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Készült Budapest Jőzsefvárosi onkoľmányzatKépviselő-testület 20|3. febľuár 27.én15.00
órakor aJőzsefvźrosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as targya|őjábaĺl

megtaľtott 2. ľendkívĺili üléséről

Jelen vannalĺ: Balogh Istvĺín, Dudós Istvónnć, dr. Dóncs Maľgit, Egľy Attila, Cuzs
Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser Józset dr. Kocsis }y'ráté, Komássy Ákos,
dr. Révész Máĺta, Sántha Péterné, Soós György,SzíIágyíDemeter, Szili
Ba|tns, Vörĺis Tamás, Zentu Oszkár,

(összesen: 16 képviselő)

valamint a meghívottak:

Rimán Edina jegyző, dľ. Mészáľ Eľika a|jegyző,
AndľásĹKovács Dóľa dľ.- Polgármesteri Kabinet vezetoje, dr. Sommeľ János
Tĺirvényességi és Perképviseleti Iroda vezetoje, ľ'{átraházi Judit . Személyiigyi Iroda
vezetője, Fábián N'Iá,ľta. Belső Ellátási koda vęzętője, Szedliczkyné Pekári Kaľolina .
Szervezési és Képviselői Iľoda vezetője, Majerné Bokoľ Emese . Belső Ellenőľzési lľoda
vezetője, dr. Bojsza Krisztĺna - Humánszolgáltatási |Jgyosná|y vezetője, Kincses lbolya_
Humánkapcsolati Iroda vezetője, Koscsóné Kolkopf Judit. Családtámogatási kodavezetője,
dr. Kovács GabrÍella - Hatósági lJgyosztá|y vezetí5je,Páľis Gyuláné -PénzugyiÜgyosztály
vezetője, Szűcs Tamás - Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési lJgyosnáIy vezetője, dľ.
Hencz Adrienn - Gazdálkodási Iroda vezetője, Feľnezelyi Geľgely Sándor DLA -
Vaľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztá'|y vezetóje, Annus Viktoľ - Főépítészí lroda,
Mezeiné dľ. Ludvai Eľzsébet - Jaľási Hivatal vezetőhelyettese, Danada János ľ. alezľedes -
VIII. ker. Rendőrkapítányséry mb. vezetője, Szendreiné Erős Hajnalka . JIK mb. vezetője,
Váradĺ Glzellia - Jőzsefvźtrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ vezetóje, Csete Zo|tán
. Rév8 Zrt. mb. cégvezetője, Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója, Ács Péter -
Jőzsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gá|at vezetője, BecskeĹKovács Baľbara . Józsefuĺáľosi
Közösségi Hazak Kft. ügyvezetó igazgatója, Bĺál Csaba - Jőzsefváĺosi Közteľület-feliigyelet
igazgatőja, dľ. Koľoknai András - Iőzsefvárosi Egészségügyi SzolgáIat főigazgatőja,
Keľtészné Bľĺídy Sarolta - Józsefuiíľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznű Tarsaság
vezető-he|yettese, Seress Zo|tán _ Baľka Kft'. igazgatőja, GécziBé|a tílzoltó ezredes,

Dr. Kocsis ľ lálté
Kĺjsz<jnti a megjelent képviselőket, a Hivatal munkatársait és a vendégeket. A Képviselő-
testĹilet 20|3. évi 2. rendkívĹili ülését - mely az SZMSZ II-I4. $-aiban foglaltak alapján
keľült összehívásra -' megnyitja. Távo|marudását bejelentette dr. Ferencz orsolya és Pintér
Attila, késését SzíIi Ba|ázs jelezte. Megállapítja, hogy jelen van 15 képviselő, a minősített
szótcibbséghez 10, az egyszeru szótöbbséghez 8 egybehangzó szavazat sziikséges.
Tájékoztatásul közli, hogy a ktjvetkező (rendes) képviselő-testületi ülés vĺáľható időpontja
2013. maľcius 06. szerda.15.00 óra.



A napiľenddel kapcsolatban tájékońatja a Képviselő-testtilet tagait, hogy az a|ábbi
e|oterjesztést az e\ł5teqesztő visszavonta (meghívó szerinti számozással):

. 611. Javaslat a hivatásos gondnokokkal iisszefüggő 2012. évi díjazás
elszámolására

A levétel miatt a blokkok számozása megvźitozLk. Siirgősségi indítvany nem érkezeÍt. Az
SZM\Z 18.$ (1) és (7) bekezdése értelmében a meghívóban kiktildött _ és az elmondottak
szeľint módosított _ alábbi napirendi javaslatot bocsátja szavazásra:

Napiľend:

1'. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat a Józsefuáľosi Intézményműkiidtető Kiizpont vezetői
p á.Jy ázatának elb írá lás á ra
(ĺrĺsbeli előterjesztés) ZÁRT Üĺlgs
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a JőzseÍváľos Közbiztonságáéľt Kiizalapítvány alapító okiratának
mrídosítására
(írásbeli előterjesztés) zÁnr tjĺlgs
Előterjesĺő: Dr. Kocsis llĺ4laté - polgáľmester

2. P énziigyi / ktiltségvetéssel kapcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat a Jĺózsefuárosĺ Onkormányzat 201f. évi költségvetéséľől szóló
7 l20Í2.(I.2 1.) rendelet módosít ására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Va gyo n kezeléss el, vá ľos ü zeme|tetéss el ka pcs olatos előterj esztések

1. Javaslat az Eurĺípa Belváľosa Progľam II. koncepcĺĺójának kĺdolgozásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis }daté- polgármesteľ

Egry Attila - alpolgáľmester
Szi|ágyi Demeter - képviselő



f. Javaslat a Magdolna Negyed Progľam III. pályázat megvalósításához
kapcsolódĺi diintések m9ghozataliźłry,
(írásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }{źúé_ polgármester

Egry Attila _ alpolgármester
Balogh István _ képviselő
Kaiser József - képviselő

4. G azdál lko d ást' Gazd as á gi Tá rsas ágokat érintő előte rj esztés ek

1. Javaslat a Práúer utcai iskola és tornacsaľnok pá|yázat útján tiirténő
béľbeadásáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

2. Javaslat a Bárka Színház Nonpľofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi
d ti nté s ek m eghozata|ár a
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesao: Dľ. Kocsis iľltńé - polgármester

5. Va gyon kezeléssel, városü zemeltetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat a Budapest VIII.' Bezerédi u. 3.5. épületek ftildszinti, és
félszuterén tĺsszenyitott helyĺségeinek téľítésmentes használatba adására
oktatóktizp ont célj ára a Fővárosi Katasztrĺifavéd elmi Igazgatős ág r észér e
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis I|ĺ4:áté - polgáľmester

6. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat igazgatási szůinet elľendeléséľe, és a polgármesteľ 201'3. évi
szabadságolási ütemteľvének elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis llĺ4źúé - polgáľmester

2. Beszámoló az egyezségi tárgyalásokľól Đ védőhátó Paks Szocĺális
x'oglalkoztatĺi Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan
(íľásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgĺármester



Dľ. Kocsis }ĺ.áté
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem' 0 tartózkodással a Képviselő-testüIet az a|ábbi napiľendet
fosadta el:

1ZAYAZ^SNÁL JELEN vAN 15 KÉPuSELŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZoToB B s Éc szÜrs ÉGE S
H,łľÁRozłl:
60t20r3. (rr.27.) 15IGEN

A Képviselő-testtilet az a|źlbbi napirendet fogadja el:

Napirend:

l. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat a Jrízsefuárosi Intézménymĺĺködtető
p ály ázatána k elb írálá s ára
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }ĺ4áté - polgĺírmester

O NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

Ktizpont vezetői

zÁnr Üĺrs

Javas lat a J őzs efv áľo s Ktizb iz tonságáért Kőza|apítvá ny a l a p ító o kiľatá n a k
módosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgiĺľmester

ZART ULES

2. P énziigyi / kłiltségvetéssel kapcsolatos előterj esztések

1.. Javaslat a Jőzsefvátľosi Onkormányzat 2012. évi költségvetéséľől szóló
7 l2012.(il.2 1..) rendelet mĺódosít ására
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgĺírmester

3. Va gyonkezelésselo vá ľosü zeme|tetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat az Európa Belváľosa Pľogram II. koncepciĺójának kĺdolgozásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }lĺ.áté _ polgáľmester

Egry Attila - alpolgáľmester
Szl|ágyi Demeteľ - képviselő



2. Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III. pátyázat megvalósításához
kapcsolĺídĺĺ diintések m9ghozata|ár3,
(íľásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Egľy Attila _ alpolgármester
Balogh István _ képviselő
Kaiser J őzsef - képviselő

4. G azdál l kod ást, Gazdasálgi Tá ľsa s ágokat é ri ntő előte ľj esztése k

1. Javaslat a Práter utcai iskola és toľnacsarnok pá|yánat útján tiiľténő
bérbeadásáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető

2. Javaslat a Báľka Színhá.z Nonprofit Kft..vel kapcsolatos tulajdonosi
d ö ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis llĺ4tńé - polgáľmester

5. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Budapest vIII.o Bezeľédi u. 3-5. épületek fiildszinti' és

félszuteľén iisszenyitott helyiségeÍnek térítésmentes használatba adásáľa
oktatĺíkiizpont céljára a Fővárosi Katasztľófavédelmi lgazgatősálgrészére
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis }ĺĺ.źLté - polgáľmester

6. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat igazgatási szůinet elrendeléséľe, és a polgáľmester 2013. évi
szabadságolási ĺĺtemteľvének elfogadására
(írásbeli előteľjesztés)
Előteľjesző: Dr. Kocsis i|i4źLté - polgáľmesteľ

2. Beszámoló az egyezségi tárgyalásokľól a védőháló Paks Szociális
Foglalkoztató NonproÍit Kft.vel kapcsolatosan
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis }l/láté _ polgármesteľ



Dr. Kocsis Máté
ZáftnLés következik. Megkéri a jelenlévőket, hogy biztosítsák ennek feltételeit.

1,. Zárt ülés keretében tárgyalandó előteľjesztések

Napirend l/1. pontja
Javaslat a Jĺózsefoárosĺ Intézményműktidtető Ktizpont vezetői
p źůy ázatának elbíľálás ára
(ĺrasbeli előterjesztés) zÁnr ĺjĺts
Előterjesztő: Dr. Kocsis ll;/láté _ polgármesteľ

A napiľend zdrt iilés keretében ttjrtént az Mtin. 46.s @ bekezdésének értelmében. A
napírend tdrgyalása sordn elhangzottakat és a meghozott 61ĺ20Í3. (|I.27.) sz. KT

Ilatúrozatokat az 1. zárt iilésľől késziilt jegyzőkönyv tartalmazzu

Napiľend 1l2.pontja
Javaslat a JőzseÍváľos Kiizbiztonságáért Kiizalapítvány alapító okiľatának
mĺidosítására
(íľásbeli előterjesztés) zÁnr tjĺrs
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4źLté - polgármester

A napirend zdrt iilés keretében történt az Mijtv. 46.s a bekezdésének értelmében. A
napírend túrgyalása során elhangzottakat és a meghozott 6212013. (II.27.) sz. KT

hatúrozatokat a 2. zdrt iilésről készíilt jegyzőkönyv tartalmazza,

Dr. Kocsis NĺáLté
Nvílt ülés.

2. P énziigyi / költségvetéssel kapcsolatos előteľj esztések

Napiľend 2|1. pontja
Javaslat a Jőzsefvátľosi onkormányzat 2012. évi ktiltségvetéséről szóló
7 l20Í2.(il.2 1.) ľenđelet mĺódosít ásár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ



Dľ. Kocsĺs M:áté
Az illetékes bizottság megfźlrgya|ta. A napiľend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás
híźnytlŕlan avitátLezfuja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi rendelet-tervezetet:

A sZAv AzÁsxa.r JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A RENDELETALKOľÁsHoz lr,ĺrľĺo s ÍľBTT SZoToBB S ÉG S ZÜKS ÉGES

BUDAPEST ĺozsppvÁnos xÉpvIsBro-rBsľÜrBľB 15 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁsSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEsT ľŐvÁnos VIII.
KERÜLET JóZsEFVÁno sl oľxonľĺÁľyza.ľ xnľvrsr L,ő _ TE STÜLEľÉľBx
Í0t2013. (II.28.) oľxonľĺÁNyzĺ.ľr RENDELETÉT A 2012. Évr
ror,ľsncvEľÉsnor, szoĺo 7t2012.(II.21.) oľronľĺÁlwza'ľr RENDELET
ľĺóuosÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis Mláté
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testtilet megalkotta a rendeletet.

3. Va gyon kezeléssel, vá ľos ü zemeltetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat az Európa Belvárosa Pľogľam II. koncepciĺíjának kidolgozásáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis I|ĺ4láté _ polgáľmester

Egry Attila _ alpolgáľmester
Szilágyi Demeteľ - képviselő

Dľ. Kocsis NIáúé
Azi||etékes bizottság megláĺgya|ta. Az előterjesĺőnek szóbeli kiegészítése nincs. A napirend
v itáj elt. me gnyitj a. Me gadj a a szőt Jakabfy Tamás képvi s előnek.

Jakabff Tamás
Ez a 4 éves gazdasági prograrn tarta|mazza az orczy-negyed programot is, melyró| azt
gondolja, hogy ezen a terüIeten befektetéssel tobb lakos jólétét is lehetne javítani. Ebből a
pérzbo| látványosabb javulást tudnanak eléľni. Kérďezí Egľy Attila alpolgáľmestert, hogy azt
mondta' hogy az Ewópa Belvárosa I. Progĺamot érdemes azEvrópa Belvárosa II. Progľamból
megoldani. Az EU-s Fejlesztési Ügyn<ikség tuđ-e erről, mert szeľinte ezekkel a
tĺĺmogatásokkal nem ez volt Uniónak a céIja. Az MNP III. Program nincs benne ebben a 4
éves programban, viszont mégis ebből apénzbőI valósul meg. Kérdezi, avezetés, hogy jelöli
meg a prioritásokat a keľĺilet fejlesztésében?

Dľ. Kocsis Máté
Y á|aszadásr a me gađj a a szőt E gry Atti la alpo 1 gárme stemek.



Egry Attila
Jakabfu képviselő felvetése matematika1lag igaznak bizonyul, miszerint az Orczy-negyed
fejlesztését is meg lehetne ebben a keľetben oldani, azonban beruhazásokat nem lehet így
értékelni. Fontosabb aZ egyes negyedeknek a tulajdonságait megvizsgálni, és akkor vizsgá|ni,
hogy a fejlesztés ott hogyan valósítható meg. Azért lettek negyedek kialakítva, mert
mindegyik más-más megoldási lehetőséget ad fejlesztés szempontjábő|, mindenhol más a
probléma, amit meg kell oldani. Ez az Euľópa Belvarosa Pľogram II. főleg köZteľĹiletek és

épületek megujitásáról szól. Az orczy-negyedben ezek a típusú megújítások nem jelentenek
megoldást, ott egy szociális váľos rehabilitációs pľojektre lenne szĹikség úgy, mint a
Magdolna-negyednél. A turisztika és a helyi kisvállalkozásoknak az é|éĺlkitése' ami még
hangsúlyos ebben a Pľojektben. Példáu| ęzek sem megvalósítható szempontok az Orczy-
negyednél. A Palota-negyedben a legtĺibb társasház, az orczy-negyedben pedig az
önkormaĺryzatí tu|ajdonú lakások vannak többségben. Szeľetné, ha a Ludovika Projekt
keretéb en me gvaló sulhatna az Or czy -negyeđ ľehabilitációj a.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Meggyoződésük, amikor a kerületi önkormanyzatok kĺjzreműködésével történik a
vaľosrehabilitáció, akkoľ az elsődleges prioritás a |egnehezebb helyzetben lévő keľületľész
megújítása. Fontos a Programban foglaltak megvalósítása, de fontosabbnak gondolja a
kĺitelességek kĺjzĺjtt, hogy az orczy negyedet el kezdjék felzt;ĺkőnaffii. Módosítő javaslata,
hogy a hatfuozatijavaslat 6. pontjaként a Képviselő-testület kéľje fel a polgármestert az orczy
negyed szociális rehabilitációjának kido|gońatásáĺa és előterjesztéséľe, összhangban a
Ludovika újj áépítésével.

Dr. Kocsis lĺáté
Y źllaszadásľa me gadj a a szőt E gry Atti l a alpo l gárme stęľnek.

Egry Attila
Tájékoztatásul elmondja, hogy ez atípusil tanulmány a Holland Kormány támogatásával mát
elkészült. Az, az a teÍv, hogyan lehetne az orczy-negyedet megújítani. A Negyed
megújításával kapcsolatbarl máĺ korábban döntött a Testtilet, ami még életben van.
Technikailag nem javasolja, hogy ezt a stratégiai célt ebbe az előterjesztésbe bele tegyék. Ha
lesz erre páIyazatí lehetőség, természetesen azonnal megragadjak és élnek vele. Amint ebből
érdemi előrelépés t<jrténik, akkor be lesz terjesztve a Képviselő-testiilet ęlé.

I)r. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiseľ Jrizsef
Az orczy negyed képviselőjeként támogatja a fejlesztés ötletét. Atavalyi elfogadott prioritási
listán is az első 10 közĺjtt vaĺmálr aNegyed fejlesztése.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.



Jakabfy Tamás
Egyetért az A|polgźrmester Úr váIaszával. orĺjmét fejezi ki, hogy minden páľt képviselője
kĺjzött egyetéľtés vaĺ az orczy negyed fejlesztésével kapcsolatban. Szerinte PR szempontból
is jót tenne a kerĹiletnek, ha a fejlesztés minél előbb megt<irténne, hiszen a kerületnek ez az
egyik legkľitikusabb része, és nem lenne szerencsés, ha arra tévedne egy új ságíró, aki az egész
keriiletet így ité|né meg.

Dľ. Kocsis Máté
További kérdés, hozzźsző|ás hiányában a vítát IezĄa. Mivel az e|őteqesztők nem fogadtfü
be, szavazásra bocsátja az alábbi módosító javaslatot:

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az orczy-negled szociális rehabilitóciójának
kidol goztatás árą é s előterj e s zté s ére

Dľ. Kocsis lľĺáté
Megállapítja, hogy 4 ígen, 12 nem,O taľtóZkodással a TestĹilet elutasította az a|źlbbi módosító
javaslatot:

SZAV AZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATÁR )ZATH)ZAT ALIH}Z MINOSÍTETT SZOTOBBSÉG
HATAROZAT:
63t2013. (rr.27.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hog,, nemfogadja et Komássy Ákos módosító indínányát, mely
szerint a hątározat az alábbi 6. ponttal egészaljan ki:

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az orczy-negled szociális rehabilitációjónak
kidol goztatós óra és előterj es ztés ére

Dr. Kocsis M:áté
Szavazásrabocsátjaazeređetihatźtrozati javaslatsoľt:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest - Józsefuaros Európa Belvárosa Kulturálís-gazdaság Fejlesztési
Program II. elnevezésii programot az e|őterjesztés szerinti taľtalommal, az abban szereplő
3 akcióprogľammal (1. Komplex akcióprogÍarÍ\ 2. Kozösségi kezdeményezés tttmogatása
akc i ópro gľ am, 3 . onkorm ĺín y zati akciőpro gram).

2. felkéri a polgármestert az Európa Belváľosa Program II. 2. Kozĺisségi kezđeményezés
támogatása, valamint a 3. onkormányzati akcióprogramjĺínak kidolgozására és annak
benyújtásara a Képviselő-testület szttmáĺa. Ezen akcióprogramokra _ figyelemmel a
határozat 5. pontjában foglaltakľa - összesen 86.400 e Ft keretösszeget binosít a
felha|mo zási c éltartal ékon.

4IGEN 12 NEM O
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3. felkéri a polgármęstert az Európa Belvaĺosa Program II. 1. Komplex akcióprogram
megvalósításźlhoz szükséges külső források felméréséľę, melyrőltájékoztassa a Képviselő-
testtiletet.

4. a határozat 2. pontja alapján a Rév8 Zrt.-t megbízza 2. és a 3. akciópľogľam
kidolgozásával, a megvalósításához szükséges előkészítői feladatok e|Iátásával, aZ

akciópľogľamokhoz kapcsolodo szerzodések, megállapodások előkészítésével.

5. a határozat 4. pontja a|apján felkéri a Rév8 Zrt-t a megbízási szeruődés előkészítésére és

annak Képviselő-testület részét e tcjrténő előterj esĺésre.

Felelős: 1-4. pont esetén polgármester
5. pont esetén a Rév8 Zrt. mb. cégvezetóje

Hataridő 7.,2.,4. pont esetén 2013.február 27.
3. pont esetén af013, május havi első rendes képviselő-testületi tilés
5. pont esetén a2013. marcius haví második rendes képviselő-testtileti ülés

Dr. Kocsis Máté
Megállapítj a,hogy 16 igen, 0 nem, 0 taÍtőzkodással a Testület elfogadta az a|ábbihatározatot.'

sZAv AZÁSNAL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR IZATHIZ AT ALHc.Z vnĺo sÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
64ĺ20Í3. (II.27.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest _ Józsefuaľos Európa Belvaĺosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési
Progľam II. elnevezéstĺ programot az e|óteqesztés szerinti taľtalomma|, az abbaĺ szeľeplő
3 akcióprogĺammal (1. Komplex akcióprogrdffi,2. Közösségi kezdeményezés tźtmogatása
akci ópro gĺ am, 3 . onkormány zati akciőpro gľam).

2. felkéri a polgáľmestert az Európa Belvaľosa Progľam II. 2. Kozosségi kezđeményezés
támogatźsa. valamint a 3. onkormźnyzati akciópľograĺnjának kidolgozástra és annak
benyĺrjtására a Képviselő-testület sztmlźra. Ezen akciőprogramokra - figyelemmel a
hatáĺozat 5. pontjában foglaltakľa - ĺisszesen 86.400 e Ft keretösszeget biztosít a
fe|haImo zás i céltartal ékon.

3. felkéri a polgármestert az Eurőpa Belvárosa Program II. 1. Komplex akcióprogľam
megvalósításához sztikséges külső foľrások felmérésére, melyről tájékoztassa a Képviselő-
testtiletet.

L0



4. a hatátozat 2. pontja a|apjarl' a Rév8 Zrt.-t megbízza 2. és a 3. akcióprogľam
kidolgozásával, a megvalósítástůloz szfüséges előkészitói feladatok e||átásáva|, aZ

akcióprogľamokhoz kapcsolódó szeruódések. megállapodások előkészítésével.

5. ahatározat 4. pontja aIapján felkéri a Rév8 Zrt-t a megbízási szeruőđés előkészítésére és
annak Képvi selő -testület r észéte történő előteľj esaésre.

Felelős: 1-4. pont esetén polgáľmester
6. pont esetén a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

Határidő: 1'.,2.,4. pont esetén 2013.február 27.
3. pont esetén a2013. május havi első rendes képviselő-testtileti ülés
5. pont esetén a2013. március havi második rendes képviselő-testiileti ülés

Napirend 3/2. pontja
Javaslat a Magdolna Negyed Program III. pályázat megvalĺísításához
kapcsolĺódĺó dtintések meghozata|áry,
(íľásbeli előterjesztés, POľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté_ polgáľmesteľ

Egry Attila _ alpolgármester
Balogh István - képviselő
Kaiser József _ képviselő

Dľ. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság meg!árgya|ta. Az előteľjesztőnek szóbeli kiegészítése nincs. A napiľend
vitaját megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Tegnap este kapta meg az anyagot, így nem tudta részletesen átĺézni, de két kéľdése lenne.
Az egyik, hogy ezek a helyiségek mekkorák, és mióta nincsenek hasznosítva? Mi a módosulás
azitteni 7. mellékletben" meľt ez nincs sehol sem kiemelve?

Dľ. Kocsis ľIáLté
Megadja aszőt Alföldi Györgynek.

AlÍi'ldi Gytiľgy
A 4 helyiség, amit még augusztusban, vagy szeptemberben jelölt ki a Testtilet, nagyon sokáig
tiresek volt. Kĺjz<jsen választották ki ezeket a Kisfalu Kft-vel, hogy mindkettőjtik céljainak
megfeleljen. A 7-es mellékletben a kozbeszerzési folyamat váItozott meg) ez a 6.1.4-es

tźhlázat. Az tu szakértó februáľ l-jével tĺjľténő belépése miatt kellett vá|tonatni. Nőtt a
feladatok száma, most egy 18 elemű feladatsor van, ezek arryí|t, vagy meghívásos eljaľásokľa
vonatkozó. A másik pedig a 6.2-es táblźzatta vonatkozó, ami pedig a konzoľciumi tag
taľsashazakkal kapcsolatos feladatainak a szabá|yrerlďszerét mondj a el.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek
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Komássy Ákos
Milyen szerepe van a tava|y létľehozott Helyi Tźmogatő Csoport múkĺidésénęk és
bekapcsoló dásának a Pro gram különb<jző végrehaj tás ibarĺ?

Dr. Kocsis Máté
Y źiaszađásra me gadj a a szőt Al f ti ldi Györgynek.

Alft'ldi Gyłiľgy
A 6-os szźlmu melléklet tarta|mazza a Pľogram esetében, hogy hogyan folyik a
kommunikáció. Ennek több funkciója van, tcibbek kozött az is, hogy visszajelzéseket
kapjanak az embercktől. Ennek az arlyagnak a 2., 4., 6. pontja elmondja, hogy melyik
programban milyen közcisségbevonást tudnak vállalni, ez függ a projekt bonyolultságźúő|, az
éľintettek körétől. Ezek a|apján prőbáItak összehangolni, hogy a civil szervezętek milyen
módon tudnak foglalkozni a projekľtel. Ebben van, hogy a 2., 3., 1., b.) pont alatta a Helyi
Támogató Csoport is, mint az egyik ęszkozę ahorizontźiis kommunikációnak, ami a|apjźn a
vi sszaj elzéseket megkapj ak a proj ekttel kapcsolatban.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzásző|ás hiányában a vitát |ezárja. Szavazásta bocsátja az alźtbbí
határ o zatí javas lats ort :

A Képviselő-testtilet úgy d<int, hogy

1. a) elfogadj a az e|óte1esztés 1. számú mellékletét képezo, az onkormányzat és a Rév8
Zrt. kozott kĺjtendő, Megbízási szerzođés 2. e|nevezésu szerzódést, mely tarta|mazza a
Rév8 Zrt. Magdolna Negyed Program III. pľojekt szerinti projektmegvalósító
szerv ęzeti feladatait.

b) felhatalmazza a polgármesteľt a Megbízási szerződés 2. a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. maľcius 1.

2. a) elfogadjaaze|őtetjesztés 2. szźlmÚmellékletét képezo, az onkormányzatés Kisfalu
Kft. kĺlzött fennálló Megbízási szerzőďés módosítását, mely tarta|mazza a Kisfalu Kft.
Magdolna Negyed Pľogram III. projekt szeľinti projektmegvalósító szervezeti
feladatait.

b) felhatalmazzaapolgarmestert a Megbízásí szeruődés módosításanak aláirásttra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. maľcius 1.

3. a) jóváhagyj a az e|őterjesztés 3. szźlmű mellékletét képezó, a Jőzsefvźtrosi Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabźiyzatát, mely 20|3. március l-jén lép hatá|yba.
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b) felkéľi a polgármestert a Szęrvezeti és Mfüödési Szabźiyzat aláírźstna.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. március 1.

4. a Magdolna Negyed Program III. pro|ekt kcjtelező elemét képezo Nonprofit
Szolgźitatő Haz műk<jdési helyeiként - az a|ábbi füldszinti, utcai nem lakás célú
helyiségeket és pavilonépületet-közösségi épületet, az a|ábbi időponttól és funkcióval
_ kijelöli:
1.Irođa: Cím: Dankó u. 16. (hĺsz.:35316); Funkció: T1 Épiilet-felújítźshoz

kapcsolódó, a lakosság bęvonását segítő progľamok. Tervezett időszak:
2013.09.0r.-20 I 5.05.30.

2.Iroda: Cím: Dobozi u. 23. (hrsz.:354l8l0lN34); Funkció: T4l2 lĺteĺuív
családmegtartő szo|gáltatások és T4l3 Csaláđfejlesztési szo|gáItatás.
Tervezett időszak: 2013.09.0|.-20 1 5.05.30.

3. Iľoda: Cím: Szerdahelyi u. 13. (Itĺsz.:35329); Funkció: G2l5 Köz(össégi)-Hely
és mosoda. T erv ezett időszak: 20|3 .09 .0 I. -20 1 5. 05. 3 0.

4. Iroda: Cím: FiDo pavilonépület-közösségi épület (közteľiilet) (hľsz.:35388);
Funkció: T5l1 A Fiumei út és Dobozi utca közĺjtti terĺiletek FiDo
megújításĺĺhoz kapcsolódó szociális program. Tęwezett időszak:
2014.0r.0 I .-20 1 5.0s.30.

5. Iroda: Cím: Magdolna u' 47. (brsz.:35421); Funkciő: G2l6 Tĺírsadalomból
kirekesztett nők fo glalkoztatása és rehabili tácíőj a. T erv ezett időszak:
2013.09.01.-20 1 s.0s.30.

6. Iľoda: Cím: Dankó u. 40. (hrsz.:35477); Funkciő: T4l4 Tehetséggondozás.
Tervezett időszak: 20|3.07 .0I.-20 1 5.05.30.

Felelős:
Határiđő:

po1gármester
2013. február 27.

5. a) a határozat 4. pontja szerinti helyiségeket a meghatźlrozott funkciókĺa, és
időszakban téľítésmentesen haszná|atba aďja a Józsefuarosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Kĺizpont szémlźra. és felkéľi Kisfalu Kft-t a haszná|ati megállapodás
elkészítésére.

b) felhatalmazza a Józsefuĺáľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjét és a
KisfaluKft .tigyvezetőjétahaszná|atimegállapodásaIáitásźtra.

Felelős: a) pont esetén polgĺírmester, b) pont esetén a Jőzsefvźtrosi Családsegítő
és Gyeľmekjóléti Kĺizpont vezetóje és a Kisfalu Kft. ügyvezetóje

Hatáľidő: a) pont esetén 20|3. februar 27.,b) pont esetén 20|3. maľcius 15.

6. a) ahattrozat 4. pontja szeľinti 1-4. Iroda helyiségekben a Magdolna Negyed Program
III. pľojekt megvalósításźůloz kapcsolódó feladatokľa az a|ábbíak szeľint megbízźrsi
szerződést köt:
- 2013. miírcius I. ĺapjátő| 10 fővel - feladat a) épület-felújításhoz kapcsolódó' a

lakosság bevonását segítő programokľa, b) inteĺuív családmegtaľtó
szo|gáItatásokĺa,c)családfejlesztésiszolgźtltatásra;
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- 2013. 07.01. napjától 3 fovel feladat köz(össégi)-hely és mosoda
szo|gá|tatźĺsra;'

- 2014.01.01. napjától 4 foveI - feladat a Fiumei út és Dobozi utca közötti
terĹiletek me gúj ításához (FiDo) kapcsolódó szo ciáli s pľo gľalnÍa.

b) fe lhatalm azza a p o l gárme stert a me gbí zási szeruődé s ek a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.március 01.,2013.július 01.,20l4.januĺáľ 01.

7. jőváhagyja az előteľjesztés 4. szźrrlű mellékletét képezó, a Józsefuaľosi
Városüzemeltetési Szo|gtiat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti
és MiĺködésiSzabá|yzatát,mely 2013. maľcius l-jén lép hatá|yba.

b) felkéri a polgármesteľt a Szervezeti és MrĺködésiSzabźiyzat aIáírásfua.

Fe1elős: polgáľmester
Hatźlriđo: 2013. marcius 1.

8. a) elfogadj a az eloteľjesztés 5. sztlmu mellékletét képezo, az onkoľmányzat és a
Józsefuaľosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. kĺjzött kötendő Feladat-ellátási
szerződést, mely tartalmazza a Nonprofit Kft. Magdolna Negyed Program III. projekt
szerintiprojektmegvalósítószewezetife|ađatait.

b) felhatalm azza a po l garme steľt a F el adat- el l átás i szer ző đés aláír ásźtr a.

Felelős: polgármester
Hatźridó: 2013. március 1.

g. elfogadja az előterjes ztés 6. sztlmilmellékletét képező,a Magdolna Negyed Progľam
III. pľojekt Kommunikációs (cselekvési) teľvét.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. február 27.

10. a) a Képviselő-testület a 8l20I3. (I.23.) szźlmuhatźrozatával elfogadott, a Magdolna
Negyeđ Program III. T3l2 Szomszédsági ľendőr pľogramja megvalósítźsźůloz
sztikséges, a Budapesti Renđőľ-főkapitanysággal kötendő egyÍittműködési
me gállap o đást é s szeruő dést az a|ábbiak szerint mó do sítj a
- az egyittmfüödési megállapodás 12. pontja szerinti hataľidő 2015. május 30. napja,
a 16. pontjában az <jnkoľmźnyzatí végrehajtás ellenőrzésére és kapcsolattartásra
j o go sul t a I őzsefv áro s i V áro süzemeltetés i S zolgá|at igazgatőj a,

- a szeruődés 3. és 1 6. pontj a szeľinti végteljesítési hataridő 2015 . május 30. napja, a 3 '

pont szerinti teljesítésigazo|ásra és a 17. pont szeľinti cĺnkormányzati végrehĄtás
ellenőľzésére és kapcsolattaľtásra a Józsefuárosi Városiizemeltetési Szolgálat
igazgatőja jogosult.

b) felhatalmazza a polgármesteĺt az a) pont szęrinti egyiittmúködési megállapodás és

szerződés aláitására.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. marcius 1.

1 1. elfogadj a az előterjesztés 7 . szźmu mellékletét képező, a ,'Magdolna Negyed Pľojekt
n. megvalósításźlban részťvevő szervezetek egytittműködési rendszeľe'' című
dokumentumot, mely a Képviselő-testiilet 8l20I3. (I.23.) számll hattĺrozatźnak 1.

pontjában elfogadott helyébe lép.

Dľ. Kocsis M.áúé
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkođással a Testtilet elfogadta az a|ábbihatározatot:

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MrNoSÍTETT SZóTogľ sÉc SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
65ĺ2013. (II.27.)

Felelős:
Hatáĺiđő

polgármester
2013. február 27.

16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

1. a) elfogadj a az e|ótetjesztés 1. számu mellékletét képező, az onkormtnyzat és a Rév8
Zrt.kozott kötendő, Megbízási szerződés2. e|nevezésuszerződést, mely tarta|mazzaa
RévS Zrt. Magdolna Negyed Program III. projekt szerinti projektmegvalósító
szeĺv ezetí feladatait.

b) felhatalm azza a p o l gárme steľt a Me gb izási szer ző đés 2. a|áir ásáł a.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 20|3. miáľcius 1.

2. a) elfogadj a az e|őterjesztés 2. számu mellékletét képező,az onkoľmányzat és Kisfalu
Kft. köztjtt fennálló Megbízási szerződés módosítísát, mely tarta|mazza a Kisfalu Kft.
Magdolna Negyed Program III. pľojekt szerinti projektmegvalósító szervezeti
feladatait.

b) felhatalmazzaapolgĺĺrmesteľt a Megbizási szerződés módosításanak a|áírásźna.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. március 1.

3. a) jőváhagyja az e|őterjesztés 3. szźnnił mellékletét képezó, a Jőzsefváĺosi Családsegítő
és Gyeľmekjóléti Kozpont módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Mrĺkĺjdési SzabáIyzatát,me|y 2013. maľcius 1-jén Iép hatá|yba.



b) felkéri a polgármestert a Szervezeti és Műkt'dési Szabá|yzat aIáirtsára.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. marcius 1.

4. a Magdolna Negyed Program III. projekt kötelező elemét képező Nonprofit
Szolgáltató Ház múkĺjdési helyeiként - az a|ábbi ttildszinti' utcai nem lakás célú
helyiségeket és pavilonéptiletet-közösségi épĹiletet, az a|źtbbi időponttól és funkcióval

- kijelöli:
1. Iroda:

2.hoda:

3. Iroda:

4.hoda:

5. Iroda:

6. Iroda:

Felelős:
Hataľidő:

Cím: Dankó u. 16. (hľsz.:35316); Funkció: T1 Épüleĺfelújításhoz
kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok. Tewezett időszak:
201 3.09.01 .-201 5.05.30.
Cím: Dobozi u. 23. ftľsz.:35418l0lN3Ą; Funkció: T4l2 Intenzív
családmegtartó szolgáltatások és T4l3 Családfejlesztési szo|gá|tatás.
T ewezett időszak: 20|3 .09.0I.-20 1 5.05.3 0.

Cím: Szerdahelyi u. 13. (hrsz.:35329); Funkció: G2l5 Köz(össégi)-Hely
és mosoda. T erv ezett időszak: 20 1 3.09.0 1 .-20 1 5.05.3 0.
Cím: FiDo pavilonépület-közösségi épület (közterület) (hĺsz.:35388);
Funkció: T5/1 A Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo
megt$ításához kapcsolódó szociális progľam. Tervezett időszak:
20r 4.01,.01.-20 1 5.05. 3 0.

Cím: Magdolna u. 47. (fusz.:35421); Funkciő: G2l6 Taľsadalomból
kirekesztett nők foglalkońatása és rehabili táciőja. T erv ezett időszak:
2013.09.01.-20 1 5.05.30.
Cím: Dankó u. 40. (|lľsz.:35477); Funkciő: T4l4 Tehetséggondozás.
T ętvęzętt időszak: 2013'07 .0I.-20 1 5.05.3 0.

polgármester
2013. februtu 27.

5. a) a hatźlrozat 4. pontja szerinti helyiségeket a meghattrozott funkciókľa, és
időszakban térítésmentesen hasznźĺ|atba adja a Józsefuarosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ sztlmtltą és felkéri Kisfalu Kft-t a haszná|ati megállapodás
ęlkészítésére'

b) felhatalmazza a Józsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetójét és a
KisfaluKft .iigyvezetojétahasznáIatimegállapoďźsa|źirásáĺa.

Felelős: a) pont esetén polgármesteľ, b) pont esetén aJőzsefvźlrosi Családsegítő
és Gyeľmekjóléti Központ vezetóje és a Kisfalu Kft. Ĺigyvezetóje

Hataľidő: a) pont esetén 2013. februar 27.,b) pont esetén 2013. maľcius 15.

6. a) ahatźttozat 4. pontja szerinti l-4. Iľoda helyiségekben a Magdolna Negyed Program
III. projekt megvalósításához kapcsolódó feladatokra az alábbíak szerint megbízási
szerződést köt:
- 2013. marcius 1. napjátő| 10 fĺĺvel - feladat a) épiilet-fe|tĺjításhoz kapcsolódó, a

lakosság bevonását segítő programokĺa, b) intenzív családmeg1aľtó
szolgáItatásokľa,c)családfejlesztésiszolgźitatásra;



- 20|3. 07.01. napjatőI 3 fővel fęladat köz(össégi)-hely és mosoda
szoIgáitatásra;

- 2014.01.01. napjátőI 4 fővel - feladat a Fiumei út és Dobozi utca ktizotti
területek megúj ításához (FiDo) kapcsolódó szociális pľogľaÍnĺa.

b) felhatalm azza a p o l gárme steľt a me gbí zási szerzódé s ek a|áír ásfu a.

Felelős: polgármesteľ
Határiđo: 2013.maĺcius 01.,zlI3.július 01.,20I4.januaľ 01.

7. jőváhagyja az előterjesztés 4. szźtmű mellékletét képező, a Józsefuarosi
Vaľosüzemeltetési Szolgtt|at módosításokkal egységes szeľkezetbe fog|a\t Szewezeti
és MűkĺjdésiSzabźtlyzatźú,me|y 2013. március l-jén lép hatáIyba.

b) felkéri a polgármestert a Szewezeti és Múkĺjdésí SzabáIyzat a|áirźsára.

Felelős: polgiíľmester
Hataľidő: f0I3. marcius 1.

8. a) etfogadj a az e|oteľjesztés 5. számű mellékletét képező, az onkormtnyzat és a
Józsefuaľosi Kcizösségi Házak Nonpľofit Kft. kĺizött kötendő Feladat-ellátási
szetzőđést, mely taľtalmazza a Nonprofit Kft. Magđolna Negyed Pľogram III. projekt
szerinti projektmegvalósító szerv ezeti feladatait.

b) felhatalm azza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés a|źĺitásfua.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. mĺáľcius l.

9. elfogadja az előterjesztés 6. számú mellékletét képezo' a Magdolna Negyed Progľam
III. projekt Kommunikációs (cselekvési) tervét.

Felelős: polgiírmester
Hatarídó: 2013. februtn 27.

10. a) a Képviselő-testiilet a 8l20l3. (I.23.) szźlmtĺhatźlrozatźtval elfogadott, a Magdolna
Negyed Program III. T3l2 Szomszédsági rendőr progľamja megvalósításźthoz
szükséges, a Budapesti Rendőr-főkapítányságga| k<jtendő együttmiĺködési
megállapodást és szerzodést az aläbbiak szerint módosítja
- az egyntmfüödési megállapodás 12. pontja szerinti hatariđő 2015. május 30. napja,
a 16. pontjában az cjnkormźnyzati végĺehajtás ellenőľzésére és kapcsolattartásra
j o go sult a J ő zsęfv áĺo s i Vaľo siiemelteté s i S zolgá|at igazgatőj a'
. aszeruođés 3. és 16. pontja szerinti végteljesítési hatĺáľidő 2015. május 30. napja, a 3.
pont szerinti teljesítésigazolźsra és a 17. pont szeľinti ĺĺnkormanyzati végrehajtás
ellenőľzésére és kapcsolattaľtásra a Józsefuárosi Viírostizemeltetési Szo|gá|at
igazgatőja jogosult.

b) felhatalmazza a polgáľmestert az a) pont szerinti együttmfüĺidési megállapodás és
szerzodés aláírására'
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Felelős: polgármester
Határidő: 2073. március 1.

11. elfogadj a az e|őteqesztés 7 . szźlmu mellékletét képező, a ,,Magdolna Negyed Pľojekt
III. megvalósításában résztvevő szqvezetek együttműkĺidési rendszere'' címiĺ
dokumentumot, mely a Képviselő-testiilet 812013. (I.23.) sztlmu határozatának 1.

pontjában elfogadott helyébe lép.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013. február 27 .

4. Gzzdál lkodásto Gazdasági Táľsaságokat érintő előterj esztés ek

Napiľend 4lt. pontja
Javaslat a Práter utcai iskola és toľnacsarnok páilyázat útján ttirténő
béľbeadására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezeto

Dľ. Kocsis Nl.áté
Írásbeli előterjesztés, amelynek az e|őterjesztoje Kovács ottó a Kisfalu kft.ugyvezetője. Cseľe
előterjesĺést kaptak a Képviselők pótkézbesítéssel. A II. határozatí javaslat hataridejében
váItozás tcjrtént.
A napiľend vitáját megnyitja, és megadja aszőt Soós György képviselőnek.

Soós Gytiľgy
Javaslatot tesz a személyekre a kĺjvetkezők szerint: Sĺíntha Péter alpolgaľmester asszony, dr.

Révész Mźtrta képviselő asszony' Zentai oszkár képviselő ur, Pintér Attila képviselő úr,
valamint sajátmagőła.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Dľ. Révész Maľtĺínak adja meg a szőt.

Dľ. Révész M:árta
Megkérdezi, lehetnek-e olyan progľamjai az onkoľmźnyzatnak, amelyeket meg lehetne
tartani a Tomacsaľnokban? Megkérdezi, amennyiben az iskola épületet bérbe adjtů<, utźna
van-e arra lehetős ég, azt szĹikség esetén az onkorm źnyzat béľbe vagy hasznźiatba vehesse?

Dľ. Kocsis M:áté
A második kérdésben elhangzottalaa van lehetőség, de azt mindig egyedi megállapodásban
kell ľö gzíte ni az izemeltetővel.
Megadja aszőt dľ. Révész Mźrtaképviselő asszonynak.

18



Dr. Révész NIárta
Ez a torĺacsamok tiresen áll, és ennek ellenéľe a kerület nem használja semmire. Nem
gondolták végig, ki tudják-e hasznźiĺi eń. a totĺacsarnokot, vagy végig gondolták, csak most

az iskola kitirítése miatt nem tuđiak hasznáIĺ1?

Dľ. Kocsis M.áté
Ameddig az épťrlet üľesen állt, volt arca szándék, hogy addig hasznosítsák a tornatermét. A
számítások szerint, ha az épület tantermi része nincs hasznosítva, abban az esetbeĺ a
tomaterem fiĺtése, illetve az épu|etenva\ő átkozlekedés, azirreá|isarl magassá teszi a bérleti
díjat. Ez a díj kb. havi 600.000.- Ft, de eń. a ktilönböző sportszakosztályok nem tudtfü
vállalni ezt a költséget. Az épület csak akkor hasznosítható költséghatékonyan, ha tantermi

részt is kiadjak.
Megkéri dr. Saĺa Botond alpolgáľmesteľt' egészítse ki vtiaszźú.

Dľ. Sára Botond
A Kisfalu Kft a^, is vizsgálta, hogy |evtĺIaszthatő-e a csarnok az iskolaepülettől, illetve
költségébenezmegéri-e. A számítások szerint eza|eváIasztásnagy k<iltséggeljarna.Ebbő| az

következik, hogy a béľbeadás u ,(lgy mond csak tehermentesęn a csarnokkal egyĹitt

lehetséges. Korlátozni a béľlő jogát a jövőbeni hasznosítás terén nem lehet. Meg lehet keľesni
a jovőbeni bérlőt, akĺĺĺ önkoľmányzati ľendezvény, akfu önkoľmanyzati megkeľesés esetén

tovább lehet küldeni a megkeresőt a bér|óhoz, ha meg tudnak állapodni, akkor erre nyilván
van lehetőség. Véleménye szerint annak nem lehet akaďá|ya, hogy az onkormányzat néha
megállapodik a bérlővel egy-két őr źs haszĺálatban.

Dr. Kocsis M.áté
Jakabfy Tamás képviselőnek adja megaszőt.

Jakabfy Tamás
Megkérdezi lehet-e a pá,Iyźzati dokumęntáció olcsóbb, rnint az e|oteqesztésben szereplő

50.000.- Ft+Afa? Az ďjźn|ati biztosíték összege a dokumenttrciő 2. pontjában 9,4 millió forint.

Megkérdezi, ezt az ĺisszege ki tudja kifizetni? A 3. pontban ugyan ez az ajáĺiati biztosíték mrír

csak 4,5 miltió foľint. Kéľte, hogy eń" az ellentmonđást még most oldjrík fel.

A kiírás szerint a tornacsarnok is per-, igény- és tehermentes. Megkérďezi, akeretbiztosítási
je|zźt|ognem számít ębbe koľbe?

Dr. Kocsis Máté
Nováczky Eleonórának adja meg a szőt.

Nováczki Eleonóra
A pá|yazati felhívás első részében elírás t<jľtént. A helyes összeg, 4,5 millió forint. A Corvin
Towers tulajdonában lévő ingatlanra a bank is hozzźljźlrult a hasznosításhoz, ilyen módon az

ingatlan rendelkezik azzal a biztosítékkal, amely a hasznosítást engeďéIyezi, az

igénymentessége a hasznosítás tekintetében az 50 éves haszná|ati jogra, nem ęfte az

ingatlanĺa fog jelentkezni, hanem egyéb ingatlanjaira. A bank továbbľa is rajta tartotta a
jelzá|og1ogát az ingatlanon. Ez nem befolyásolhatja az onkormányzat hasznosítási

tevékenysé gét. Az ajźnlati dokumentáciő źtra lehet kevesebb, mint 50.000.- Ft.
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Dľ. Kocsis Máté
Véleménye szerint nem magas összeg az 50.000.- Ft-os dokumentációs díj, ha valaki
komolyan gondolja egy ilyen nagyságú épület bérbevételét.
Dr. Saĺa Botond alpolgarmestemek adja meg a szőt.

Dr. Sára Botond
Véleménye szerint a 4,5 millió forintos pźt|yázati biĺosíték nagyon magas' ezért javasolja,
hogy azt a minimál egyhavi díjba 1,5 millió forintba állapítsak azt meg. Kiegészítésttesz a
je|zá|ogga| kapcsolatban. Ezt az albetétet is terhelte a kęretbiztosítéki je|záIogsog, đe a
haszonélvezeti jogot a|apítő szerzőđés, illętve annak az ingat|art-nyilvántaľtásba íĺt bejegyzési
kérelemmel egyidejűleg az eljĺĺró iigyvéđ benyújtotta a töľlési engedélý is a keretbiĺosítéki
je|zá|ogra. Igy az ingatlan gyakorlatilag teheľmentes. A tĺjrléseknek és bejegyzéseknek a
páIyazat elbírálási időpondára kell eIkésziilni.

Dr. Kocsis lĺáLté
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek'

Jakabff Tamás
Támogatja, hogy az ajfullati biĺosíték kevesebb legyen' akár I,5 millió forint. Ha tcjrlik a
tehermentességet a páIyźzatból, akkor aITa nem tudnak a páIyazők hivatkozni, amikoľ nem
szeľetne szerzođést kĺjtni. Szeľinte ĺinkormányzati érdek lenne, hogy a tehermentességet
kitörölj ék a toľnacsarnok részéről.
A 16. oldalon lévő pontozáshoz kapcsolódóan van egy kérése, illetve kérdése. Az ott leíľtak
a|apjan a béľleti díj a|apjtn számítoÍt pontszám résznek kíszámittsa nincs egzakt módon oda
Ieirva. Az a. pont szerint a legmagasabb Eźtnlatkap 4 pontot, a második 3 pontot, a haľmađik
2 pontot, és minden további egyet-egyet. Viszont a cl pont alatti bekezdés szerint nem egész
pontok is adhatók a benýjtott ajanlatok szźtmźnak és az ajtn|atok kozötti összegek arányának
fiiggvényében. Egy pźůyázati kiírásban el kell dönteni, hogy vagy így legyen, vagy is'gy

legyen, mert ktilönben éľtékelni sem tudja az értéke|ő bizottság pontosan a pźńyźzatot,
másľészt, a pá|yazők megtĺímadh atjtk az eredményt.

I)r. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Nováczki Eleonóra tészéte.

Nováczki Eleonĺiľa
A 1,5 millió forintos ajánlati biaosíték összegét befogadja. A pontozźtsnéi' az 1. pont kezdeťu
szöveget kiveszik a pá|yźzatból, a második mondat, pedig úgy fog kezdődni, hogy a b. pont
esetében. A ptiyázati felhívásból természetesen törölhető a tornacsarnoknál a terhekĺe
vonatkozó megjegyzés.

Dr. Kocsis M:áLté

Jakabff Tamás részére adja meg aszőt.

Jakabff Tamás
A pontozási rendszeľből látszik, hogy ha a legmagasabb ajánlatot egy áIlami vagy
magániskoIa adja, amely esetleg alsó- vagy felsőoktatási tevékenységet végezne, és ő adta a
legmagasabb aján|atot, akkor 6 pontot kapna, míg egy egyházi szakiskola vagy
szakmunkásképző még akkor is 7 pontot kapna, ha csak a minimum bérleti đíjat ď1źlnlaná



meg. Erti a szánďékot, de úgy gondolja, hogy túl nagy prioľitást kapnak az egyházi
intézmények. Az ellen egyébként nincsen kifogása, hogy valamiféle prioritást kapjanak,
viszont úgy gondolja, hogy egy egyházi szakiskolavagy szakmunkásképző gyakorlatilag nem
tudja elveszíteni eú. a pá|yźtzatot más jelentkezőkkel szemben. Megkérdezi, lehetséges-e az)
hogy az egyháziintézmérryek ennél kisebb prioritást kapjanak?

Dľ. Kocsis Nĺ.álté
Dľ. Sára Botond alpolgĺírmesternek adja meg aszőt.

Dľ. Sáľa Botond
Magyarorszźlgoĺ az oktatás kezdete 1000 évekľe nyúlik vissza, és az egyházhoz. uev
gondolja Magyarországon az egyházi fenntartású intézményekben töľténő oktatás
műkĺiđőképességében stabilabb, mint bármi más. Az állami rész tekintetében mindig vannak
politikai döntések, amelyek befolyásolják. Alapítvanyi iskolák 50-100 éve mfücidnek. Azért
javasolja az egyhźui fenntartású intézmények kiemelt súllyaltĺjľténő pontozását, meľt komoly
múlttal és működési hátténel rendelkeznęk. A potenciális jelentkezők kiJ,zť.| számít, hogy
műkodési szempontbő| ki az, aki 15 évig biztosan fenn tudja az intézménfi tartani, és az
oktatási tevékenységet tudj a végezni.

Dr. Kocsis l/ĺáté
Sántha Pétemé alpolgáľmester asszonyĺak adja meg a szót.

Sántha Péterné
Jőzsefváĺosnak éppen, hogy szakmunkásképzőľe és szakisko|áĺavan a legnagyobb szfüsége,
tekintettel arľa,hogy egyetemek vannak a keľĹiletben. Viszont Józsefuríľos középső részét|akő
embereknek a szakoktatásra és szakmunkźsképzőre lenne a legnagyobb szfüségfü.

Dľ. Kocsis Nĺ.álté

Megállapítja, hogy az e|őterjesztés taľgyában további kérdés, hozzásző|ás nem érkezett. A
napirend vitt1tńIezźl1a, és a ktjvetkezőI. számuhatározati javaslatot bocsátja szavazásta:

A Képviselő-testtilet úgy dtlnt, hogy 22412012. (vII. 05.) számli hatźrozatźnak II. fejezęt !6.
oldal ,,A bérleti dij megá|Lapitástra vonatkozó szabźiyok,, után lévő 7. pontját az a|ábbi
mondattal egészíti ki: ,,A Képviselő-testĹilet önkormányzati érdekből hatáĺozatában a
minimális bérleti díjat nyilvanos pá|yáztatás esetén a beköltcjzhető forgalmi éľték 80 %-áÍLáI
kisebb éľtékben is meghatarozhatja azza|,hogy ez az érték nem lehet kevesebb a beköltĺjzhető
forgalmi érték 50 o/o-áná|."

Felelős: polgáľmester
Hatźnidó: azonrĺa|

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Megállapítja' hogy a Képviselő-testiilet a ktjvetkező hatáĺozatot 16
tartő zko đás nélkül el fo sadta :

0 nem szavazattal,igen,
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELŐ
A HATÁR c.ZATHc.ZAT ALHc.Z EGYSZERŰ szóľoeg sÉc
HATAROZAT:
66ĺ2013. (II.27.) 16 TGEN O NEM

SZÜKSÉGES

0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy 22412012. (VII. 05.) számú határozatánakII. fejezet 16.

oldal ,,A bérleti díj megállapítására vonatkozó szabźiyok,' utan lévő 7. poĺtját az a|ábbi
mondattal egészíti ki: ,,A Képviselő-testtilet önkormányzati érdekbĺĺl hattĺozatábarl a
minimális bérleti díjat nyilvĺános pźiyáztatás esetén a bekĺjltözhető foľgalmi érték 80 %-ánźi
kisebb értékben is meghatározhatja azzal,hogy ez az érték nem lehet kevesebb a bekciltözhető
forgalmi érték 50 %o-ánáI.,,

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Kocsis M:áLté
SzavazásrabocsátjaaII.hatźlrozati javaslatot:

A Képviselő-testület a 6612013. (II. 27 .) sztĺnűhatáľozatáta tekintettel úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Budapest Józsefuarosi Önkormányzat tulajdonában áIIő Budapest VIII., Pľáter
u. 11. szám a|atti, 36381 hľsz-ú iskolaépÍilet, valamint a Corvin Towers Kft tulajdonábaĺ
á1ló, de a Budapest Jőzsefvárosi onkormtnyzat haszonélvezeti jogttva| terhelt Budapest
VIII., Kisfaludy u. 32-38.2. emeleti, 3637410lN23 tlľsz-u, egyéb helyiség bérbeadására
vonatkozó, az előterjesztés mellékIetétképező pźůyázati felhívást, akozzététel helyeit és a
béľbęadás feltétel eit az alźhbiak szeľint :

a minimális bérleti díj összegét 1.500.000,- Ft + a.ľa <isszegben hatáĺozza meg
figyelemmel a nyilvános versenyeztetésre és a bérbeadás sikertelensége miatt
bekövetkező esetleges bęvételkiesésre.

- kozzététe| helye a 42812012. (KII. 06.) számu képviselő-testĺileti hattrozatban
foglaltakon túl: ingatlan.com web oldalon és a Heti Yilággazdaság című heti lapban.

felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest Józsefuaľosi onkormanyzatbiajdonában álló Buđapest
V[I., Prźtęr u. 11. szźtrn a|atti' 36381 hĺsz-ú iskolaépület, valamint a Corvin Towers Kft
tulajdonában álló, de a Budapest Jőzsefvźľosi onkoľmányzat haszonélvezeti jogźtva|

terhelt Budapest VIII., Kisfaludy u. 32-38. 2. ęmeletí, 36374l0lN23 hrsz-ll, egyéb
helyiség bérbeađésáta vonatkoző páIyazati felhívás közzétételére, a pźlyázati eljárás
lefolytatásríľa. Felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a pá|yázatok bontását és értékelését kĺjvető
képviselő-testületi ülésre tegyen j avaslatot a pźiyázat |ezárźsáta.

a benffitott páIyázaÍok bírálatanak lebonyolítására 5 tagű bírá|ő bizottságot hoz |étre,
amelynek munkáját a Kisfalu Kft munkataľsa és jogi képviselője segíti a jegyzőkdnyv
elké s zíté s ében, valam int a b ír á|at l eb onyolításában. A bizottságb a

Sántha Pétemé
Dľ. Révész }ĺ4:ćrta

Zentaioszkár

2.)

3.)



Pintér Attila
Soós György

személyeket jelöli ki.

4.) a Kisfalu Kft. eredményes páIyźnat esetén az onkormźnyzatta| fennálló megbíztsi
szerzóđés 24.|4 szeľinti megbízási díjra, eredménytelen ptlytnat esetén a megbízási
szerződés 24.3I. pontja aIapjźn hiľdetési költségeinek megtérítésére jogosult. A đíjazas
kiťrzetésére eredményes eljárás esetén a bérleti szerzőďés aláírását követően,
eredménýe|en e|jźlras esetén a Képviselő-testület, pźůyázati eljaľás |eztrásárő| szőlő
döntését követően benýjtott szám|a ellenében torténik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺíridő: 1. pont: azonnal

2. pont: apá|yázatok bontását kĺjvető képviselő-testĹileti iilés
3. pont: azonnal
4. pont: azomal

Dľ. Kocsis l[/Iáúé

Megállapítja,hogy a Képviselő-testület az alźlbbihatfuozatot 15 igen, 0 nem szavazatta|, I

tartőzko dás mellett elfo sadta.

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToB B sÉc szÜrSÉGE S
HATAROZAT:
67t2013. (rr.27.) 15IGEN

A Képviselő-testiilet a66l20|3. (II.27.) számuhatfuozatáratekintettel úgy d<int, hogy

1.) elfoeadia a Budapest Józsefuaľosi onkormányzattulajdonában álló Budapest VIII., Práter
u. 11. szźlm a|atti, 36381 hľsz-ú iskolaépület, valamint a Corvin Towers Kft tulajdoĺábarl
álló, de a Budapest Józsefuĺírosi onkormányzathaszonéIvęzęti jogával terhelt Budapest
V[I., Kisfaludy u. 32-38. 2. eme|eti, 36374l0lN23 hrsz-u, egyéb helyiség bérbeadźsźra
vonatkozó, az előterjesztés mellékletétképező páIyazati felhívást, akozzététel helyeit és
a bérbeadas feltételeit az alábbiak szerint:

- a minimális bérleti díj összegét 1.500.000,- Ft + ĺfa ĺisszegben hatźrozza meg
figyelemmel a nyilvános versenyeztetésre és a bérbeadás sikertelensége miatt
bekĺĺvetkező esetleges bevételkiesésre.

- kozzététel helye a 42812012. (X[. 06.) számű képviselő-testĺileti hatźrozatbarl
foglaltakon tul: ingatlan.com web oldalon és a Heti YíIággazđaság című heti lapban.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat tulajdonában áI|ő Budapest
V[I., Práter u. 11. szám a|atti' 36381 hĺsz-ú iskolaépület, valamint a Corvin Towers Kft
tulajdonában á||ő, de a Budapest Józsefuĺírosi onkormtnyzat haszonélvęzeti jogával
terhelt Budapest VIII., Kisfaludy u. 32-38. 2. emeleti, 36374l0lN23 hrsz-il,, egyéb
helyiség bérbeadásáľa vonatkoző páIyázati felhívás k1zzététe|ére, a páIyźnati e|járźs

O NEM 1 TARTóZKODÁSSAL
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lefolytatására. Felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a pályazatok bontását és értékelését követő
képvi s e l ő -te stül eti ül é sre te gyen j avas l atot a p źtly ázat lezár ásá,ĺ a.

3.) a benýjtott ptllyázatok bíľálatának lebonyo|ítására 5 tagú bírtiő bizottságot hoz létre,
amelynek munkáját a Kisfalu Kft munkatáľsa és jogi képviselője segíti a jegyzőkönyv
elkészíté séb en, val am iĺt a bír áIat leb onyo lítás áb an. A bizottságb a

Santha Pétemé
Dr. Révész Marta
Zeĺtai oszkaľ
Pintér Attila
Soós Gyĺĺrgy

személyeket j elĺili ki.

4.) a Kisfalu Kft. eredményes ptiyázat esetén az onkormtnyzattal fennálló megbizási
szerzóđés 24,14 szerinti megbizźsi díjľa, eređménýelen pá|yázat esetén a megbízási
szeruőđés 24.3I. pontja alapjáĺ hirdetési koltségeinek megtérítésére jogosult. A díjazás
kifizetéséľe eľedményes eljarás esetén a bérleti szetzoďés aláírását követően,
eredménýelen eljĺáľás esetén a Képviselő-testület, pá|yźnati eljaľás |ezfuásźľőI szőIő
döntését követően benyúj tott szźlrcla ellenében történik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
lJatáriđő: 1. pont: azoma|

2. pont: apźt|yźľ;atok bontását követő képviselő-testiileti tilés
3. pont: azonnal
4.poĺt: azonna|

Napiľend 4l2.pontja
Javaslat a Báľka Színház Nonpľofit Kft.vel kapcsolatos tulajdonosi
d ö ntés ek meghozatalár z
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Az írásbelí előteľjesztés előterjesaője a polgáľmesteľ, melyet nem kívan szőbarl kiegészíteni.
A napiľend vitaját megnyitja, és megadja aszőt dr. Révész Mártaképviselőnek.

Dľ. Révész Márta
Az indokolásban szerepel, hogy a színhźz a mfüĺjdésétnegatívarl befolyásoló kĺiľiilmények
miatt nem tudta tartani a ťlzetésí határidőket. Megkérdezi, mik voltak ezek a negatívaÍl
befo lyáso ló körtilmények?

Dľ. Kocsis lĺ.áté
Megadj a a szőt Seress Zoltan igazgatőĺak.
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Seľess Zolrtán
Amikoľ megsztiletett a színházmúvészeti torvény maľ tudták, hogy aBttrka Színhtzat súlyos
veszteség fogja éľni, amely 100 millió forint volt. Ezt kellett kompenzálni. A későbbiekben az
önkormányzati tttmogatás is csökkent. A törvény szerint, amikor az ĺjnkormźnyzat csĺikkenti
támogatástÍ. abban a pillanatban a központi k<iltségvetés is reagál erĺe. Ez a tendencia 3 évig
tartott. Ezért szfüséges volt a tulajdonos váltás. Reméli, hogy az maĺciusban lezajlik. A
ĺézőszttm január, februarban jelentős javulást mutat. A két hónapra kb. 700.000.- Ft-os
jegybevétel növekedésük volt. Ha a Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetemmel jól tudnak
egyiittműködni és aKözigazgatási Minisńérhrn is úgy tartjaigéreteit' ahogy eddig tartotta,
akkoľ reméli, hogy a kĺizeli jövőben ilyen kérdésekĺe már nem kell válaszolni.

Dr. Kocsis lNĺáté
A Barka Szíĺlhźznak az e|őađő művészeti törvény szempontjából annyiban volt speciális a
helyzete,hogy ez az egyetlen olyan színház, amelyet kerületi önkormányzattart fent, és ezt a
helyzetet az tĄ e|oadó miĺvészeti töľvény nehezen kezeli. A targyalások során úgy tudták
hosszú ttxta bińosítani a Bárka Szíĺlhź.z mfüodését, hogy kerĺileti marad lelkülętében is,
ugyan akkor afeĺlrúartása nem a keľületi önkormányzatot teľheli.
Megállapítja, hogy az e|óteqesztés tárgyában további kérdés, hozzászőIás nem érkezett. A
napirend vitáját|ezĄa, és a következohatározati javaslatot bocsátja szavazźsta..

A Képviselő-testĹilet a muvészeti tevékenység támogatása, mint önkormányzati fe|adatra
tekintettel úgy dtint, hogy

1. a Bźtrka Józsefuaľosi Színházi- és Kulturális Nonproťrt Kft.-vel kötĺjtt, a 8|/2012.
(III.01.) számu hatáĺozattal elfogadott, és 426120|2. (KII. 06.) szźlmu hatáĺozattal
módosított tagi kölcsönszerzóđés keľetében nyújtott kölcsönösszeg késedelmes
vísszaťlzetéséből eredő jogkövetkezményektől eltekint, azza| kapcsolatban követelést
nem kíván érvénvesíteni.

2. a Bźrka Józsefuárosí SziĺthźlzĹ és Kulturális Nonprofit Kft.-vel k<ittitt, a 97/2012.
(III.22.) számi hatáĺozattal elfogadott' és 426ĺ2012. 6II. 06.) szźĺn,Ú hattrozatĺal
módosított tagi ktilcsĺjnszerződés keretében nyújtott kölcsönösszeg késedelmes
visszaťlzetéséből eredő jogkcivetkezményektol eltekint, azzaI kapcsolatban követelést
nem kíviĺn érvényesíteni.

3. elfogadja az e|óterjesztés melléklete szerinti megállapodást és egyben felkéri a
po l gáľme st ert a me gáIlap o dás a|áír ásár a.

Felelős: 1.-3. pont esetében polgármester
Hatariđő: 1.-2. poĺt esetében 2013. fębruźlr 27.

3. pont esetében 20|3. máľcius 13.

Dr. Kocsis lĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹĺlet az a|ábbi hatfuozaÍi javaslatot
szav azatta|, tartő zko dás né lkül el fo gadta :

0 nem16 igeĺ,
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IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATHI Z AT ALHI Z MINo S ÍTETT S ZŐTo B B S ÉG szÜrsÉcBs
HATAROZAT:
68t20r3. (rr.27.) 16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület a muvészeti tevékenység támogatása mint ĺinkormanyzati fe|ađatra
tekintettel úgy dönt, hogy

1. a Baľka Józsefuaľosí Sziĺlházi- és Kulturális Nonprofit K-ft.-vel kötĺitt, a 81lf0l2.
(III.01.) számt hatźlrozattal elfogadott, és 42612012. (X[. 06') szźtmt hatfuozatta|
módosított tagi kĺjlcsönszerződés keretében nyújtott kölcsöncisszeg késedelmes
visszaťtzętéséből eredő jogkövetkezményektől eltekint, azzaI kapcsolatban követelést
nem kíván érvénvesíteni.

2. a Bźrka Józsefuárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.-vel kötött, a 97l20I2.
(|II.22.) szttmu határozattal elfogadott, és 42612012. (XII. 06.) számú határozatta|
módosított tagi kölcs<jnszerződés keretében nffitott kĺilcsĺinĺisszeg késedelmes
visszafizetéséből eľedő jogkövetkezményektol eltekint, azza| kapcsolatban kĺjvetelést
nem kívĺán érvényesíteni.

3. elfogadja az e|otetjesztés melléklete szeľinti megállapodást és egyben felkéri a
pol gármest ert a me gźilapodás aláirására.

Felelős: 1.-3. pont esetében polgármester
Hatarídő: I.-2. pont esetében 2013. februáľ 27 .

4. pont esetében 2013. március 13.

5. Vagyonkezeléssel, városiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat a Budapest VIII.' Bezeľédi u. 3-5. épületek Íiildszinti' és
félszuterén iisszenyitott helyiségeinek téľítésmentes haszná|atba adására
oktatókiizp ont célj áľa a Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatőság részére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesző: Dr. Kocsis Iľlĺ.áté - polgáľmester

Dr. Kocsis lIáLté
Az irtsbe|i előterjesztést bizottság nem tőłgyalta. oktatási és képzési cé|ra a Fővĺírosi
Katasztrőfavédelmi lgazgatőság Kĺizép-Pesti Katasztrőfavédelmi Kiľendeltség részéte
oktatási ktĺzpont és onkéntes polgaľi védelmi szewezet működtetésének cé|jára hatáĺozatlan
időre, ingyenesen haszná|atba adja az onkormányzat az épületet, és a szifüséges
bęnsházásokat is elvégzik. Koszönti a Fővaľosi Katasńrőfavédelmi lgazgatőság rész&oI
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Géczi ezredes urat és Bene hadnagy urat. Megnyitja a napirend vítáját, és megadja a
Géczi ezredes úrnak.

Géczi Béla tű. ezľedes
Megkĺiszöni a Képviselő-testületnek, hogy 46 ko||égája jutalmat kaphatott tava|y, olyan
időszakban, amikor az áIlaĺni szerveknél dolgozók eÍTe nem voltak jogosultak. Ez az éptilet
kiképzési teret biztosítanl az önkéntes polgári védelmi szervezetnek. Itt történne a k<jteles
polgári védelmi szervezet kiképzési fe|ađata és ennek végľehajtása, amelyet szintén ez a
helyiség bińositana. Biztosítaná a kĺjzĺjsségi szolgáIaÍra jelentkező középiskolás tanulók
kiképzésének lehetőségét.Ez a tér szfüség elhelyezést is bizĺosíthat3-  család részéte.

Dľ. Kocsis Máté
Jakabfy Tamás képviselőnek adja meg a szót.

Jakabs Tamás
Véleménye szerint aBezerédi utcai helyiség a kerület viszonylag frekventált helyén fekszik.
Megkérdezi ez külön cél volt, hogy ilyen helyiséget kerestek? A hallottak alapján tgy
gondolja, hogy eľľe a cé|ra egy kevésbé frekventált helyen lévő helyiség is alkalmas lehet.
Megkérdezi, miért nem a Nemzeti Kozszo|gtiatí Egyetem Campusának a kozelében
ajanlottak fel helyiséget?

Dľ. Kocsis lĺ.áté
A helyiség nagyon közel van a Do|ogház utcźůloz, ami egy fontos szempont. A Fővárosi
Katasztrőfavédelmi Igazgatőság Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága is otttalá|ható. Kimondott
cél volt' hogy a helyiség frekventált, kĺinnyen elérhető helyen legyen. A nap bármely
szakźtban könnyen megközelíthető legyen.
Megadja a szőt GécziBé|a eztedesnek.

Géczi Béla tű. ezľedes
A KözszolgáIati Egyetem bazisźnszervezett önkéntes egység sokkal gyorsabb reagáIásttesz
lehetővé, mint a polgari védelmi szewezet, melynek ariasztási ideje 8-10 fuakozöÍtvan. Az
egyetemistákat sms-esenriasztják' és sziikséges egy olyan helyszín, ahol a technikai feltételek
adottak, védőrvhźľat;k megtalálhatók. A kiképzéstiket és ariasńásukat is egy mindenki által
elérhető helyszínĺe gondoltĺík. Az ađott lehetőségek köziil vá|asztottźlk ezt ahelyszínt.

Dr. Kocsis M:áté
Dr. Révész Mźlrta képviselő asszonynak adja meg a szőt.

Dľ. Révész Máľta
Szó esett alľól, hogy krízis helyzetben, az épi|etben akár 2-3 csa|áď is elhelyezhető.
Tuđomása szennt az Önkoľmtnyzatnakmindig biztosítani kell olyan helyiségeket, ahol k'rízis
esetén családokat lehet elhelyezni. Megkétdezi, ez az e|helyezési lehetőség plusz lehetőséget
jelent a keľület szźmáĺa?

Dr. Kocsis M:áúé
Megadj a v á|aszadásr a G éczí B éIa ezt edesnek a szőt.

szőt
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Géczi Béla tű.ezredes
Szeretnék, ha atér minél jobban hasznosulhatna, és ezze|kite|jesedne. Tapasztalatuk szerint
egy-egy elhelyezésnél a megadott címen alapvető műszaki beavatkozásokat kellett
végľehajtani, hogy azhasznáIható legyen. Ha egy térhaszná|atbarl van, akkor ezrlem fordul
eIó, igy a gyoľs elhelyezés lehetővé válik.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy az e|ótefiesńés táĺgyában tovźlbbi kéľdés, hozzásző|źls nem érkezett. A
nap irend v itáj át |ezárta, é s a követk ező hatźtr o zati j avas latot b o c s átj a szav azásr a.

A Képviselő-testület úry dönt, hogy

1.) 34666lN32hĺsz alatt felvett, természetben a Budapest VIII., Bezerédi u.3. sz. a|aIii,
forgalomképes, cinkoľmźtnyzati tulajdonú helyiséget és a 3466] lNI |lľsz. alatt felvett,
természetben a Budapest VIII., Bezerédi u. 5. sz. alatti forgalomképes, önkoľmányzati
tulajdonú helyiséget oktatási és kiképzési cé|ra a Főváľosi Katasztrőfavédelmi
Igazgatőság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére oktatási ktizpont és
önkéntes polgári védelmi szervezet miĺk<jđtetésének céIjaĺa hatátozatlan időre
i n gyene s en hasznáIatb a adj a'

2.) BudapestVIII., Bezerédi u.3.sz.a|atĺi, földszinti, utcai bejaľatí67 mf alapterĹiletű, és
a Budapest VIII., Bezerédi u. 5. sz. alatti, félszuterén, utcai bejaľatú 88 m2
alapterületű helyiségek ĺisszenyitásához és felújításához szfüséges 7.100.000;
Ft+AFA beruhazási keretet biztosít.

3.) felhatalmazza a Kisfalu Kft-t a hatálrozat 2. pontjábarl foglalt beruhazási szerzőďés
megkötésére és a beĺvhźnás lebonyolításara.

4.) felkéri a polgármestert, hogy a benlhtnási összeg syo-át képezo, azaz 355.000.-
Ft+AFA összegű bonyolítási díjra vonatkoző szerződést a Kisfalu Kft.-vel írja aLá.

5.) a 2. pontban foglalt 7.100.000.-Ft+ÁFA összegű bervházási keľet valamint a 3.
pontban foglalt 355.000.-Ft+AFA ĺisszegri bonyolítási díj pénztigyi feđezetét 11602
címen biztosítja.

6.) felkéri a polgiírmestert, hogy Budapest V., VI., VII., és IX. keľület onkoľmĺínyzataival
és a Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatősággal vegye fel a kapcsolatot abenlházási
és a helyiség jĺivőbeni eseti igénybevétele során felmerülő kĺiltségek megosztása
cé|jábő|.

7.) felkéri a polgĺĺrmestert, hogy gondoskodjon a hatźtrozat 6. pontjában foglalt
egyeztetések utlĺn a szerzođés elkészítéséről és aláirźsźnő|.

1-2. pont esetén polgáľmester
3. pont esetében Kisfalu Kft. ügyvezetóje
4-7. pont esetében polgármesteľ

Fęlelős:
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Határidő: |-f . pont esetén 2013. február f7.
3-4. pont esetében 2013. március 16.

5. pont esetén f0I3. februźtr 27 .

6. pont esetén 2013, március 16.
7. pont esetén 2013. március 16'

Dr. Kocsis lfiĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül
következő hattlr o zatot e 1 fo sadta.

1ZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELÓ
A HATAR oZ ATIH)Z AT ALH)Z EGYSZERŰ S ZóTOBB s Éc szÜrsÉcp s
HATAROZAT:
69/2013. (rr.27.) 16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|.) 34666lN32lusz alatt felvett,tetmészetben a Budapest VIII., Bezerédi u. 3. sz. a|atti,
forgalomképes, önkormányzati tulajdonil helyiséget és a 34667lNL hrsz. alatt felvett,
természetben a Budapest VIII., Bezerédi u. 5. sz. a|alti forya|omképes, ĺinkormányzati
tulajdonú helyiséget oktatási és kiképzési cé|ra a Főváľosi Katasztrőfavédelmi
Igazgatőság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére oktatási központ és
cĺnkéntes polgári védelmi szervezet mrĺköđtetésének céIjara határozatlan időre
ingyene s en haszĺáIatb a adj a.

2.) Budapest VIII., Bęzeńdi u. 3. sz. a|atĹi, füldszinti, utcai bejáľatu 67 m2 alapterĺilehĺ, és
a Budapest VIII., Bezerédi u. 5. sz. a|atti, félszuterén, utcai bejaratÚ 88 m2
alapterÍiletrí helyiségek c}sszenyitásához és felújításához sziikséges 7.100.000;
Ft+AFA benhazási keretet biĺosít.

3.) felhatalmazza a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 2. pontjźlban foglalt benlhazásí szerzođés
megk<itésére és a ben:Ílázás lebonyolításaľa.

4.) felkéri a polgármesteľt, hogy a beruhazási <isszeg 5yo-át képezo, azaz 355.000.-
Ft+AFA összegű bonyolítási díjľa vonatkoző szerződést a Kisfalu Kft.-vel írjaa|á.

5.) a 2. pontbaĺr foglalt 7.100.000.-Ft+ÁFA <isszegű beruhazási keret valamint a 3.
pontban foglalt 355.000.-Ft+AFA összegiĺ bonyolítási dij pénzugyi fedezetét 11602
címen biztosítja.

6.) felkéri a polgármesteľt, hogy Budapest V., VI.' VII., és IX. keľĹilet onkormányzataiva|
és a Fővarosi Katasztrófavédęlmi Igazgatősággal vegye fel a kapcsolatot aberuhtzási
és a helyiség jövőbeni eseti igénybevétele során felmerülő k<iltségek megosztása
cé|jábőI.
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7.)

Felęlős: |-f . pont esetén polgármester
3. pont esetében Kisfalu Kft. tig1rvezetője
4-7 . pont esetében polgáľmester

I-f . pont esetén 20|3. február f7.
3-4. pont esetében 20|3. március l6.
5. pont esetén f0|3.februárf7.
6. pont esetén f0|3. március l6.
7. pont esetén f0I3. március 16.

Határidő:

6. Egyéb előteľjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat igazgatási sziinet elrendelésére, és a polgáľmesteľ 2013. évi
szabadsá golási ütemteľvének elfogadásáľa
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis Máté
A Képviselők az íľásbęli e|őteqesnéshez csere rendelet-tervezetet kaptak pótkézbesítéssel. Az
előterj esztést bizottság nem táĺ gy a|ta.
Megnyitja a napiľend vitáját. Megá||apítja, hogy az előterjesztés táĺgyábaĺ kérdés,
hozzásző|áS nem érkezett, ezért a napirend vitájátlezźrja, és a következő hatáĺozati javaslatot
bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy:

1. a20I3. évi munkaszisnetí napok körĹili munkarendróI sző|ő tźljékoztatást elfogadja.

2. felkéri a jegyzot, hogy a Hivatal 2013. évi ztlrva tartásának időpontjairól a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a tarshatóságokat, felügyeleti szerveket,
valamint a ko zszolsźitatókat.

3. dr. Kocsis Máté polgármester 2013. évre vonatkozó szabadságolási iitemtervét
elfogadja, és részére anyáriigazgatási sziinet iđoszakfua2013. augusztus 05. és 20|3.
augusztus 20. kozott cisszesen 10 munkanapot, a té|i igazgatási sziinet iđőszakźlra
2013. december 23. és2}I4.januĺír 05. köz<jtt összesen 5 munkanapot kiad.

4. dľ. Kocsis Mźúé otszttggyúlési képviselőként ellátott fľakció' illetve egyéb politikai
tevékenysége idejére igényelt szabadságnapok kiadását engedé|yezi a munkaidő
nyilvántartás ađatai a\apjén, továbbá eĺgeďéIyezi az előre nem látható, egyéb célra
igényelt szabadságok igénybevételét azzal, hogy az így fe|használt napokľő| 2014.
jaľľuaľ 31-ig köteles beszámolni.

felkéľi a polgármestert, hogy gondoskodjon a hatátozat 6. pontjában foglalt
egy eztetések utan a szer zo đés elkészítéséről és a|áírásár őI.
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5. a 3-4. pontban foglaltak alapjtn felhatalmazza
szabadság engedély a|áír ástlt a.

Sántha Péterné alpolgármestert a

Felelős:

}Jatfuidő-

Dľ. Kocsis N.ĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet az a|ábbi hatźľrozatot 16

tartő zko dźls s al el fo sadta.

1. pont esetében polgármester
2-5. pont esetében jegyző
1. pont esetében 2013. február 27 .

2. pont esetében 2013.június 30.
3' pont esetében 2013.februfu27.
4-5. pont esetében 20|4.januaĺ 31.

16IGEN

0 nem szavazattaL,0

O NEM 0 TARToZKoDÁssAL

lgen,

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPuSELŐ
A HATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERÚ SZoTOBB sÉc szÜrsÉcBs
HATAROZAT:
70120Í3. (II.27.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:

1. a20I3. évi munkasztineti napok körĺili munkaľendről szóló tájékoztatást elfogadja.

2. felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 2013. évi záĺva taľtásanak időpontjairól a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a társhatóságokat, felügyeleti szerveket,
val amint a ko zszolgźitatőkat.

3. dr. Kocsis Máté polgármester f0|3. évre vonatkozó szabadságolási titemtervét
elfogadja, és részére anyáriígazgatási szünet idószakáĺa2013. auguszťus 05. és 2013.
augusztus 20. kozott ĺisszesen 10 munkanapot, a té1li igazgatási sztinet iďószakáĺa
20|3. december 23. ész}|4.január 05. kcjzĺitt osszesen 5 munkanapot kiad.

4. dr. Kocsis lľilźúé otszággýlési képviselőként ellátott frakció, illetve egyéb politikai
tevékenysége idejére igényelt szabadságnapok kiadását engedéIyezi a munkaidő
nyilvantaľtás ađatai a|apján, továbbá engeđé|yezi az eIfuę nem látható, egyéb cé|ra

igényelt szabadságok igénybevéte|ét azza|, hogy az így felhasznált napokĺő| 20|4.
januĺár 3 1-ig kĺiteles beszámolni.

5. a 3-4. pontban foglaltak a|apjan fe|hatalmazza Sźntha Péteľné alpolgáľmestert a
szab adság engedély a|áír ásár a.

1. pont esetében polgármester
2-5 . poĺt esetében j egyző

Felelős:
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Hataľidő: 1. pont esetében 20T3. február 27.
2. pont esetében 2013.junius 30.
3. pont esetében 2013. februźn 27.
4-5. pont esetében 20l4.januĺĺľ 31.

Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátj a az igazgatźtsi szünetről szóló rendelet-tervezetet.

A SZAVAze.sNÁI. JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZOTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľve.nos rÉpvIspro-ľpsrÜlpľB 16 IGEN, 0 NEM, 0
TARTOZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET JóZSEFVÁno sl oľxonľvĺÁľyz,ł.ľ xÉľvr sľ L,ő _ TE STÜLErÉľnx
1112013. (Iil.01.) oľronľĺÁrwzĺ.ľr RENDELETÉT A 2013. Évnn
VONATKoZóAN IGAZGATÁsI szÜľET ELRE,NDELÉSÉRoI

Dr. Kocsis M.áLté
MegáI|apítja' hogy a rendeletet a Képviselő-testiilet 16 igen, 0 nem szavazatÍa|, ártőzkodź.s
nélktil megalkotta.

Napiľend 612. pontja
Beszámolĺó az egyezségi tárgyalásokľól a védőháló, Paks Szocĺális
Foglalkoztatĺó Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }lĺ.tńé _ polgĺírmester

Dľ. Kocsis M:áLté

Az írásbeli előterjesĺést az illetékes bizottságmeg!źľgya|ta. A napiľend vitáját megnyitja, és
megadja aszőt dr. Révész Máľtanak.

Dľ. Révész Márta
Megkérdezi ki és mikor vettę át a Védő Háló Paks HáIőzattőI az áItahskhasznáLt ingatlanokat
és berendezéseket? A Kft-vel kötött Együttmfüĺidési Megállapodásban rcgzítették, hogy
milyen áI|apotban kell átadni ezeket az ingatlaĺokat és berendezéseket. Megkérdezi, ennek
megfelelően történt-e az átadás?

Dr. Kocsis M:áté
Dr. Mészár Erika a\egyző asszonynak adja meg a szőt.

32



Dr. Mészár Erika
Az egyík helyiség a Baross utca 84-ben található, mely helyiségről a Tisztelt Képviselő-
testület dtjnt<jtt, hogy ott Iesza JIK központja. A másik helyiséget is átadták már a Kisfalu
Kft-nek. A helyiségek ľendben źúadásra keľültek.

Nováczki Eleonóra
A Kálvária téri helyiséget a Moravcsik Alapítvány haszna|ja. A helyiségeket megfelelő
állapotban kapták vissza, ugyan olyan állapotban, mint ahogy azt az onkormĺínyzatbirtokba
adta.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadja a szőt dľ. Révész Mźlrta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Íľásban kéri az elhangzott vá|aszokat. Megkéľdezimi|ett a Hungáľia köruti ingatlannal?

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé,

A Hungaľia koruti helyiség nem az onkormányzat tulajdonábarl źilt.
K&i aHivatal vezetóit, hogy a Képviselő Asszonynak íľásban küldjék meg a vál'asü'.
Megállapítja, hogy az előterjesztés tátgyttban további kérdés, hozzászőIás nincs. A napirend
v itáj át |ezźrj a, é s a ktivetk ezo hatźr o zati j avas l atot b o c s átj a szav azásr a.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l.) tudomásul veszi a Védőháló-Paks Szociális Foglalkoxató Nonpľofit Kft.-velfolytatott
egyezségi targyalások sikeľtelenségét azza|, hogy továbbľa is fenntaľtja ajogvita békés
és jóhiszemri rendezésére irányuló elvi szandékát.

2.) 13612012. (IV. 19.) sztlmu hatźltozatának 4.) pontját, amelyben a felmondás
felfiiggesztésérőI döntött, visszavonj a.

3.) 10612012. (nI. 22.) szétmű hatźttozatában foglaltakat megeľősífue a Védőháló-Paks
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel (székhely: 7030 Paks, Kishegyi út 1.) 2006.
január 16. napjrín, hatźrozat|aĺ időre kötött és módosított Együttmriködési
Megállapođást szetzodésszerĹĺen felmondja azza|, hogy ettől függetlenül a jövőľe
néme jogfenntaľtással él, és fenntartja_ amennyiben ęffe utaló tények meľülnek fel - a
szerzođés esetleges érvénýelenségévelkapcsolatos nyilatkozattéte|i jogát.

4.) felkéri a polgrĺľmesteľt a 3. pont szerinti felmondás a|áírásáĺa, és a felmondás
Védőháló-Paks Szociális Foglalk oztatő Nonprofit Kft-vel töľténő közlésére.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2013. marcius 08.
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Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a következő hatźlrozatot 16 igen, 0 nem szavazattal,
1.artőzko dás nélkül elfo sadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERU SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
Ha.ľÁRoz,ą.ľ:
71t2013. (II.27.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) tudomásul veszi a Védőháló-Paks Szociális Foglalkoztató Nonproťrt Kft.-vel folytatott
egyezségi taľgyalások sikertelenségét azza\, hogy továbbra is fenntartja ajogvita békés
és jóhiszemű rendezésére irányuló elvi szándékát.

2.) 136120|2. (IV. 19.) számű határozatźtnak 4.) pontját, amelyben a felmondás
felfiiggesztéséľől döntött' visszavonj a.

3.) 10612012. (III. 22.) számű hatáĺozaÍában foglaltakat megeľősíBĺę a Védőháló-Paks
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel (székhely: 7030 Paks, Kishegyi út 1.) 2006.
januáľ 16. napjźn, hatáĺozat|an időre kötött és módosított Együttműködési
Megállapodást szeruődésszeriien felmondja azzal, hogy ettől függetleniil a jövőre
ĺézve jogfenntartással él, és fenntaĺtja- amennyiben eITe utaló tények merülnek fel - a
szerződés esetleges érvénýelenségévelkapcsolatos nyilatkozattételi jogát.

4.) felkéri a poIgátmesteľt a 3. pont szerinti felmondás aIáírásźra, és a felmondás
Védőháló-Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel történő kĺizlésére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. március 08.

Dr. Kocsĺs lIáté
Az tilés végén azSZMSZ 20. s (1) bekezdése lehetőséget ad képviselői kéľdésekĺe.
Sz1|l Balázs képviselőnek adj a meg a szőt.

Képviselői kéľdések:

Dľ. Kocsis ľ{áLté
Szi|i Balźns képviselő ur parancsolj on.
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Szili Balázs
A tobbszĺjrös lakás-haszná|atbavételi elengedésének rigye parko|ő páIyára kerĹilt. Annyit
tudunk, hogy peres eljaľások esetén a bíróság a lakás törvényre hivatkozva nem ítéli meg
ezeket a tobbszörös lakás-haszĺźiatbavételi díjakat. Azt is tudjuk, hogy tartozás elengedés
címén nem tudjuk. megoldani a problémát, mert annak a NAV á||ásfogla|ása szerint
adóvonzata van. En tobb jogásszal konzultálva azt. az infoľmációt kaptam, hogy
visszamenőleges hatálý rendelet-módosítással lehetne ezt megoldaru. An. kérđezem, van-e
ennek valamilyen törvényi akadá|y a?
A költségvetési vita során mi an' állítotfuk, hogy az önkormányzati źÍszervezés az nem hogy
költséghatékony lett volna, hanem még költségigényes is. Polgármester Ur pedig ań. moĺđta,
hogy már pedig ez a Jőzsefvarosi onkormtnyzat szétmtra pluszos volt. Aa szeretném kérni,
hogy ezt írásban, valamilyen szĺĺmokkal alátźtmaszwa legyenek szívesek nekem megkiildeni.
Kĺjszĺjnöm.

Dľ. Kocsis lfiĺ.álté
Képviselő Úľ nem ań. monđta, hogy az onkormźnyzat, hanem az źilamosítás és valamennyi
állami átszęrvezés volt mínuszos, és én arľa mondtam, hogy pluszos volt. De le is írom, ha
gondolja.
Jakabs Tamás képviselő ur parancsoljon.

Jakabfy Tamás
2010. és 2011. forđulóján ez az onkormtnyzat dönttjtt az Otczy úti iskola épiiletének
eladásáról. Ez az eladás részletekben történt. Ha jól emlékszem évente kell fizetni ezeket a
részleteket. Ań" szerctném kérdezni, hogy a, ha jól emlékszem januarban kell ezeket az éves
részleteket ťlzetni, hogy van-e tartozása, vagy megfizette avevő az idén esedékes részletet.
Köszön<jm.

Dr. Kocsis M:áté
Nováczki Eleonóra vá|aszo| a Kisfalu Kftrészérő|.

Nováczki Eleonóľa
Természetesen írásban is meg tudjuk erősíteni, amit most itt el fogok mondani. 75 mil|íő
forintot kellett ťlzetnie jaĺuár 3|-ig a Kft-nek. Nem teljes egészében ťlzeÍte meg a 75 míllió
forintot, Iĺźnyzik belőle _ pontosan nem emlékszęm az összegľe _ aÍra kéľek idot, hogy
pontosan megmondjam. A nagyobbik részét megfizette maľ. Felszólítottuk, hogy jdjjc]n be'
hogy ígazolja, hogy miért nem fizette be, illetve haladéktalanul tegyen eleget ťlzetési
kĺjtelezetts é gének. Mĺírcius 6 - ár a v arl |<ltíszv e e gy e gy ezteté s vele.

Dr. Kocsis NIáLIé

Még a kiküldendő írásbeli váIaszomat szóban kiegészítve éppen egy mai híľ, hogy amikor
onök azt mondjfü, hogy az á||an belerondított, vagy hogy fogalmaztak az önkormźnyzati
v1lágba, és több államosítás vo|t, 4,4 milliárd foľintnyi adósságot vźl|Ia| źú az tll|arl
Józsefuaľostól. Amligy is igazam lenne, a többi szźrnot tekintve, de ha még ezt beletesszĹik, az
źi|aĺĺrĺ megnövekedett szerepvá||a|ása az önkormtnyzatok<nál mit jelent, akkor egészen üdvös
|esz a matek a Jőzsefvárosi onkormányzat számára.Ezze| akiesészitéssel kéľném az futrsbe|i

vá|aszt megküldeni a Képviselő Urnak.
Megadj a a szőt SzíIi Ba|ázs képviselőnek.
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Szili Balázs
Az első kérdésemre is írásban fogok váůasztkapni, mert aľrólmég nem volt szó?

Dľ. Kocsis Máté
A több szĺjrĺj s lakáshas zná|ati díj ľa v o natko ző kér désére, i gen.
Megállapítja, hogy t<jbb kérdés nem érkezett, ezért az Ĺilést 16:33-kor bezárja'

Budapest, 2013. március

c-
A jegyzőkonry az Mtjtv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testtilet 2013.
február 27-eiu hitelesen tanúsítja.

A j egy zókönyvet készítętték :

E-adJ.s- ĺ--..ľ. ,
Szedliczkyné Pekári K@|ina
Szervezési és Képviselői Irodavezetőĺ\' [1
t}iďrC.^

vidákné Csébi Tímea
ljgyintéző

A Képviselő-testület iegyzőkönwének mel|ékletei:

1. számú melléklet - jelenléti ív

2. számű mellék|et - név szerintiszavazási lista

3. számú melléklet. meghívó és előteľjesztések

#ffi
Qś,,.,o"-

20ij i4Äiť| ĺ ji'
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Melléklet

Szavazás eredménye

|deje: 2013' február 27 ' 15:17
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 60; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 15 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í5 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16'67
osszesen í8 í00.00

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Atti|a
Szi|i Balázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2013. február 27 ' 15:24
Típusa: NyĺIt
Rende|et száma 10; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefvárosi Önkoľmányzat 2012. évi
7 1201 2.(||.21.) rendelet módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%

költségvetéséről szóló

lgen
Nem
Tartózkodik

15 100.00 83.s3
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott ĺ5 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16'67

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMáĺta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zental oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Attila
Szi|i Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 27.15:44
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 63; Elutasĺtva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Módosító

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

4
12

25.00 22.22
75.00 66.67

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11.11
Osszesen 18 100.00

Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Szi|i Ba|ázs
Ba|ogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné
Soos György
Szilágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér AttiIa

lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

TávoI
TávoI



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. február 27. 15:44
Típusa: Nyílt
Határozat száma 64: E|fogadva
Minősített szavazás

Táľgya: Javaslat az Európa Be|városa Program ll. koncepciójának kidolgozására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 í00.00 88'89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11'11

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaĺser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér AttiIa

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2013. február 27 ' 15:50
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat száma 65; Elfogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a Magdolna Negyed Program
kapcsolódó döntések meg hozatalára

Eredménve Voks: Szav% össz%

lll. pá|yázat megva|ósításához

lgen
Nem

16
0

100.00 88.89
0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00

!,ávo| 2 11.11
osszesen í8 100.00

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Atti|a

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI





Szavazás eredménye

ldeje: 2013' február 27. 16:10
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 66; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javas|at a Práter utcai iskola és tornacsarnok pá|yázat útján történő
bérbeadására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11
Osszesen 18 100.00

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Atti|a

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2013' február 27 ' 16:10
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 67: E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat a Práteľ utcai iskola és tornacsarnok pá|yázat útján történő
bérbeadására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

15 93.75 83.33
0 0.00 0.00
1 6.25 5.56

Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soos György
Szilágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Atti|a

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.

TávoI
Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 27. 16:16
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 68; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Bárka Színház Nonpľofit Kft..vel kapcsolatos tulajdonosi
döntések meg hozata|ára

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11
osszesen í8 í00.00

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Atti|a

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI



|deje: 2013. február 27. 16:23
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 69; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javas|at a Budapest Vlll.'
félszuterén összenyitott
adására oktatóközpont
lgazgatóság részére

Szavazás eľedménye

Bezeľédi u. 3.5. épületek földszinti, és
helyiségeinek térítésmentes használatba
céljára a Fővárosi Katasztrófavédelmi

Eredménve Voks: Szav% ossz%
100.00 88.89

0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11

lgen
Nem

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér AttiIa

16

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol

10



Szavazás eľedménye

|deje: 2013. február 27. 16:25
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat száma70; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javas|at igazgatási szĺ,inet elrende!ésére, és
szabadságolási ütemtervének e|fogadására

polgármester 2013. évi

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Atti|a

100.00 88.89
0.00 0.00

16
0

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11
Osszesen 18 100.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI

TT



t2



Szavazás eľedménye

|deje: 2013' február 27 . 16:25
Típusa: Nyí|t
Rende|et száma 11i Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat igazgatási szünet elrende|ésére, és
szabadságolási ütemtervének elfogadására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11.11

polgármester 2013. évi

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsls Máté
Komássy Ákos
Dr. Révész|lłáĺIa
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Voros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Attila

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI

13



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 27. 16:28
Típusa: Nyíĺt
Határozat száma 71; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Beszámoló az egyezségi tárgyalásokról a Védőháló Paks Szociális
Foglalkoztató Nonprofit Kft.vel kapcsolatosan

Eľedménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0
Távo| 2

0.00
11.11

Osszesen

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr' RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Pintér Attila

18 100.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol

1.4


