pontban rész|etezettek szerint - fenntartására az
iinkoľmányzat 20|3. évi kłiltségvetésébe betervezésre került.
8. pont: Budapest VIII. Tankeľület székhelyének kijeliitése, valamint a használati
szerződés (ingyenes használatra átadott ingĺi és ingatlan vagyonelemek köľe és az
iskolák üzemeltetése) előkészítés a|att van, melyeknek elfogadása képviselő-testületi
döntést igényel -) emiatt nem készůilt ^ megállapodás tartalmáľól és annak
végľehajtásárĺíl beszámoló a 20Í3. év febľuáľi másodĺk képviselő-testületi iilésre.
Várhatóan legkésőbb az áprilisi második képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerÍil
az átadás.átvételĺ megállapodás tartalmáľól és annak végrehajtásáról szólĺó beszámoló.

Javaslat a ,,III/2012 ttpuslű,, bérlakás pltlyázat 2013. I. negłedévében tijrténő újabb
kiírdsdra

463ĺ2012. (KI.19.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy:

I.) 20|3. február l8.- 2013. miíľcius 25. kozoÍt |akáspźiyázaÍot ir ki felújítísi
kcjtelezettség vźi|a|źsával, 1 év hatáĺozott időre szóló bérleti jogviszoĺlnya|, előbérleti
jog biaosításával a határozat mellékletét képezo taľtalommal az abban megnevezett
jőzsefuárosi kötődésű iť1űhźzasok részére, az a|ábbiakban felsorolt és megnevezeIt 5

daľab bérlakás terhéľe.
1' Budapest ĺ/III., Danko u. 40. Iil. em. 5.

2. Budapest VIII., Magdolna utca 44. 2. I I.
3. Budapest I/III., Práter u. ]8. I. em. 3'
4. Budapest VIII', Próter u. 55. mfszt. 7.

5. Budapest VIII., Tomő u. 23/a. I. 32.

2.) hozzájarul, hogy a pá|yázatrakiirt lakásokľa kötött bérleti szerzođésekľe egységesen,
10 éves elidegenítési tilalom keriiljön feljegyzésre

3.) hozzájarul, hogy a pá|yázatí Jelentkezési Lap ellenéľtékeként beťĺzetett 500,- Ft +Afa
a Kisfalu Kft. bevéte|étképezze.

Felelős: polgáľmesteľ, Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Hatźrĺdó: 2013. februar 1 8.

^ 
46312012. (nI.19.) számú határozat mellék|etét a kivonat 1. számú melléklete

tartalmazza.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: az ,,lw2012 típusú'' bérlakás pń|yánat
kifiiggesztése 2013. febľuáľ 18.án megtiiľtént, továbbá az összes hiľdetési feliileten
(honlap' újság' tigyfélszolgálatok) megielenítésre keľĺĺlt.

Javaslat a ,,KSZ/2012 típustÍ,, bérlakás pdlyázat 2013. I. negledévében tiirténő újabb
kiírdsdra

464/2012. (Xrr.19.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy:

1,5 szoba 39,99m" ^ osszknmfortos
] szoba 34,00 m'^ félkomfortos
I szoba 37,66 m'^ komfortos
1,5 szoba 39,22 m'^ komfortos
I szoba 34,74 m' felkomfortos
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|.) 2013. januáĺ 14. - 2013, február 18. között |akáspáIyazatot ir ki felújítási kötelezettség
vá|Ialźsźnal, 1 év hatérozoÍt időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti jog biztosításával
az e|óterjesztés mellékletét képezo Pá|yázatí Felhívásban és a pá|yazati Jelentkezési
Lapb an meghatátozott taľtalomm a| a J őzsefváro s onko rmány zat Polgáľmesteri Hivatal
köztisztviselői, illetve más dolgozói, a Jőzsefvárosi Önkoľmźnyzat által fenntaľtott
költségvetési szervek koza|kaImazottai és más dolgozői, az önkoľmanyzati feladat- és
hatásköröket jogszabá|yná| fogva ellátó személyek, a Józsefuaľosi onkormányzat
kizáľólagos vagy tĺlbbségi tulajdonában Iévo gazđasági tĺíľsaságanak a dolgozói részéte,
akik a pźiyazat kiíľásakor legalább 3 éve az adofr' szew a|kalmazásábarĺ tů|nak, az
alábbiakban felsorolt és mesnevezetí5 darab bérlakásra.

I.) Budapest, VIII. Kőris u. ]0/a. I/4. I szoba
2.) Budapest, VIII. Práter u. 55. III. 25. 2 szoba
j.) Budapest, VIII. József karft 48. II/]2. 3 szoba + hall
4.) Budapest, VIII. József u. 41. I/8. ],5 szoba
5.) Budapest, VIII. Magdolnau. 12. II/38. I szoba

34,80 m2

69,14 m2

95,83 m2

53,20 m2

36,00 m2

knmfortos
komfortos
komfortos

félkomfortos
komfortos

2')hozzájtru1, hogy a pźiyázatra kiírt lakásokra kötott bérleti szerződésekľe egységesen,
10 éves elidegenítési tilalom keľĹiljön feljegyzésre.
3.)hozzájarul, hogy apá|yazati Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 500,- Ft +Afa
a Kisfalu Kft. bevéte|étképezze.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáĺidő: 2013. jarnár | 4.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A ,,KsZl20|2 típusú'' béľlakás pályánat
lebonyolítása megtiiľtént, a pá|yázatok bontása 20|3. február 19.én lezajlott. Az
eľedményről képviselő.testületi előteľjesztés készül.

Javaslgt a Jliaefvdrosi Kiizösségi Hdzak NonpľoJit Kft. pdlyózati részvételére

46st20r2. (xrr.19.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1. ttlmogatja a Jőzsefvárosi Közössée! Hazak Nonpľofit Kft ,,NYITOK hź/'őzat a
taľsadalmi befogadásért'' című TAMOP-5.3.9-1|1I-2012-000I azonosító szánu
pá|y ázati pľo gramban való ľészvételét.

2. előzetes kĺitelezettségvállalás keretében bíńosítja a JKH Nkft. részéľe, hogy a2015.
február l._20l6.januaľ 3I.kijzottí időszakban 1 fo heti 8 órás, és 1 fő heti 4 órás
f og|a|końatásbandol'gozőmunkatáľsbérkeretét.

3. felkéri a polgármestert, hogy a 2015, 20L6. évi költségvetés tervezéséné| vegye
Íi gyel embe a hatźtt o zatban fo glaltakat.

4. felkéri a Jőzsefvárosi Közösségi Hazak Nonproťrt Kft. ügyvezetőjét, hogy nyertes
páIyázat esetén mutassa be annak pénzngyi hatźsźń a Képviselő-testtilet 2013. évi
januĺĺľi első rendes ülésére.

Felelős: polgármester' JKH Nkft ügyvezetője
Hataľidő: 1-3. pont esetében 2012. december 19.

4. pont esetében: 2013. januźr 3I.
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A Józsefuárosi Kiiziisségi Házak Nonprofit tájékoztatása alapján: a pá|yálzat |<l.írőiának
tájékoztató levelét átvették, miszerĺnt szervezetük elnyeľte a Gesztoľ szervezetként való
résnéte|ét a pľogramban. Jelen|eg egyeztetések folynak a Kesztyűgyár Közösségĺ Ház
teremhasznosításával kapcsolatban. Váľható indulása a Nyitok pľogramnak' 20t3.
április.

Javuslat a jóaefvdrosifővárosi dffizető parkolóhelyek iizemeltetésének útvételére

471t2012. (xlr.19.)
A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy

1.2013. január 0l. napjátó| źlĺĺeszi _ kötelező önkoľmányzati feladatként - a Fővaľosi
onkoľmanyzattő| a Budapest VIII. kerületi paľkolás-iizemeltetési feladatot, mely feladatot
a I ő zsefv áro si Kĺiĺerül et- fel Ĺigyelet útj án klv áĺj a el látni .

2. fe|kéti a Kĺjzteľüleĺfeliigyeletvezetójét a paľkolás-üzemeltetési feladatok átvételére.
3. az I. pontban foglalt feladatok átvéteIéhez egyszeľi támogatásként2.295,5 e Ft-ot biztosít

azintézmény részére az á|talźnos taľtalék teľhére.
4. ahatározat3. poĺltjában foglaltak miatt:

az onkormányzat kiadás 11107-01 cím Mfüödési cél és általános tarta|ék
e|őirźnyzatźLt 2.295,5 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím
mfü<jdésre átadott pénzeszkoz áIlaľľ'háńaÍtáson belülre, ezeÍL beltil saját költségvetési
szervek felügyeleti mfüĺjdési támogatása e|őirźnyzatát ugyan ezen összeggel
megemeli.
a Józsefuárosi Kĺjzterület-felügyelet 30105 cím bevételi támogatások saját
kĺiltségvetési szervek mfüĺjdési felügyeleti szervi támogatás e|óirźnyzatát és a kiadás
dologi előírányzatát2.295,5,0 e Fttal megemeli az |. pontban foglalt feladatok címén.
2013.januĺár hónaptól a feladatellátás fędezęte az átvett paľkolási terĹiletről teljesítendő
bevétel.

5. Felhatalmazza a polgáľmestert, hogy a paľkolás-iizemeltetési feladat átvételével
kapcsolatban az együttműk<iđési megállapodás tartalmárő| folytasson egyeztetéseket a
főpolgármesterľel, a paľkolóautomatiĺk bérbeadásaľól szóló megállapodás tartalmaľól a

BKK Zrt-vel.
6. Felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározat 4. pontjában foglalt egyeńetések eredményének

figyelembevételével tegyen javaslatot az együttmfüödési és a bérbeađási megálIapodás
tarta|mźľ a a Képviselő -te stĺilet 20 I 3 . j anuári elso Ĺilésén.

Felelős: polgármesteľ, Józsefuaľosi Közteriilet-felügyelet
Hataĺidő: 1-4. pont esetében 2013.januar 01.

5-6. pont esetében Z}I3.januaľ 31.

A Józsefuáľosi Kiizterület-feliigyelet tájékoztatása alapján: 2013. januáľ l.. napjával a
parkolás-ůizemeltetési feladatok átvéte|e megtiirtént a határozatban és az
egyůittmiĺktidési megállapodás ban fo glaltak szerint.
A BKK Zrt-ve| a paľkoló automaták bérbeadásárő| szőI.ő megállapodás a|áírása
megtiiľtént.

a)

b)

c)
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Javaslat a jóuefvdrosi fővdrosÍ dffizető parkolóhelyek iizemeltetésének ánérclével
kapcs o latos szerződés ek megkötés ére

479t2012. (Xrr.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóvahagyja az eLőterjesztés mellékletét képező, a
Fővaĺosi onkoľmanyzattő| a Budapest VIII. kerĹileti paĺkolás-tizemeltetési feladat átvételével
kapcsolatos egyiittműködési megállapodás, valamint bérleti szerződés főbb tartalmi elemeit és
f elhata|mazzaapo|gármesteľtamegáI|apodásokalź.írásfu a.

Felelő s : polgĺĺrmester, Józsefu aľo si Köztertilet-felügyelet
Hatríridő: zll3.január 3 1.

A Józsefuáľosi Kiizteľtilet.felügyelet tájékoztatása alapján: A Fővárosi onkormźnyzatta|
az egyĹittműködési megállapodás, a BKK Zrt-vel a bérleti szerződés a|áírásamegtöľtént.

Az egyittmfücjdési megállapodásban és bérleti szerződésben foglaltak szerint történik a
feladat e||ttźsa.

Javaslat a Magdolna Negyed Program III. pdlyúzathoz kapcsollidó Tdmogatási Szerződés
alóírásdhoz sziikséges diintések meghozataldra

2t2013. (r.14.)
A Képviselő{esttilet úgy dcĺnt, hogy

1. a./ elfogađjaa Koľmány 164912012. (XII.19.) számí:'határozatában jőváhagyott, a KMOP-
5.l.1lB-I2-k-20|2-0001 projektazonosító, Budapest-Józsefuaľos, Magdolna-negyed
Progĺam III. elnevezésű pľojektben meghatározoÍtfe|adatokat, támogatások összegét.

b./ a pľojekt teljes megvalósítási ĺisszege 4.282.060.960 Ft, ebből az összes támogatási
összeg 3.819.572.953 Ft.

c.l a 3.8|9.572.953 Ft-ból az önkoľmźlnyzat tźlmogatása 3.287.060.205 Ft, a társashźnak
tźtmogatása 532.5 72.7 48 F t.

đ.l az ĺinkoľmányzat onként vźů|a|t feladatként kötelezettséget vtilral 3.766.112.170 Ft-
éľtékű projekt megvalósításźra, melynek forrásai a következők:

- pźiyázati ttľnogatás 3.287 .060.205 Ft

- visszaigényelhetó áfa 376.244.918Ft

- cinkormányzati saját forrás 102.807.047 Ft

ę.l az I. d./ pont szeľinti ĺlnĺészt az a|tlbbifeladatokra biztosítja:

- a Képviselő-testület 32012012. (IX.27.) szźtmt hatźtrozata szerinti 37 000 000 Ft
értékben,

- két havi projektmenedzsęri đíj, a Rév8 Zrt. részéte a Képviselő-testiilet 46112012.
(XII.19.) száműhatározata szeľint, 10 000 000 Ft éľtékben,

- páIytzat előkészítés kĺiltségére 15 924 568 Ft értékben,
- vízgyujtő puffeftttrozó kiépítésére a Bp. VIII. Doboziu. |7., Dobozi u. 19. ésLujzau.

22. sz. alatti önkoľmźnyzatibérhźnakban5 659 835 Ft értékben'



- kaputelefon rendszeľ kiépítéséľe a Bp. VIII. Bauer Sándoľ u. 1 1 ., Lujza u. 8., Llýza u.

15. és Magdolna u.47. szźml aIattí ĺinkormanyzatibérhźnakban 1 778 000 Ft értékben,
- Kisfalu Kft. munkataĺsainak üzemeltetési, valamint szociális és kommunikációs

tovźtbbképzésére 4 783 040 Ft éľtékben,
- a Varosfejlesztésl és Főépitészi Ügyosĺály feladatai ellátása során felmerülő
tervkoordinációs tevékenység kciltségére 2 261 604 Ft értékben,

- közbeszerzésí szakértő díjazásźlĺa25 400 000 Ft éľtékben.
Felelős : polgĺír.nresteľ
Hataridő : 20 13 . jarulár I 4,
2. a.l elfogadja, hogy 20T2. évben az elokészítésre az önĺészből 15.924.562 Ft kifizetésre

került, melynek fedezete a mfütjdési cél és általanos taľtalékon beltĺl a Magdolna
Negyed III. projekt előkészítése.

b.l az onkormanyzat a 2012. évi költségvetés kiadás 11107-01 cím múködési cél és
általános tartalékon belül a Magdolna Negyed III. projekt előkészítése céltartalék
e|őirźnyzatát 15.924,6 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11604 cím
eIóirányzatźń, ugyan ezen összeggel megemeli megvalósítható tanulmányok, IVS
feltilvizsgáLat, kozbeszerzési és engedélyezési díj ak címén.

c./ felkéri a polgĺármestert, hogy a2012. évi költségvetésről szóló ręndelet módosítźsźnźi a
b./ pontban foglaltakat vegye figyelembe.

d.l a2012. évi mfücidési célés általĺĺnos tartalék MagdolnaNegyed III. projekt e|oirányzat
122.996,4 e Ft maradványából 86.883,0 e Ft kötelezettséggel terhelt
pénzmarađványnak minősíti a projekt megvalósításáigaprojekt önľésze címén.

e.l a 285l20l2.(YII.29.) számú képviselő-testületi hattrozat l0. pont b.-c./ pontjában
foglaltak végľehajtását ehatá'rozat |-2. pontjában foglaltak szerint teljesíti.

f.l a 46|l20|2.(xII.19.) számu képviselő-testiileti hattrozat 5. pontja e hattrozat
elfo gadás áv al hatá|y át ve s zti.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. janufu |4.
3. elfogadja az e|őtetjesztés mellékletét képező Budapest-Józsefuiíľos, Magdolna-negyed

program III. _ pľojektazonosító: KMOP-5.1.IlB-|2-k-2012-0001 _ megvalósitásźra
kötendő Tiímogatási Szerződést és mellékleteit, feLhata|mazza a po|gáľmestert azok
a|áírására, és felhatalmazza a Támogatási Szeruődés megkĺitéséhez szfüséges teljes
do kumentáci ó benyúj t ástr a a Pro Re g io Nonpro fit Kozhaszni Kft . felé.
Egyben fe|hata|mazzaapolgtlrmęstert aTźlmogatásiSzerződés és annak esetleges
móđosításainakaláirására, atnenrlyiben aznem érint önkormźnyzatí foľrásbevonást,
hatźndő módosítást vagy az elfogadott progľam elemeinek taľtalmi módosítását.

Felelős: polgáľmester
Határíđó:20|3. január l4., az esetleges módosításokat követően azonna|

4. aPráter u. 60. sz. a|attí cĺnkormányzati tulajdonban álló helyiséget átmeneti jelleggel a
Magdolna Negyed Program III. sorĺán hasznosítja, a feltĄításokkal kapcsolatos
szociális munka tĺĺmogatása és intenziv családfejlesztés céIjźlbőI, melynek
múködésévelkapcsolatos költségeket a lakóhaz miĺkcjdtetés költségein belül binosítja.

Felelős: polgármester
Hataridő: Támogatási Szerződés megktitését kcivetően, a Dankó u. 16. és Dobozi u.23. sz.

alattihelyiségekfelújításánakbefejezéséig

5. felkéri a polgármestert, létesítsen elktilĺinített bankszámlaszámot a Magdolna Negyed
Program III. pénzforgalmanak biztosítására.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiđő: 2013 . január 28.
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6. a pľojekt keretében, a felújítással érintett önkormanyzatí tuIajđonban á1ló lakőhétzakban
lévő lakásokat a mindenkor hatályos lakásbérbeadásra vonatkozó onkormanyzati ľendelet
szerint 10 évig szociális béľlakásként múkĺjdteti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. január 14.

A Pénziiwi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képvĺselő-testü|et |ĺ2013. (I.14.) számrĺ
határozatźnak 2. b. pontjában Íbglaltak esetében 

^ 
kiiltségvetés módosítása il

kiiltségvetésről szóIĺi a 112013. (I.25.) számű iinkormányzati rendeletben végrehajtásra
keľült.

A Városfeilesztési és Főépítészi Üevosztály tájékoztatása alapján: a Városfejlesztési és
Főépítészi lJgyosztáiy L Budapest.Józsefuáľos, Magdolna-negyed pľogram III.
projektazonosító: KMOP-S.I ,|ĺB-t2-k-2012-0001 - megvalósítása során a 2/2013. (I.14.)
számú Képvĺselő.testĺileti határozatban megfoga|mazott tervkooľdinációs tevékenység
költségéľe felhasználhatő 2 261 604 Ft fedezetet még nem használta.

A Polgáľmesteri Kabinet tájékoztatása alapján: a Támogatási Szerződés a|áírásálhoz
szükséges dokumentáciő a|áírásľa és megküldésľe kerĺilt aKőzremilktidő Szervezetfe\é.
A dokumentáció elfogadását ktivetően a Támogatási Szerződés 2013. januáľ 30.án
a|áírásra keľiilt.

A Rév8 Zrt táiékoztatása alapián: a Képviselő-testület döntéseit fĺgyelembe véve a
Támogatási szeľződést a felek 20Ĺ3.januáľ 30.án a|áírták.

Fővórosi onkormónyzatot és a kerĺileti önkormúnyzatokat osztottan megillető bevételek
2 0 l 3. év i me g o s ztds ár ó l s aí l ó r en ďe let-teľv ezet v é lemény ezé s e

6/2013. (r.23.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Fővárosi onkoľmźnyzatot és a kerületi <inkormtnyzatokat osztottan megillető
bevételek f0I3. évi megosztásań| szóló Fővárosi közgytĺlési rendęlęttervezetben
foglaltakat tudomásul veszi.

2. felkéri a po|gármesteľt, hogy 2013. januáľ 25. napjáíg a határozatot küldje meg a
Főváro si onkoľmán y zat r észér e.

Felelős: polgármester
Hatźriđő : 2013. jaruár 25 .

A Pénzüeyi UgYosztály tájékoztatása alapján:
r észér e megküldésľe került.

B es zámo kí temetés i kö lts é ge kről

7ĺ20Í3. (I.23.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

a határozat a Főváros Onkormánvzat
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1. a Városgazdá|kođási és Pénziigyi Bizottság Ilf}I3. (I.07.) számí hattrozata alapján
elfogadja I.883.462,- Ft összegben Csécsei Béla elhuný temetési költségeivel kapcsolatos
beszámolót.

2. felkéri a polgármestert, hogy a hatźtrozatban foglaltakat a 2013. évi költségvetés
tervezésekoľ Vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2013. januar 23.

2.pont esetén a2013. évi koltségvetés tervezése

A Pénzüevi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 7t20I3.(I.23.) száműl
határozatában foglaltakat az iigyosztáůy a 2013. évi kiiltségvetés teľvezésekor figyelembe
vette.

"Iavaslat a Magdolna Negłed Program III. pdlyázathoz kapcsolódó Tdmogatdsi Szerződés
aldírásdhoz sziłkséges döntések meghozataldra

8t20r3. (r.23.)
3. A Képviselo-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az eloterjesztés 2. sz. me||ékletét képezo, a KMoP-S.I.IlB-I2-k-2012-000I
kódszámú, Magdolna Negyed Progľam III pľojekt megvalósításában résztvevo
szew ezetek egyĹittmfüödési ľends zerét.
Felelős: polgármester
Hatérido : 2013 . január 23.

2. kijelĺĺli a Kisfalu Kft-t a projektben szereplő önkormrĺnyzati tulajdonban lévő
lakóépĺiletek és helyiségek (non-profit irodák) felújításához kapcsolódó műszaki
ellenőri, teruezőí muvezetői, egyéb műszaki lebonyolítási és a társasházak műszaki
koordinációs tevékenységének elvégzésére.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: 2013. ianuár 23.

3. ahatáĺozat I.-2. pontja a|apjźn felkéri a polgármestert és a Magdolna Negyed Progľam
m. megvalósításában résztvevő szerĺezetek vezetóit az alábbi dokumenfumok
módosításara, kiegészítésére vagy új dokumentumok előkészítésére:

- a Jőzsefvfuosi Családsegíto és Gyeľmekjóléti Központ a|apítő okiľatának és
SzervezetiésMrĺkcjdésiSzabźiyzatátnakmódosítása,

- a Józsefuarosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat Szervezeti és Mfüödési
S zab áIy zatanak mó do sítása,

- a Józsefuarosi Közösségi Hazak Nonpľofit Kft-vel kötendő Feladatellátási
szeĺződés,

- a Rév8 Zrt-vel ktjtendő Megbízásí szerződés,
- a Kisfalu Kft-vel kötött Megbízási szerzódés kiegészítés.

Felelős: polgármesteľ
Hattridő: a Képviselő-testület 201'3. februaľ havi második rendes Ĺilése



4. felkéri a polgáľmestert, hogy a Rév8 Zrt. projektmenedzseľi koordinálása mellett a
Kisfalu Kft., a Józsefuaľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ, valamint a BRFK
VIII. keľületi Rendőrkapittnyság bevonásával készítsen előterjesztést - a Képviselő-
testület 2013. maľcius havi ülésére - a projektben szeľeplo, speciális intézkedéseket
igénylő, önkormányzati tulajdonban lévő lakóépriletekben felmerĹilő problémák
kezelésére vonatkozó stľatégiai és cselekvési tervre.
Felelős: polgáľmester, RévS Zrt'
Hatźlndó: a Képviselő-testtilet 2013. máľcius havi ülése

5. felkéri a polgármestert, hogy a Tźlmogatási Szeruődés 14. sz. melléklete a|apján a
Magdolna Negyed Program III-ra vonatkozőan készítsen Kommunikációs (cselekvési)
tervet.

Felelős: polgármester, Rév8 Zĺt.
Hataľidő: a Képviselő-testtilet f0I3. február havi második rendes tilése

6. elfogadja a Magdolna Negyed Program III. T3l2 Szomszédsági rendőr progľamja
megvalósításćůloz sztikséges, a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötendő, aZ
előterjesaés 4. és 5. sz. mellékleteit képező, együttmúködési megállapodás és
szeruóđés taľtalmi elemeit, és felkéľi a polgármestert azok a|túrásźra.

Felęlős: polgáľmester
Hataľidő: az egylttmfüödési megállapodás és szerződés BRFK á|ta|i aIáirását k<lvetően

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgáľmestert, hogy a hatźlrozatbaĺl
foglaltakat a 2013. évi és a kövętkező évek kĺlltségvetése teľvezése soriín vegye
figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđó: az oĺ.lkotmányzat2013. évi és az ań. követő évek költségvetésének tervezése

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apjánz a szerződés módosítás elkészĺilt, a Rév8 részére
megkĺildésre kerůilt.

A Józsefvárosi Kiiziisséei Házak NonproÍit Kft. tájékoztatása alapján: a támogatási
szerződés előkészületeit megtettůik és köztis előterjesztésben a 2013. február 27-i
Képviselő testületi ülésre fog bemenni.

A Jĺózsefuárosi Családseeítő és Gyeľmekióléti Kiizpont tájékoztatása alapján: a
Jőzsefvárosi és Gyermekjóléti Ktizpont Alapító okiľatát nem kell módosítani. Az
sZMsZ módosítása a Képviselő.testĺĺlet 2013. febľuár 27-ei üIésére keľül előterjesztésre.

A Jĺizsefuáľosi Váľosůizemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: az intézmény
szeľvezeti és műkiidési szabá|yzatának e témát és más szabáůyozálst érintő szłivegszeľű
mĺódosítása2013. febľuáľ 04-én elkésziilt és az elektľonikus úton továbbításra keľĺilt dľ.
Balla Katalĺn jegyzői ľefeľensnek. Tekintette| arra, hogy a korábban szőban, valamint
az MNP III. 2013. február 05-i éľtekez|etén az hangzott el' hogy e kérdésben egy
előterjesztés készül, így az intézmény kiiltin nem csatolt anyagot.

A Pénziieyĺ ÜgYosztály tájékoztatása atapján: a Képviselő.testület 8/2013.Q.23.) száműl
határozatában foglaltakat az ůigyosztály a 20|3. évi és az azt kiivető évek
kiiltségvetésének tervezésekoľ figyelembe veszi.



9t2013. (r.23.)

A Képviselő-testtilet, mint a Józsefuaľosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. egyszemélyes
tulajdonosa úgy dönt, hogy

1/a.) a II2lf0I1. (m.17.) szźtĺrú képviselő-testületi hattttozatbarl létrehozott Keszýjgyźĺr
Közösségi Htz Tanácsadó Testiilet tagjainak létszámát 2013. februaľ l-jétől 2 főve|
bővíti, melynek aIapjźn a delegált tagok:

Dr. Ferencz Orsolya
Komássy Ákos

Felelős: polgáľmesteľ
Határiďo: 2013. február 0 1 .

I/b.) aII3|20I1. (III.17.) sztlmúképviselő-testiileti hattnozat 1. pontját azalábbiak szerint
módosítja:

,,20 I 3 . februar 1 . napj áv aI me gv źl|asńja alelncikké :
Komássy Ákost
Balogh Istvánt''

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 2013. fębruaľ 0 1.

2.) a II3|20I1. (III.17.) számí képviselő-testületi határozat 2. pontját az a|ábbíak szeľint
módosítja:

,,20|3. februaĺ t-jétő| a KesztyĹĺgyar KözösségiHaz Tanácsadó TestÍiletének tagjai
díjazásbanľészesülnek, az e|nok és az alelnökök tekintetében bruttó 250.000,- Ft/hó,
tagok tekintetében bruttó 200.000 Ft/hó összegben.''

Felelős : polgiírmester
Hatĺáľidő: 2013. februaľ 0l.

3.) a II3l2011. (n.17.) számí képviselő-testiileti hatáĺozat 5. pontját az a|ábbíak szeńnt
módosítja:

Ďęzenhatározatbarl foglaltakľa a20|3. évi költségvetés terhére26.342 e Ft-ban, azazt
kĺlvető évek k<jltségvetésének tęrhére 26.985 e Ft-ban előzetes kötelęzettségetvá||al.,,

Felelős: polgármester
Hatźlridó : 2013 . februĺĺr 1 .

A Jĺózsefoáľosi Kiiziisséei Házak NonproÍit Kft.tájékoztatása alapján: a tagok megbízásÍ
szeľződései aláíľásra keľiiltek.

A Pénzĺigyi ÜgvosztáIy tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület 9t20t3.(I.23.) számrĺ
határozatában foglaltakat az iigyosztá|y a 2013. évi költségvetés terhéľe 26.342 e Ft.ban
betervezte, az azt ktivető évek kiiltségvetésének teľhéľe vállalt 26.985 e Ft iisszegíĺ
előzetes ktitelezetts éget a 2013. évi költségvetésben, mint tiibb éves kiitelezettség vállalást
betervezte.
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Javaslat a Pollack Mihály téri mélygardzs berultdzdssal és felszínhasznosítdssal kapcsolatos
p e r e k iigyv é di mun kadíj dna k kffizetés ére

10/2013. (r.23.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) figyelemmeI a32912009. (VII. 15.) számú képviselő-testületi hatźlrozatra,hozzźi1árul a
Pollac,k Mihály téri mélygaľázs bęnlházással és a fęlszínhasznosítással összefiiggo két
perben (10.Gf.40.370l20lf; 18.G.41637120Í0) ellátott peres képviselettel kapcsolatos
elszámoláshoz f.4O0.000,-Ft + ÁFA @ pertaryyérték cca. 1'oÁ-a + aľ.a) összegű
iigyvédi munkadíj Saľhegyi és Társai Ügyvédi Iroda részére torténő megfizetése
formájában.

2.) felkéľi a polgármestert, hogy az 1.) pont alapján az e|szćlmolás tekintetében a Saľhegyi
és Tarsai Ügyvédi Irodával kötendő elszámolásttarta|mazó megállapodásban kerüljön
togzítésre,hogy az 1.) pontban rogzitett összeg megfizetéséve| azÜgyvédi Iroda a két
eljarás vonatkozásában valamennyi munkadíj és költség igényét kielégítettnek tekinti,
ideértve a folyamatban lévo jogorvoslatot is.

3.) u 1. pontban foglalt bruttó 3.048 e Ft fedezetéül a 2012. évi költségvetés 11706-02
cím, do l o g i e|óir źny zatźnak szab aď mar adv ányát j e l ĺi l i me g.

4.) felkéľi a polgármesteľt, hogy a 20T2. évi pénzmaradvtny elszámolásánál' valamint
fe|hasznáIźtsźnźt|, valamint a 2013' évi kĺjltségvetés tervezéséné| a határozatbarl
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
}Jatfuiđo 2013. februaľ 1 5.

A Jeevzői Kabinet tájékoztatása alapján: a 2. pontban foglalt megállapodás aláírásľa
került, a Sárhegyi és Táľsai Ügyvédi Iroda a szálmlrát még nem nyrĺjtotta be.

Javaslat a Budapest Jóaefvdrosi onkormúnyzat tulajdonúban dllli lakdsok bérbeaddsdnak

feltételeíľől, valamint a lakbér méľtékéről szóló 16/2010. (ilI.08.) i)nkormúnyzati rendelet
mó do s ítlÍs terv ezeténe k e lfo gadús úr a

14ĺf0|3. (I.23.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1.) felkéľi a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazđźtlkođő Kft. tigyvezeto ígazgatőjźt, hogy a
lakbéremelés vonatkozásttbarl a bérlők tájékoztatásaľól gondoskodjon, és a lakbér
mértékére vonatkozó rendeletmódosítással kapcsolatos jaľulékos feladatok
végrehajtása érdekében tegye meg a sztikséges intézkedéseket.

2.) felkéri a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdá|kodő Kft. ügyvezető igazgatőját, hogy
valamennyi szociális lakbénel rendelkező lakásban folyamatosan gondoskodjon a
vízőták felszereléséről és hitelesítésrő|, az eĺľe a célra elktilönített keľetből.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Hatĺĺľidő: 1.) pont esetében 2013. februĺĺľ 15.

2.) pont esetében folyamatos
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A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: A rendeletfüĹ3. március l.jétő| hatályos, a LABE-
nak megkiildve (válasz: észľevétel nincs), lakbéľemelés előkészítés alatt, a bérlők a
februári számlán tájékoztatva lesznek a ľendeletről és a 20|3. 03. 01.jétől tiirténő
lakbéľemelésľől, s hogy a máľciusĺ számla kézhezvétele után kifogással élhetnek. A
szociális lakbéreseket folyamatosan tájékoztatjálkavízőra felszerelésének lehetőségéľől.

Fedezet bíztosítása a KEOP-2012-5.5.0/A azonosító számú pdlyázat benyújtósdnak
előkészítéséhez

1st20r3. (r.23.)
A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. a Nemzeti Fejlesztési Ügynĺikség áItaI|<tírt KEOP-2012-5.5.}lłkóđszámú pá|yázaton
indul, az a|ábbi épületek energetikai rekonstrukciója céljából:
- Napraforgó Napkĺizi otthonos ovoda (Tolnai L. u.7-9.)
- Sztnszorszép Napközi otthonos'ovoda (Szllzu. 2.)
- Várunk Rád Napközi otthonos ovoda (Csobanc u. 5.)
- Budapest Fővaľos VIII. kerĹilt Jőzsefvárosi onkormányzat Polgáľmesteri Hivatal

(Baross u.63-67.)

Felelős : polgiármester
Hatĺĺridő: 20|3. jaĺuár 23.

2. az 7. pont szerinti páIyázat benyújtásĺĺhoz a 2013. évi költségvetés terhére előzetes
kĺjtelezettséget vá||a\ a teljes kilrű pá|yazati dokumentáció elkészítésére 7.850.000 ,-
Ft + Afa összegben.
Felelős: polgiírmesteľ
Hatźlridő: 2013. janufu 23 .

3. felkéri a polgĺĺrmestert a 2. pont szerinti beszerzésí eljarás lefolytatásĺĺra.
Felelős: polgiíľmester
Hatĺĺridő: aYźxosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 20|3.januĺáľ 28-i ĺilése

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźlrozatban foglaltakat a 20|3. évi koltségvetés
tervezése soľán vegye figyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: a20|3. évi költségvetés teľvezése

5. felkéľi a polgármestert a pá|yźaati dokumentáciő tervezet ĺjsszeállítását kĺivetően
készítsen előterjesztést a pá|yźzat benýjtásához sztikséges döntések meghozata|źlta
vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|3. februar 05.

A Pénzügyi ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 15ĺf0|3.(I.23.) számú
határozatálnak l.. pontja szerinti páIyázat benyújtásához a 2013. évi ktiltségvetésben a
teljes ktiľű pályázati dokumentáció elkészítésére 7.850.000 ,. Ft + Áfa tisszeg tervezésre
keľült.
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A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: a Polgáľmesteri Kabinet kiizbeszeľzési
értéI<határ a|atti beszerzésĺ eljárást folytatott Ie a Kiirnyezet és Eneľgia Operatív
Pľogram Épiiletenergetikai fejlesztések és kłizvilágítás energiatakaľékos áta|akitása
című, KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pá|yánati konstrukcióhoz teljes körtÍ pá.Jyá.zati
dokum entácĺĺó kid o l g ozásár a az alábbi ép il,| etek es etében :

- Napľafoľgó Napktizi Otthonos Ovoda (Tolnai L. u.7.9.)
- Százszorszép Napkiizi Otthonos Ovoda (Szűlzu.2.)
- Váľunk Rád Napkiizi Otthonos ór'oda (Csobánc u. 5.)
- Budapest Főváros VIII. került Jĺózsefvárosi Onkoľmányzat Polgármesteľi

Hivatal @aľoss u. 63.67.)
Az eljárásban a legalacsonyabb tisszegíĺ ellenszolgáltatást tarta|maző éľvényes ajánliatot
az Aquaprofit MíÍszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. (székhelye: 1013 Budapest,
Krisztina kiiľút 32.) aján|attevő adta, az ajánlLati ár nettő 5 900 000 Ft volt. A megbÍzási
szerződés 20Í2. január 28-án a|áirásra került. Megbízott szerződés szeľint elkészítette a
p á|y ázati d okument áciőt, mely 20|2. feb ru ár 1 l.én b enyúj tás ra keľüIt.

Javaslat a Gyermekjóléti Ktizpont Gyermekek zÍtmenetí otthona eltlÍtoujainak étkeztetésével
kap cs o latos döntés e k meg h ozatalúr a

|6ĺ20Í3. (I.f3.)
A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. 2013. évtől nem a Józsefuaĺosi Egyesített Bölcsődék bińosítja a Józsefuarosi
Családsegítő és Gyermekjóléti K<izpont Gyermekek Atmeneti otthona ellátottjainak
étkeztetését és felkéľi a Jőzsefvźtrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont vezetőjét az
étkeztetés j övőbeni ellátásával kapcsolato s feladatok elvégzésével.

2. a Jőzsefvárosi Egyesített Bĺjlcsődék alapító okiľatot módosító okiľatát és módosításokkal
egységes szetkezętbe foglalt iĄ a|apitő okiratát az e|őterjesztés |-2. sz. mellékletében
foglaltak szeľinti taľtalommal elfogadja 2013. februáľ l-jei hatállyal,

3. felhatalmazzaapolgármestertahatźnozat2.pontja szerinti alapítő okirat a|éirásźlra.
4. a Jőzsefuĺĺľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Atmeneti otthona

étkeńetés&e fedezetet binosit a lőzsefvźrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ
költségvetésében' 9 OO,- F tl fő l nap+ ÁFA ö sszegben.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatźlrozat 3. pontjában foglaltakat a20I3. évi költségvetés
tervezése során vegye figyelembe.

Felelős : polgĺármester
Határiđő: |.-2.,4. pont esetében}ll3. jaĺuát 23.

3. pont esetében 2013. februar 01 .

5. pont esetében az önkormányzat2013. évi kĺiltségvetésének tervezése

A Humánszoleáltatási ÜgvosztáIv táĄékoztatása alapján: 1-2 pont - A Képviselő-testület
d ii ntésérőI az érintett intézm ények vezetőin ek tájékoztatás a megtti ľtént,
3. pont - a Józsefuáľosĺ Egyesített Błilcsődék a|apítő okiratának a|áírása 2013. 02.01.
napján megtiirtént.
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Javaslat a 0.3 éves korú gyermekek ótmeneti otthonafeladatellútdsfeliilvíagdlatdra

17t2013. (r.23.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest Főváros IX. kerĹilet Ferencvárosi onkoľmányzat a 20II'
szeptembeľ 01._2012. november 05. napja köz<jtti időszakĺa vonatkozó beszámolóját
a 0-3 éves koru gyenrrekek áürreneti ottlrona feladatellátásfuőI,

2. jővtlhagyja, hogy a 0-3 éves koru gyermekek átmeneti otthonban tĺjľténő elhelyezése
érdekében megkötött hatźlrozat|aĺ idejű ellátási szerzőđés alapján a Ferencvárosi
onkoľmányzattészéte2013. évben 700.000,- Ft összegtĺ szo|gá|tatási díjat fizet'

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat 2. pontjában foglaltakat a 2013. évi
kĺiltségvetés tervezése során Vegye fi gyelembe,

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakĺól a Budapest Fővaľos IX.
kerület Ferencvĺárosi onkorm ányzatát táj ékoztassa.

Felelős: polgármester
Határido 1'-2 pont esetében 2013. januźr 23.

3. pont esetében az önkormányzat2ll3. évi költségvetésének tervezése.
4. pont esetében 2013. február 15.

tájékoztatása alapján: 4. pont- a Budapest Főváľos
kormányz at tájékoztatása megttirtént.

A Pénzüevi ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testiilet 1712013.(I.23.) szálműl
határozatának 3. pontjában Íog|a|takat az iigyosztály n 20Í3. évi kiiltségvetés
teľvezés ekor fi gyelembe vette.

Javaslat a Jóaefvdros Kdrtydról sailli 64/20l1. (XI.07.) önkormányzati rendelet
módosítására

Í912013. (I.23.)
A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. elfogadja a44612011. (XI.03.) sz. hatátozatával elfogadott, majd 44612012. fiII.06.) sz.
hatźrozatával módosított Józsefuaľos Kártya Altalános Szerződési Feltételek 3.4. pontjanak
módosítását, mely szerint: A Káľtya a kiállítás hónapjától egy évig érvényes. Amennyiben a
Kártyátaz onkormányzattérítésmentesen biztosítja a jogosult ígénylőknek, abban az esetben
aKártya érvényessége a térítésmentes idoszal<ra automatikusan meghosszabbodik.
2. felkéri a polgĺĺľmestert a határozat 1. pontja szeľinti módosított, módosításokkal egységes
szerkezetbefoglaltÁltalanosSzeruodésiFeltételekaláírźsára.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 1. pont esetében 2013. janutĺ 23.

2. pont esetében 2013.január 31.

A Humánszolgáltatási ÜgYosztály tájékoztatása alapján: az Általános Szeľződési
Feltételek a|áír ása 20 13. feb ru á r 4.én m egtti rtént.

keľÍilet Feľencváľosi
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Javaslat a Jőzsetvárosi Intézményműktidtető Kőzpont Alapítĺó Okiratának és Szervezeti
és Működési Szabálvzatának mĺidosításáľa

20ĺ2013. (I.23.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a Jőzsefvélrosi Intézménymiĺkĺidtető Kĺizpont a|apítő okiratot módosító okiratát,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új a|apitő okiratát az
előterjesztés |-2. sz. mellékletében foglaltak szerinti taľtalommal elfogadja 2013.

j anuáľ 24. napi hatźů|y a|,

2. a Jőzsęfvárosi lntézménymúködtető Központ szervezeti és működési szabźiyzatźú
módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új
szervezeti és mfüödési szabźiyzattft az előterjesztés 3-4. sz. mellékletében foglaltak
s zeľinti taľtalommal j őv ahagyj a 20 I 3 . j anuĺĺľ 2 4 - ei hatá||y aI,

3. felkéri a polgáľmestert a hatźrozat |. és2. pontja szerinti okiratok a|áfuásźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2013. január 23.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Jĺózsefoárosi
IntézménymĺÍkiidtető Központ alapítĺó okiľatának, valamint szervezeti és működési
szab ály zatźnak aláirá s a m e gtö ľtén t.

Javaslat a Feľencvdrosi Torna Clubbal kt)tijtt egłiittmíĺködési megdllapodús módosítdsdra

2212013. (r.23.\
A Képviselő-testiilet úgy đönt, hogy

1. elfogadja a hatáĺozat 2. szźlmű mellékletét képezó, a Ferencvaĺosi Torna Clubbal és az
FTC Kézilabdasport Nonpľofit Kft.-vel kötött módosításokkal egységes szerkezetbe
foglaIt egytittműködési megállapodást és a határozat 3. szám,ő mellékletet képezłĺ, a
Ferencváľosi Torna Clubbal tömegsport és utlínpótlás nevelés tevékenység koltségeinek
ťlnanszírozásara kötendő 20.000'0 e Ft támogatási összegettarta|maző szerződést,

2. a 20.000,0 e Ft támogatás fedezetén| a20I2. évi működési cél és általános taľtalékon lévő
váľosmaľketingelőiľanyzatszabadpélumarađuányát jel<1limeg,

3. felkéri a polgármestert, hogy a pénzmaradvríny elszĺĺmolásźnźtl és jőváhagyásźná| a 2.
pontban foglaltakat vegye figyelembe,

4. felkéri a po|gármestert a hatźlrozat 1. pontja szerinti egységes szerkezetbe foglalt
egyÍittmúködési megállapodás és támogat ási szerzódés a|áirásźra.

Felelős: polgármester
Hataridő: I-2.poĺt esetében: 2013. januar23.

3. pont esetében: 2013. évi költségvetési renđelet módosítása
4. pont esetében: 2013. február 15.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: az egyiittmiĺktidési
megállapodás és atámogatásiszerződés aláíľása 2013.január 25-én megtöľtént.
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B eszdmo Ió a Képvis elő.testiilet b izotts dgainak 2 0 I 2. évi munkdjdról

23t2013. (r.23.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a
Humánszolgá|tatźsi Bizottság 2012. évi munkáj fuő| szőIő, az e|łlterjesztés mellékletétképezo
beszámolókat elfogadj a.

Felelős : polgarrrresteľ
Hataridő: azoma|

A Szeľvezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a határozat végrehajtása
intézkedést nem igényelt.

Beszdmoló a Képviselő-testiilet bizottságai 2012. mújus 1. _ 2012. októbeľ 31. kijzijtt
útr uh ázo tt h atds kij r b en h o zo tt dii nté s eíne k v é g r e h aj tds ór ó l

24t2013. (r.23.)
A Képviselő-testtilet tryy dönt, hogy az előterjesztés 1. szźlm,ű mellékletét képezo
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az előterjesztés 2. szám,(l mellékletét
képezo Humánszolgá|tatási Bizottság 2012. május I. _ 20|2. októbeľ 31. kĺjzött, átnJhźLzott
hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásárő| sző|őbęszámolókat elfogadja.
Felelős : polgĺĺrmesteľ
Határiđő 2013. január 23 .

A Szeľvezési és Képviselői Iroda táĘékoztatása alapján: a hatź.ľozat végľehajtása
intézkedést nem igényelt.

Javaslat ktizbeszerzési eljdrdsokban eljdró Bírdlli Bizottsúg tagjaínak kÍegészítésére

2st2013. (r.23.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. 2013. februaľ l-jétől 2013' december 31-ig kcizbeszerzési eljárásokban eljźlrő 7 fős
Biral.ő Bizottságot hoz lé1ľe, melynek tagj ai:

Végh József János
Horvai Akos
Dľ. Varga Judit
Dr. Molnaľ György
Dr. Siínta Zsőfia
Juhász KornéI
Dr. KerényiGéza

2. az I. pont szeľintibizottsźry tagjainak đíjazása20|3. februaľ 1-jétől 2013. december 31-ig
az alźlbbiak:
- a rendelkezésľe állási díj 40.000,- Ft/főlhó+jríľulék
- abban az esetben amennyiben az ađott hónapban bírá|at van, akkor a megbízási dij

összege 1 20. 000,- F tl fó lhő+járulék, a bírálatok számátő| fiiggetlenül.
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3. ahatározat I-2. pontja alapjáĺ felkéri a polgármesteľt megbízási szerzódések a|áírásáta.
A 42312012. (XII.06.) számú képviselő-testületi hatáĺozat 8. pontját visszavonja és ezzel
egyidejűleg 9.240.000,- Ft + járulék 2.245.000,- Ft összegben előzetes kötelezettséget
váIIa| a2013. évi költségvetés teľhére.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a 2013. évi koltségvetés teľvezése
soľán vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 1-3. pont esetén 2013. február 01.

4. pont esetén 2013. januáĺ f3.
5. pont esetén 2013. évi költségvetés tervezése

A Jegyzői Kabinet tájékoztatálsa alapjánz a határozat 1-. pontjában meghatározott
személyek éľtesítése megttirtént. A tagok részérő| a megbízátsi szeľződések aláírása
folyamban van. A tagokkal az iĺnkormányzat hivatalos ktizbeszeľzési tanácsadrí
fela d ato ka t e||átó gazdasági szerv ezet e a ka p c s o l a to t felv ette.

A Pénzĺigyi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület25lf013.(I.23.) száműl
határozztában foglaltakat az ligyosztáiy a 20Í3. évi kłiltségvetés teľvezésekoľ figyelembe
vette.

Beszdmoló a Magďolna Negyed Program III. pdlydzathoz kapcsollídó Tdmogatdsi
Szerződés aldírásúľól

28ĺ20Í3. (II.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy tudomásul veszi az e|őterjesztés mellékletét képző, a
KMOP-5.I.IlB-I2-k-20I2-00u kódszámú' Magdolna Negyed Program III. pľojekt
megvalósít ására létrejött Támogat ásí Szerzóđést és annak mellékleteit.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 13 . februĺáľ 6.

A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: a végleges Támogatásĺ Szerződésľe
vonatkozó tájékoztatás megtiiľtént, a végleges TámogatźlsÍ Szerződés dokumentumai
elfogadásra kerüItek.

A Támogatási Szerződés 2013. január 30.án a|áírásra keriilt a Kedvezményezett
Jĺízsefváľosi onkormányzat, és a Ktizreműködő Szervezet Pro Régió Nonpľofit Kft.
á|tal.

Csemege.Match Zrt. bérlő és a CBA Kereskedelmi Kft. béľleti jog dtruhdzúsra vonatkouí
közös kérelme a Budapest WII. Rúkóczi út 59. szdm alatti önkormányzatí tulajdonú
h ely ís ég v onatkoztźs db an

29/2013. (rr.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
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|.) hozzájźnl a Csemege-Match Zrt.bérl'i5 által bérelt Budapest VIII., 34628l0lV3 helyrajzi
számoĺ nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII., Rákóczi út 59. szám a|aÍt ta|á|hatő,
836 m, alapteľĹiletiĺ, ĺjnkormtnyzati tulajdonú, utcai, ftlđszinti nem lakás célú
üzlethelyiség bérleti joganak átnlházásźůloz a CBA Kereskedelmi Kft. tészétę 2014.
december 31-ig. A bérleti jogviszony a helyiségre érvényben lévő bérleti szerződésben
foglaltak szeľint hatátozotĺ időre jön létre, élelmíszer-, ital. (palackozott szeszesital
árusítással), iparcikk jellegű-, dohányáru-, és vegyes nagy-és kiskereskedelem,
(szeszmentes) vendéghtás grillbár tevékenységek céIjára,1.049.487,- Ft/hó + ĺÍa bérleti
+ közüzemĹ és külön szoIgźitatźlsi díjak összegen.

2.) hozzźljźru| az I) pontban foglalt bérleti szerzódés 2019. december 3I. napjźiĺg t<jrténő

me gho s s zabbitástlhoz.

3.)hozzźtjźrul az 1.) pontban foglalt, 2019. december 31-ig meghosszabbított bérleti
szeruőďés további 5 éwel történő meghosszabbitásźthoz, amennyiben a bérlőnek, a bérleti
jogviszonyźnak |ejártakor nincs |ejárt hataridejű bérleti kozizemi- és különszolgáltatási
díjhátľaléka, a többi szerződési feltétel vá|tozat|anul hagyása mellett.

4.) a bérleti szerzódés megkötése előtt a CBA Kereskedelmi Kft. 2haví bruttó bérleti díjnak
megfelelő, azaz bruttó 2.665.697,- Ft szerződéskötési ďíjat kĺjteles megÍizetni az
onkormányzat tulajđonában á1ló nem lakás céljĺĺĺa szo|gáIő helyiségek bérbeadásaĺrak
feltételeiről szóló I712OO5. (IV. 20.) számt Budapest Józsefuárosi onkormányzati
rendelet 19. $ (1) bekezdése aLapján.

5.) a bérleti szerzőđés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormtnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáIő helyiségek bérbeadásĺínak feltételeiről szóló 1712005. (IV. 20.)

száműBuđapest Józsefuarosi onkormányzati rendelet 17. $ (4) d) pontja alapjtn a leendő
bérlő a bérleti szerzőđés megkötését mege|őzően a bérbeadónak 3 havi bruttó béľleti díj
összeget óvadékként megťlzet, és a 17. $ (a) c) pontja a|apjnközjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvźt||a|őĺyíIatkozataláirásátvá||alja.

6.) a bérbeađői hozzájLírulás abban az ęsetben |ép haÍźt|yba, ha a bérlęti jogot átvevő CBA
Kereskedelmi Kft. a jelen hattrozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a
szerződéskötési díjat megťlzeti, a bérleti szerzódést aláirja és a^. egyoldalú
kötelezettségvá||alő nyi|atkozattal kiegészíti. Az onkoľmrínyzat ezek megttiľténtéig a
Csemege-Match Ztt. bérlőt ismeri el bérlőként az érvényben lévő bérleti szerződésben
foglalt feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. februĺáľ 14.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a feleket 20Ĺ3.02.11.én íľásban éľtesítették'
bérleti szerződést előkészítették.

Javaslat a Jóuefvdrosí Csalddsegítő és Gyermekjóléti Kiizpont és az önúllóan míĺködő
ősziróaa Gondoai Szolgdlat illetve g Jóaefvdrosi Eglesített Btilcsődék kiiziittí
munkamego s ztús me g dllap o dás elfo g adds óra

37t2013. (II.06.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy
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1. elfogadja a 29912011. (V[.07.) sz. képviselő-testĹilęti határozattal elfogadott, az
előterjesaés mellékletétképező Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont
az ,,oszirőzsď' Gondoző Szolgttlat és a Jőzsefuárosi Egyesített Btjlcsődék közötti
gazďálkoďási feladatokľa vonatkozó munkamegosztás és fele1ősségváI|alás rendjét
rogzíto módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást, mely 2013.
februar 15. napján léphatáIyba.

felkéri a megźilapodással éľintett intézményvęzetőket a határozat 1. pontja szerinti
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt megállapodás aláírására, valamint a
polgármestert _ az irźnyítő szerv képviselőjeként - a megá|Iapodás záradékźnak
aláirźsźna.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 1. pont esetében 2013. februáľ 6.

2.pont esetében 2013. februar 15.

A Humánszolgáltatási ÜgvosztáIy Humánkapcsolati lľoda táłjékoztatása alapján: 1-
2.pont- a Munkamegosztási Megállapodás az intézményvezetők á|ta| 20Í3. február 14.
napj án a|áírásra került, a záradék aláírása megtiiľtént.

Javaslat a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és MííköděsÍ Szabdlyzatdról szljló
1 9/20 09. (V 0 6.) önkormdnyzati rendelet módosítús dra

42t2013. (rr.06.)
A Képviselő-testĹilet úgy dtĺnt, hogy

1. 2013. február 7. napjźĺő| a HumánszoIgźitatási Bizottság tagsává Szabó-Németh
Balźuĺs (MSZP) helyett Camaľa-Bereczki Ferenc Miklóst (MSZP) vźiasztjameg

2. felkéľi a jegyzót, hogy gondoskodjon a szemé|yi változások źńvezetéséről a szĹikséges
nyi|vźntartásokon.

Felelős: 1. pont esetén polgáľmester
2. pont esetén jegyző

Hataľidő: 1. pont 2013.februźn7.
2.pont20Ĺ3. február 11.

A Szeľvezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapján: a nyilvántartásokon a személyi
v á|tozás átv ezetésre keľült.

A Pénzůieyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 42t20t3.(II.06.)
számú határozatában foglaltak esetében Szabó-Németh BaILázs (MSZP) HB tag
tiszteletdíját 2013. február 7. napjánal megszůintették, Camara-Bereczkí Feľenc Miklóst
(MSZP) HB tag tiszteletdíjával kapcsolatos dokumentumokat a Magyar Álamkincstáľ
felé megküldték.

2.

A beszámolő |ezarástnak időpontj a: 20|3. februźn 2I.

au)1



Beszámoló a két tilés közotti fontosabb eseménvekről

Tisztelt Képviselő-testĺilet !

A két iilés kiĺziitti fontosabb önkormźnyzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

2013. februáľ 11.

A Molnáľ Feľenc Magyar.Angol Két Tanítási Nyelvű
Általáoos Iskola ,,igy képzelem az iskolát'' c.
r ajzp álJy áuatán ak e re dm ényh i ľd etés én Zentai O szká r
bizottságĺ elniik úr képviselte a Józsefuáľosi

A H13 Diák. és Vállalkozásfejlesztési Kiizpont ünnepélyes
átadásán tartott sajtótájékoztatőn részt vett Rogán Antal,
az or szággyiĺlés Gazdas á gĺ és infoľmatik ai buottságának

13. február 15. A Mesepalota óvoda farsangi ĺinnepségén
sziĘgyj p*ggęÍę-ľ kjpy$ę|q Éľ.
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Mackó kiállítás a Pitypang ĺóvodában, amelyen Zentai
oszkáľ blzottságielniik úľ vett részt az Onkormányzat

iseletében.
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201,|.2012' év átmeneti|eg szabad pénzeszköz |ekötése

Bank futamidő Lekötés
étłéknania Lekötés |ejárata Osszeg

MKB 1 hét zv 1.01.04 2011.01 .11 500 000 00c

MKB 2 hét 20 1.O1.04 2011.O1 .18 500 000 00c

MKB 3 hét 20 't.01.06 2011.O1 .27 500 000 00c

MKB 1 hét 20 1.01.1 2011.01.'.t$ 500 000 00c

MKB 2 hét 2011.o',t.18 2011.02.01 500 000 00c

MKB 2 héÍ 2011.O1 .27 2011.0214 5-00 000 00c

300 000 00cMKB 2 hét 2011.02.01 2011.O2.15

MKB 2 hét 2011.O2.1C 2o11.02.2Ą 500 000 00c

MKB 2 hét 2011.02.1 201 1.03.01 300 000 00c

MKB 1 hét 201 1.03.01 2011.03.08 300 000 00c

MKB 1 hét 201í.03'0€ 201 1 .03.1 6 300 000 00c

MKB ô nap 2011.03.24 201í.03.30 300 000 00c

MKB 2 hét 2011.03.24 201't.04.07 300 000 00c

MKB 3 hét 2011.03.24 2011.04.1Ą 300 000 00c

Volksbank 2 hét 2011.04.07 201',t.04.21 300 000 00c

Volksbank 2 hét 2011.04.1 2011.04.27 500 000 00c

Volksbank í hónao 2011.04.1 2011.05.13 500 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.04.1 2011.05.04 500 000 00c

Volksbank 2 hét 2011.04.14 2011.04.28 300 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.04.27 2011.05.18 500 000 00c

MKB 3 hét 2011.05.04 2011.05.25 500 000 00c

MKB 3 hét 2011.05.0€ 2011.05.27 200 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.O5.1 201 1.06.03 500 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.05.1 201í.06'08 500 000 00c

MKB 1 hét 2011.05.24 2011.06.01 .ĺ50 000 00c

MKB 3 hét 2011.05.2! 201 1.06..ĺ5 500 000 00c

MKB 2 hét 2011.O5.27 201 1 .06.1 0 200 000 00c

Volksbank 1 hét 2011.06.0€ 201 1 .06. 16 500 000 00c

ýolksbank 2 hét 2011.06.1 2011.06.29 500 000 00c

ýolksbank 1 hét 2011.06.16 2011.06.23 500 000 00c

ýoĺksbank 3 hét 2011.06.21 2011.07.1 1 50 000 00c

ýoIksbank 2 hét 2011.06.23 2011.07.0i 500 000 00c

ýoIksbank 1 hét 20'11.06.29 2011.07.0C 200 000 00c

ýoIksbank 2hét' 2011.07.O5 20't1.07.1 300 000 00c

ýoIksbank 3 hét 201'1.07.06 2011.07.27 500 000 00c

ýoIksbank 26 nap 2011.07.06 20.|.ĺ'08.0.ĺ 500 000 000

ýolksbank 3 hét 2011.07.',t2 2011.O8.O2 500 000 000
MKB ĺ hét 2011.07.19 2011.07 '2ę 300 000 000

ýoIksbank 4 hé| 2011.O7.26 2011.08.23 300 000 000
ýoIksbank 4 hét 201'.t.07.27 2011.08.24 300 000 000
y'olksbank 4 hét 2011.08.02 2011.08.3C 500 000 000

IB 3 hét 2011.08.23 2011.09.1 300 000 000
Volksbank 2 hét 2011.08.24 2011.09.07 300 000 000

Volksbank 3 hét 201 1.08.30 2011.09.2C 300 000 000

Volksbank t honap 20,ĺ1.09.o.ĺ 2011.10.02 200 000 000

Volksbank 2 hét 20í 1 .09.1 6 201 1.09.3C 350 000 000

Volksbank 2 hét 2011.09.23 201 1.10.07 s00 000 000

Volksbank 2 hét 2011.09.28 2011.10.12 300 000 000

Volksbank 3 hét 201 't .10.05 2011.10.26 350 000 000

MKB 2 hét 2011.10.04 2011.10.18 300 000 000

Volksbank 22 nap 2011.10.11 2011.11.02 500 000 000

Volksbank 4 hét 2011.10.11 2011.1 08 500 000 000

Volksbank 5 hét 2011.10.11 2011.1 tc 500 000 000

Volksbank 6 hét 2011.10.11 2011.1 zz 500 000 000

ýolksbank ,| hét 2011.10.18 2011.1 25 300 000 00c

ýoIksbank 3 hét 2011.11.21 2011.1 11 400 000 00c

ýoIksbank 3 hét 2011.10.26 2011.11.16 350 000 000

ýoIksbank 3 hét 201't.11.08 2011.1 29 500 000 000

ýoIksbank 1 hét 2011.11.03 2011.1 10 250 000 000



y'olksbank 3 hét 20 1.'l 03 2011.11.24 500 000 000

IB 3 hét 20 1.'l IJ 2011.12.06 500 000 000
y'olksbank 2 héÍ 20 1.1 í8 2011.12.02 250 000 000

ýoIksbank 3 hét zu 11 22 2011.12.13 500 000 000
y'olksbank 2 hét 2011.1 24 2011.12.08 500 000 000

IB 17 nap zv 1.12.02 2011.12.19 500 000 000

IB 2 hét 20 1.12.02 2011.12.16 250 000 000
y'olksbank 16 nap 20 1.12.06 2011.12.22 500 000 000

IB 2 hét 20 1.12.08 2011.12.22 500 000 000
y'olksbank 3 hét 20 1.12.13 2012.01 .03 500 000 000

ýoIksbank 3 hét 20 1.12.16 2012.01 .06 250 000 000

IB 3 hét 20 1.12.2 2012.01 .11 250 000 000

ýoIksbank 19 nap 20 1.12.22 2012.O1 .10 350 000 000

ýoIksbank 19 nap 20 1.12.22 2012.01.'t0 500 000 000

ýoIksbank 2 hét 20 2.01.03 2012.O1 .17 500 000 000
y'olksbank 18 nap ZU 2.01.O8 2012.01.24 250 000 000
y'olksbank 25 nap ZU 2.U.0e 2012.01 .31 250 000 000
y'olksbank 4 hét 20 2.01.1C 2012.02.07 350 000 000
y'olksbank 4 hét 2012.01 .1C 2012.02.07 500 000 000
y'olksbank 4 hét 2012.01.',t7 2012.02.14 500 000 000
y'olksbank 4 hét 2012.01 .17 20't2.02.14 500 000 000
y'olksbank 3 hét 2012.01.31 2012.O2.21 250 000 000
y'olksbank 3 hét 2012.02.07 20't2.02.28 500 000 000
y'olksbank 4 hét 2012.02.07 2012.03.06 250 000 000

r/olksbank 4 hét 2012.02.14 2012.03.13 500 000 000
y'olksbank 5 hét 2012.02.14 2012.03.20 350 000 000
y'olksbank 8 hét ZU 2.02.1C 2012.04.06 ,ĺ50 000 000

Volksbank 5 hét ZU 2.02.21 2012.03.27 250 000 000

Volksbank 5 hét 20 Z.UJ.UO 2012.O4.11 250 000 000

Volksbank 5 hét 20 2.03.1 2012.04.17 1 50 000 000

Volksbank 36 nap 20 2.03.2C 2012.O4.25 500 000 000

Volksbank 37 nap 20 2.O3.27 2012.05.03 300 000 000

Volksbank 43 nap 2012.03.27 2012.O5.09 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012.O4.11 2012.05.',t6 400 000 000

Volksbank 6 hét 2012.04.11 2012.O5.23 500 000 000

Volksbank 7 hé| 2012.04.11 2012.05.30 500 000 000

Volksbank 7 hé| 20 2.04.17 2012.06.06 400 000 000

Volksbank 7 hét 20 2.04.25 2012.06.13 300 000 000

Volksbank 5 hét 2.05.09 2012.06.20 300 000 000

Volksbank 3 hét ZU 2.05.16 20't2.06.27 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.05.23 2012.07.04 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.O5.30 2012.07.'.t1 500 000 000

Volksbank 5 hét 20,ĺ2.06.06 2012.07.18 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012.06.13 2012.07.25 300 000 000

ýoIksbank 5 hét 20't2.06.20 2012.08.O1 400 000 000

ýoIksbank 7 hét 2012.07.04 2012.08.22 500 000 00c

ýoIksbank 7 hét 2012.07.',t1 2012.08.25 500 000 00c

ýoIksbank 7 hét 2012.07.18 2012.09.0t 300 000 00c

ýoIksbank 5 hét 2012.O8.O1 2012.09.1 250 000 00c

MKB 27 nap 2012.08.22 2012.O9.1 400 000 000

MKB ł hét 2012.O8.22 2012.09.1 200 000 000

Volksbank ĺ hét 2012.08.29 2012.o9.2ę' 200 000 000

Volksbank ĺ hét 2012.09.05 2012.10.03 300 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.12 20't2.10.1C 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.19 2012.10.17 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.09.2Ĺ 2012.10.2a 400 000 000

Volksbank 5 hét 2012.09.26 2012.10.31 400 000 000

Volksbank 3 hét 20'12.10.10 2012.10.31 300 000 000

Volksbank 27 nap 2012.10.11 2012.11.07 300 000 000

Volksbank 34 nap 2012.10.11 2012.11.14 500 000 000

Volksbank 41 nap 2012.10.11 2012.11.21 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.10.17 2012.11.28 400 000 000



Volksbank 41 nao 2012.10.25 2012.12.05 400 000 00c

Volksbank 42 nao 2012.10.31 2012.12.12 400 000 00c

Volksbank 3 hét 2012.11.O7 20't2.12.19 200 000 00(

Volksbank 50 nap 2012.11.14 2013.01.03 500 000 00c

Volksbank 7 hét 2012.11.21 2013.01.09 500 000 00c

Volksbank 7 hét 2012.11.28 201 3.01 .1 6 400 000 00(

Volksbank 7 hét 2012.12.05 20't3.01.23 200 000 00c

Volksbank 26 nap 2013.01 .04 2013.0 t .30 500 000 00(

Volksbank 33 nao 2013.01.O4 2013.02.06 500 000 00(

Volksbank 5 hét 2013.01 .09 2013.02.13 200 000 00(

Volksbank 3 hét 2013.01 .09 2013.02.20 500 000 00(

Volksbank 7 hét 2013.01 .09 2013.02.27 500 000 00(

Volksbank 7 hét 201 3.01 .1 6 2013.03.06 400 000 00(

Volksbank 7 hét 2013.01.23 20í 3.03..ĺ3 200 000 000

Voĺksbank 7 hét 2013.0'l .30 2013.03.20 200 000 00(

Volksbank 7 hét 2013.02.06 2013.03.27 500 000 00(

Volksbank 7 hét 2013.02.13 20í 3-04.03 200 000 000

Volksbank 7 hét 2013.02.20 2013.04.10 400 000 000

Bankonként összesen

Bank futamidő Lektités
éŕéknani: Lekötés |ejárata Osszeg

KH Bank
Raiffeisen
Volksbank 42 200 000 00(

MKB 8 350 000 00c

ctB 2 300 000 00c
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