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Hatát ozati j av aslat a bizottsźĘ. számźLr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnekaze|őteriesztésmegtársya|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

AzSzMSz 18.s (4) bekezdése alapján,,Minden
pontja a polgármester írásos tájékoztatőja

hónap első rendęs iilésének állandó napirendi
a lejart hataľidejű testtileti hatáĺozatok
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végrehajtásátőI, az előző iilés őtateÍt fontosabb intézkedésekĺől, a jelentősebb eseményekĺől
és az önkormányzati pélueszkozok átmenetileg szabad ľendelkezésű részének pénzpiaci
j ellegű lękötéSéről.''

Kéľem a tájékoztatĺó tudomásul vételét.
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P olg ármes teľi tájékoztatő

a 2013. áľpĺlis 03.ai
képvĺselő-testületĺ

ĺilésľe

,,(4) Minden hónap első rendes tilésének állandó napirendi pontja a po|gármester íľásos
tájékonatőja a |ejźrt határidejű testĹĺleti hatźrozatok végľehajtásźrő|, az elóző ülés óta tett
fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľő| és az önkoľmĺányzati pénzeszkozok
átmenetileg szabadrenđelkęzésű részének pénzpiaci jellegii lekĺjtéséről.''

(az SZMSZ ]8. s @ bek. alapjón)



Tájékońatőalejźr:thatáridejűképviselő-testtiLetihatározatok
végrehaj tásárőI

Tisztelt Képviselő.testüIet!

A lejáľt határĺdejű képviselő-testĺileti határozatok végľehajtásárĺól az alábbi
jelentést adom:

Jóuefvdrosi onkormdnyzat 20t1. évi köttségletésérdl és végrehajtúsi szabályairól saiki
rendelet tervezete

681201.1,. (il. 17.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Corvin Sétány Program 2011. évi kĺiltségvetésére vonatkozó 499l20I0.(X[.15.) számil
hatélr ozattnak 3 . pontj ában fo glaltakat törli.
Felelős: poIgáľmester
Hatáĺido azoma|

2. felkéľi a polgármestert, hogy a Corvin Sétány Kft-vel 2008. december I7-én kötött
vá||alkozásí, hasznosítasi és tizemeltetési megállapodást (Vállalkozási szerződés) a
ktiltségvetésben tervezettek szerint módosítsa és a Képviselő-testtilet következő tilésre a
szeruőđés módosítását nýjtsa be.
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testtilet soron kĺivetkező tilése

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a2009. októberében, öSszesen 4.563 millió, valamint a20I0.
augusztusában, összesen l.000 millió Ft keľetösszegű hite|szerzodésekben foglalt
rendelkezésľe tartási idő meghosszabbítźsźlra kezđjen tźlrgya|ásokat, és egyben
felhatalmazzaapoIgźlrmesteľtamódosítottszerzodéseka|áírására.
Felelős: polgáľmester
Hatźndő: 20| | . május 3 1 .

4. a I05l20|0. (III.31.) számu hatfuozatźlban 172.000 e Ft összegrĺ elózetes
k<itelezettségvállalás a kerületi térťrgyelő rendszer 15 db kamerával és 1 db kozponti
munkahellyel való bővítéséľe, és az ana|őg rendszerről digitális rendszeľre va|ő átalakitźsa
- foglaltakat visszavonja.
Felelős: polgármester
Hatáľído: azonnal

5. a 26812010. (VII.14.) szźllrru hatźnozat 9. pontjában foglaltakat a 2010. évi
kĺiltségvetésből a hitellel szemben törölt köZterĺilet-rehabilitáciő II2.572 e Ft-os felújítást
a 2011. évi költségvetésben biztosítja _ visszavonja, és a |I2. 572 e Ft hitelt a Corvin
S étany Pľoj ekt ťlnanszít ozásźra for đítj a'
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a szociális, oktatási, közmúvelődési intézmények cafeteria
rendszerét đolgozza ki, és ennek figyelembevételével a Koza|ka|mazottak Juttatási
Szab źiy zatának módo sítását terj es sze be a Képviselő-testtilet k<jvetkező ülésére.



Felelős : polgĺírmester
Határido: a Képviselő-testület soľon következő ülése

7. azBgészségügyi Szo|gáIatĺál mfüĺjdő gyógýorna kĺĺltségeit 20||. évtóI az önkormányzat
nem finanszírozza.
Felelős: polgármester
Hataľidő: azonna|

8. az önkormtnyzatz}II.januaľ 1-jétől azBgészségiigyi Szo|gá|ata|ka|mazottainak cafatéria
keretéhez éves szinten 20.000 e Ft támogatást biztosít. Felkéri az intézméĺy vezetőjét,
hogy az intézményi cafatéńarenđszerét a jogszabáLyok figyelembevételével dolgozzaki.
Felelő s : po lgáľmesteľ, kcĺ ltségvetési szerv v ezetoj e

Határidő: azorľral'
9. felkéri a polgármesteľt, hogy a Kĺiľnyezetvédelmi Alap létrehozásárő|' kezeléséről és

fe|hasznáIásáról szóló 3ĺ20II. (I.24.) cinkormanyzati rendeletet és a Ffü kivágásaról és
pótlásáľól szőIő 2612006. (VII.14.) sz. ĺĺnkormányzati rendeletet tekintse át és tegyen
javaslatokat a rendeletekben lévő páĺhuzamosságok megsziintetésérę és alľa, hogy a
Környezetvédelmi Alap és a fapótlási céItaľtalék összege a mindenkori költségvetésbęn a
fonások fiiggvényében keľĹiljön meglervezésre azza|, hogy legfeljebb 10.000 e Ft ĺisszegrĺ
legyen.
Felelős: polgáľmester
Határĺdő: 2011,. marcius 3 1.

10. 3.000 millió Ft összegben kötvényt kíván kibocsátani fejlesztési feladatok
ťlĺanszirozásáta, és felkéri a polgrĺrmestert' hogy kezdjen tĺáľgyalásokat a hitelintézetekkel'
valamint a kötvénykibocsátásra vonatkozó banki javaslatokat terjessze be a Képviselő-
testület elé.
Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 20I I. április 3 0.

11. felkéľi a polgármesteľt, hogy a2011. évi kĺiltségvetésben elfogadott hiány csökkentése
érdekében, tekintse átabevétęlek n<jvelésének, a kiadások csökkentésének lehetőségét és

eľre vonatkoző javas|atait, valamint a hatékonyságra, takarékosságta, ésszeľűségĺe és

következetes gazdálkodásra készítsen intézkedési teľvet és terjessze be elfogađásra a
Képviselő-testület elé.
Felelős : polgĺĺrmester
Hatariđő: folyamatos

|2. felkéti a polgáľmestert, hogy a jogszabét|yi vá|tozások miatt a t&ítési dýal<ra, tandíjakĺa
vonatkozó rendeletęk módosítását terjessze be a Képvisęlő-testület elé.
Felelős: polgármester
Hatźlriďo: legkésőbb április 3 0.

|3. a.l a274120|0. (V[.14.) számthatározatźtban foglaltakat fenntartja és a3. pontjźú az
alábbiakkal egészíti ki:

Felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy készítse el a Jőzsefvárosi onkormźnyzat fulajdonában álló
lakóépületek felújítási feladataira vonatkozó kozbeszęrzési eljáĺás ajánlattéte|i felhívásrához
sziikséges műszaki dokumentációt is' Az ajźlnlattételi felhívást úgy kell összeállítani, hogy
valamennyi e pont szerinti feladatellátás egy kozbeszeruési eljarás keretében kerüljön
lebonyolításra, a kozbeszeruési e|jźtráshoz rendeIt szerzođés 2 éves időtartamú. Az
ĺinkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításanak díjazásarnk felső határa évente nettó 160

millió Ft.
Akozbeszerzési eljárás aján|attéte|i felhívás érdekében a Képviselő-testĹilet a kĺjvetkező évek
kĺlltségvetésének terhére előzetes kötęlezettséget vállal.
b./ felkéri a polgáľmestert, hogy a ktjvetkező évek költségvetés tervezéséné| a l3la. pontban
foglaltakat vegye Íi gyelembe.



c/ felkéri a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a l3la. pontban megllatźnozott
kozb eszer zési elj aĺás lefo lytatásáľa.

Felelős: polgármester
Határidó: a.l pontazomal,b.l2012. februaľ I5.,20I3. február 15., c.l azonna|

A Pénzüeyi ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a határozat |3. pontjában foglaltakat a
2013. évi kiiltségvetésről szőlő 9l20t3. (|I.22.) önkormányzati rende|et tartalmazza.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Józsefvárosi Onkormányzat tulajdonában álló
lakĺóépületek fetújítási feladataira vonatkozĺi közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásához szükséges műszakĺ dokumentációt és szerződés tervezetet elkészítette. Az
eľedményes ktizbeszerzési e|járálst ktivetően az onkorm ányzat a nyeľtes ajánlattevővel a
Yá||a|kozási szeľződést 2011. június 28-án két éves időtartamľa megkłitötte.

Javaslat csalúdok átmeneti ottltona kötelező feladat ellátúsí szerződéssel ttjrténő
biztosítlźsdra

78r20r1. (rr. 17.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a beszerzési eljźľźls lefolytatását követően ellátási szerződést köt _ családok átmeneti

otthona - kötelező önkoľmányzatí feladat más fenntartő á|ta| töľténo ęIIátásaru 4 fő
feľőhelyre, előzetes és taľtós kotelezettségvállaláss a| 2011 . j únius 0 1 . napj átó I hatfuozat|an
időľe.

2. az I. pontban meghatározott szolgáltatźsra az önkormányzat áIta| fizetendő szolgáltatási díj
költség keretösszegétz}Ĺl. évben maximum bruttó 635.650,- Ft/főlév összegben hattrozza
meg azza|, hogy minden évben a Képviselő-testiilet a szolgá|tatási díj összegét
felülvizsgálja. A havi elszámolás alapjźlt az igénybe vett _ egy főľe vetített _ havi
gondozási napok szźrna képezi.

3. felhatalmazza a polgĺáľmestert abeszerzési eljźnź.s eredményeként a nyertes ajánlattevővel a
hatfuozat 1. pontjában meghatáľozott feladatra az e||átźsi szerződés megkötésére.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a mindenkori ktĺltségvetés tervezésénél a hatfuozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a családok átmeneti otthonának megvalósításárakészíttessen
gazdasági számításokat és tekintse át, mely önkormźnyzaÍi ingatlanban lehetséges az
otthon |étrehozása.

Felelős: polgármester
Határidő: I. és 2. pont esetében: 2011. februfu 17 .

3. pont esetében: abeszerzési eljárás |eztnásźĺ k<jvetően
4. pont esetében: az <inkormányzatéveĺ.lként február 15.

5. pont esetében: a Képviselő-testiilet májusi első rendes tilése

A Humánszolgáltatási ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a beszeľzési eljárás
lefolytatását kiivetően az S.O.S Krízis Alapítvánnya|2012. április 3. napjátóIhatározott
2017. decembeľ 31. napjáigtartő időtaľtamra ellátási szerződés keriilt megkiitésre, mely
esetében a szo|gá|tatási díj méľtéke z szerződés időtartama a|attvá|tozat|an.



A Pénzügyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 78120ĺ1. (il. 17.)

számú határozatálban foglaltakat az iigyosztály a mindenkori kiiltségvetés teľvezésénél
fĺgyelembe veszi.

Javaslat a lakósgazddlkodds 20l2. évi irdnyelveinek kiegészítésére

221t20r2. (VILos.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.)a 100120|2.(III.22.) szźtmu képviselő-testĹileti hatttrozat 3.2. pontját, az alábbíaka
váItonatja:

2012. szeptember 3. - 2012. olctóber 15. között |akáspalyazatot ír ki felújítási
kĺĺtelezettség vállalásáva|, I évhatározott időre szóló bérletijogviszonnyal, előbérleti
jog biztosításával a határozat mellékletét képező taľtalommal az abbarl megnevezett
józsefuáľosi kötődésrĺ ifiú htnasok részéte, a Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság által kijelölt 5 daľab lakás terhére.

A pá|yźuatra kitrĺzött lakásokĺa kötött bérleti szetződésekĺe egységesen, 10 éves

elidegenítési tilalom kerülj ön felj egyzésľe.

A jelentkezési lap éľtékesítésébőlbefolyt bevétel a Kisfalu Kft. bevételétképezi.

2.)a |00lf0I2.(III.22.) számu képviselő-testiileti hatźrozat az alźtbbi 10.) ponttal egészĹil

ki: minőségi lakáscseľe pá|yázat 2013. I. negyedévében, míg a lakással nem
rendelkező , Jőzsefvźtrosban éIőktészétę 2013.II. negyedévében keriiljön kiírásara. A
minőségi lakáscsere pźiyázat a Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012.

novemberi ülésére, mig a lakással nem rendeLkező, Jőzsefvźrosban élők részére
kiírandó páLyazat aYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 2013. maľciusi ülésére
kerüljön előkészítésre oly módon, hogy a LELEK progÍam keľetében t<jľtént

rendkívĹili bérleményellenőrzés sza\tnai tapasńa|atainak, keletkezett adatainak
véglegesítését kĺjvetően, azok figyelembevételével keľĹiljc}n kidolgozásra a pźiyázat
fe ltételľend szer e, a b érl ők kiv á|asztáslínak szempontj ai.

A 20|3. I. félévében teľvezett |akáspá|yazatokĺa 30 db önkormányzatí bér|akźs
kerĹitjön bevonásra, elsődlegesen a 100%o-os ĺinkormtnyzati épületekben lévő tires

lakásá1lományból

3./A Képviselő-testiilet felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a jogcím nélktili lakáshasználók
he|yzetét mérje fel, és az ęredmények ismertében a jogcím nélküli lakáshasználók
he|yzetének rendezésére tegye meg javaslatát, legkésőbb a Képviselő-testiilet 2012.
decemberi első rendes ülésére.

4.) A Képviselő-testÍ.ilet felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a magasabb komfortfokozatu
(almfortos/osszkomfortoý lakasok véte|źltszázalékának emelésére vonatkozóan tegye

meg javaslatát, legkésőbb a Képviselő-testület 2012. októberi első rendes ülésére.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja

Hataridő: 1. pont vonatkozásábanaYtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság z}Iz.julius 18-

ai ülése.



2. poĺt tekintetében a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20t2. novemberi és
2013. marciusi ülése

3. pont tekintetében a Képviselő-testiilet 2012. decemberi első rendes tilése
4. pont tekintetében a Képviselő-testület 2012. októberi első rendes ülése

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 1. pont: A Kt. dłintés figyelembevételével a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fe|é az ,,\W2012.,' típusú lakáspályázatra kiírandó
lakások kijeltĺlésére vonatkozó javaslatukat a2012. július 18-ai ĺilésére megtették, a VPB
a 9 18 l2012.(WI. 1 8.) számű döntésével a lakásokat kij eliilte.
2. pont: A minőségi lakáscseľe páiyázatľa vonatkoző e|őterjesztés elkészÍilt, amelynek
egyeztetése még folyamatban van. Az egyeztetés befejezésétől fĺiggően 

^Városgazdálkodási ós Pónzügyi BŁottság 2013. ápľilis 2. vagy 3. ľendes ůilésére
terjesztik elő. A lakással nem rende|kez(i, Józsefuárosban éIők részére kiíľandó pá|yázat
egyeztetés előttá||.
3. pont: Az e|őterjesztést a Képviselő-testiilet 20t3. ápľilis 2. ľendes iilésére terjesztik
elő.
4. pont: 5fl2012. (x.11) hatályos rendelettel lett megváitoztatva a magasabb
ko m fo ľtfo kozatű la kás o k v éte|ár száłzalékának em elés e.

Javaslat a jdrdsi renďszer kialakí.tóslÍval kapcsolutos di)ntések meghozataláľa

345t2012. (X.18.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja az onkormányzat és Budapest Főváros Kormanyhivatala kĺjzött a VIII. kerületi
hivatal kialakításahoz szfüséges' a jaľási (fovárosi kerületi) hivatalokĺól szóló 2l8l20|2.
(V[I.13.) Korm. rendelet 2. melléklete figyelembevételével elkészített megállapodás
tetvezet fő tartalmi elemeit - a hatfuozat 2. pontjábp foglaltakĺa is figyelemmel -,

mindazon vagyon és vagyoni értékíi joganak Magyar Allam ingyenes hasznáiatba adása
érdekében, amelyek a jogszabźiy á|ta| meghatátozoÍt, źltréte|re kerülő á||amigazgatźsi
feladatok eL|átásźt biztosítják és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest Fővaros
Kormányhivataléĺva| töľténő egyeztetést követően 2012. október 30. napjźig a
megállapodás és mellékleteinek végleges taľtalmát osszeáIlítsa és a megá||apodást,
valamintamegá|Lapodásbanmegfogalmazot1nyilatkozatokataLáitja.

Felelős: polgĺírmesteľ
}Jatźľidő: 20Iz. október 3 0.

2. Ahatározat |. pontja szeľinti megállapođás alapjźn a VIII. kerületi hivatal működésének
biztosítása éľdekében Budapest Fővaros Kormanyhivatala részére 2013 . januźr 0 1 . napj ától
ingyenes haszná|atba źfiadja az onkoľmányzat kizarólagos tulajdonában Iévő, az átvételre
kerülő źilarnigazgatási feladatok ellźtásőhoz szfüséges ingó vagyont, valamint alábbi
ingatlanokat,ingatlarrészeket,gépjĺáľművet:

a) 35232lOlN20,35232lOlN26he|yrajzi számu, Bp., VIII. Baľoss u. 59. sz. a|atti263 mf
és 184 m, alapterületű ingatlant,

b) 3568210lNI7,3568210lNI\,3568210lNI9,3568210lN20 he|yrajzi számu, Bp., VIII.
Práter u. 22. sz. a|atti 172 m2,24 fiŕ,33 fił, 161 fił alapterületű ingatlant,

c) 34944l0lV6 he|yrajzi sztlmtl, BP., wII. Víg u. 32. sz. alatti 66,25 m" alapteriiletű
ingatlanrésń.,



d) LCT-400 forgalmi rendszámú Ford Transit Tourneo Connect típusú gépjármti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013 .j anuár 0 1 .

3. a) a Polgĺĺľmesteri Hivata|Z3} fős - 2 Íő tisztségviselővel egyiitt, a 2 fő prémiumévek
progľamban fog|a|koztatottak' valamint a tríľsadalmí megbizatású alpolgármester nélktili -
engedélyezett létszámát a jźrási rendszeľ kialakítása miatt źúadásra keľülő, eIőzetes

egyeztetések szerint 78 álláshely bińositása érdekében 2012, november 01 napjával 18

álláshellyel megemeli, ezáItal' a Hivatal engeđé|yezett |étszźtmát 2012. novembeľ 01.

napjávalf48 főbeĺhatźlrozzameg, melyhęz 5.486,4 e Ft-ot biztosít,

Felelős : polgĺírmester
Hataridő: 2012. november 01.

b) a jelen hatáÍozat 3. a.) pontjával elfogadott 18 álláshely betöltésétzźlroLja,

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 01.
c) a Polgáľmesteri Hivata| - 2 fo tisztségviselővel egyiitt, a 2 fo prémiumévek programban

fog|a|koztatottak, valamint a táľsadalmi megbizatástl Ąolgármester nélküli
engedé|y ezęÍt |étszámát 20 13 . j anuár 0 1 . napj ával 1 70 főben hatát ozza meg,

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2013.január 0 1.

d) felkéri a polgármestert, hogy az źúadandő |étszám sztlmźnak meghatźlrozása táĺgyában
folytasson egy eńetést a Kormányhivatallal.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|2. októbeľ 30.
4. a)Polgármesteri Hivata|részére 1 db gépjáľmű beszerzéséľe bruttó 4,500,0 e Ft-ot biaosít.
Felelős: jegyző
Hatźriđő: 2012. december 3 1.

b) a Polgármesteri Hivatal tészére bútorok beszerzésére bruttó 7.000,0 e Ft-ot biztosít.
Felelős: jegyző
Határíđó: 2012. december 31.
c) a Bp., VIII. PrźÍer u. 2f. sz. alatti 35682l0lV17, 35682l0lN|8, 35682l0lNI9'

35682l0lN20he|yrajzi szźtmtingat|an felújítási munkálatainakelvégzésére bruttó 6.000'0
e Ft cisszegben fedezetet biztosít.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2012. október 30.
d) A Bp., V[I. Víg u. 32. sz. a|atti 3494410lNĺ-l4., 3494410lA 16 he|yrajzi szźtmí ingatlanok

felújításaľa bruttó 996.340,- Ft-ot biztosít és felkéri a Kisfalu Kft-t a munkálatok
lebonyolításáĺa, azzal, hogy az onkormtnyzatta| kotött megbízási szeruődés szerinti
b onyo l ítási díj ťlzeté sľe vonatko zó rendelkezé s ęket nem a|kalmazza.

Felelős : polgármester, Ki sfalu Kft . ügyve zetője
Határiđő: 2012. novęmbeľ 3 0.

5. ahatározat3, a) pontjában, valamint 4' a)-c) pontjában foglaltak fedezetére:

a) az onkormtnyzat bevételi közhatalmi bevételek - építményadő _ eloirźnyzatát 5,486,4 e

Ft-tal megemeli, ezze| egyiđejűleg a kiadás 11108-02 cím műk<jdésľe átadott pénzeszkoz
źiLamháńartáson beltiltę, ezen belül saját költségvetési szervek feliigyeleti mfüödési
ttlmogatása eIoírźnyzatźĺt ugyanezen összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatal
ttlmogatása címen.



b) a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevéte|i támogatźtsok saját költségvetési szervek
múköđési felĺigyeleti szervi támogatása e|oirźnyzatát 5.486,4 e Ft-tal, és a kiadás
12202 cím rendszeres szeméIyi juttatás e|óírányzatát 4.320,0 e Ft-tal, a szociális
hozzźĄáru|tls e|őirtnyzatát 7.166,4 e Ft-tal megemeli Iétszám bővítés címen, és ezzęL

e gyi dej űle g ezeĺ e|óir ény zatokat zároIj a.

c) előiľanyzatén beIljll az áIta|źnos tartalék e|óitnyzatźLt 17.500,0 e Fĺtal csökkenti és

ęzze| egyidejrĺleg a kiadás 11108-02 cím múködésre átadott pérzeszkoz
á|Iarrhántartáson belĹilre, ezen belĹil saját kciltségvetési szęrvęk feltigyeleti miĺkciđési
támogatása előirányzatát 7.000,0 e Ft-tal, az egyéb felha|mozási kiadáson beltil a saját
költségvetési szervek felügyeleti tźtmogatás elóirányzatát 10.500,0 e Ft-tal megemeli.

d) a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi tźmogatások saját költségvetési szervek
miĺkĺjdési felügyeleti szervi tźtmogatása e|őirányzatát 7.000,0 e Ft-tal, és a kiadás
l2f01-01 cím dologi e\óírányzatát ugyaĺ ezen összeggel megemeli bútor beszerzés
címen.

e) a Polgármesteri Hivatal |2000 cím bevételi tőĺnogatások saját költségvetési szervek
felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatásaelőirćnyzatát 10.500,0 e Ft-tal, és

a kiadás I220I-0I cim bervhtzások előirányzatźi 4.500,0 e Ft-tal gépjármn vásárlás
címen, és a felújítások előiľányzatát 6.000 e Ft-tal Práteľ u. 22. felújítás címen
megemeli.

Đ A Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|aÍti 34944l0lN1J4., 3494410lł 16 helyrď1zi sztlmil
ingatlanok feLiĄításara bruttó 996.340,- Ft-ot biztosít a |1602 cím kaľbantartás
e|őirźnyzattlra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. október 18.

6. 2 fő kozszolgáIati jogviszonyának megszüntetésére az őket megillető jáľandóságokľa
cisszesen 3.284,0 ezer Ft, valamint 887,0 ezer Ft jćtrulék fedezetet biztosít a Polgármesteri
Hivatal bérmegtakarítźsa terhére. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi
juttatás e|őfuényzatán belĹil a końisńviselők ľendszeľes személyi illetmények
eloirźnyzatát 3.284,0 e Ft-tal csĺikkenti, ezzel egyiđejűleg a felmentés, végkielégítés
előir źny zatát ugy an ezen ci s sze g gel me gemel i.
Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2012. október 1 8.

7. A 3494410/Nl,34944101N2,34944101N3,34944101N4,3494410/N6 helyrajzi szttmu,
természetben a Bp., VIII. Víg u. 32. sz. alatti 1'082 ÍIť alapterĹiletű ingatlant a
Polgármesteri Hivatal telephelyének (iľattaľ céljából) kijelöli, ahatáĺozat2. c) pontjábarl
fo glaltak figyelembevételével.

Felelős : polgármester, Kisfalu Kft . tigyve zetője
Hatańdő : 20|2. októbęr 3 0.

8. felkéri a RévS Zrt-t, va|amint a Kisfalu Kft-t a Bp.' VIII. Práter u. 22. sz. a|atti ingatlan
źúadásár a, a fo gy asztásmérők ź.ĺír ásfu a.

Felelős: Rlév9 Zrt. mb. cégvezetője, Kisfalu Kft. ügyvezetője
Hatĺíľidő: 20|2. október 25.

9. felkéri a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|atti helyiség źúadásfua, a
fo gyasztásm ér ők źĺít ásfu a.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetője
Határiďő : 2012. október 25.

10. felkéri a polgármesteľt, hogy a20I2. decembeľi első rendes képviselő-testĹileti ülésre
készítsen beszámolót a Budapest Fővaĺos Kormanyhivata|ával a VIII. kerĹiletí hivatal
kialakításattĺrgyábanmegkötĺittmegállapodáshrta|márő|.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20 l 2. decemberi első képviselő-testtileti ülés
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A 'HumánszoleáItatási tjgyosztálv tájékoztatása a|apjátn: jelenleg a kiĺltségmegosztási
megállapodás hivatali egyeztetése ttirténik) ezeľ megállapodással egyůitt késziil a
beszámolĺó, mely várhatőan af0I3. május másodĺk rendes üléséig beterjesztésre keľĺil.

A Pénzüeyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testůi|et 34512012. (x.18.)
számű határozatźlban foglaltak 5-6.pontja esetében a ktiltségvetés módosítása a
ktiltségvetésrőt szĺíló a 73ĺ2012. (xII.21.) számú tinkoľmányzati ľendeletben
végrehajtásra keľült.

Javaslat a Buďapest WII. keríiletben közösségi kertek létesítésére iires tjnkoľmónyzati
tulajdonú telkeken

ss3t2012. (x.r8.)

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

1. támogafia a k<izĺisségi kertęk létesítését és kdzĺisség megszervezését Jőzsefuiírosban.

2. felkéľi aYttrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot, hogy az 1. pont szeľinti helyszínek
kij elölésére tegyen j avaslatot.

3. felkéri a polgĺĺrmestert, hogy az 1. pont szerinti feladatok megvalósítása érdekében
folýasson egyeztetéseket a hasonló programot megvalósító civil és nem civil
szervezetekkel _ kiilönösen a közösségi kertek átadása, kialakítása, működtetése,
ľészletes költségvetés kidolgozása tźĺtgyában - melyek eredményérő| a 2. pontban foglalt
helyszínek ismeretében készítsen előteľjesztést a Képviselő-testiilet 2012. december havi
utolsó ülésére.

Felelős: 1., 3. pont esetén polgármester
2. pont esetén aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Hataľidő: 1. pont esetén 2012. október 18.

2. pont esetén a Yáĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2012. novembeľ havi
utolsó tilése
3. pont esetén a Képviselő-testĺilet f012. december havi utoIsó tilése

A VaeYoneazdálkodási és Üzemletetési Ügyosztálv táĘékoztatása atapján: a Képviselő-
testüIet 2013. máľcius 06.ai ülésén tárgĺa|ta a ktiztisségĺ kertek kialakításáľa vonatkozó
javaslatot, és elfogadta a batározati javaslatot. A Páiyáuati felhívást az |Jgyosztá|y
elkószítette, mely aláírás után kifůiggesztésľe keľĺil a hiľdetőtáblán és megielenik a
honlapon is.

A Józsefvárosi Váľosüzemeltetési Szoleálat tájékoztatása alapján: a JVSZ a fenti feladat
előkészítésével, végľehajtásával kapcsolatban konkľét feladatot továbbra sem kapott.
ArľóI van tudomásuk, hogy kettő helyszín (a Budapest VIII. keľület Kaľácsony S. u. 29.o

valamint a Magdolnau.Z4. szńm a|att) kijeltilésľe keľiilt.

Gazdálkodási
tájékoztatása alapján: a telkeket a
Kisfalu Kft-nek az e|őterjesztéssel

il

i Vawonsazdálkodó Kft.
á|y részére megielö|ték, a

kapcsolatban további feladata nincs.



Javaslat a Buďapest WII., Súrkdny u. 5. szám alattí telekíngatlan hasznosításdra

356ĺ20Í2. (x.18.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. keľiilet Sarkány u. 5. szźlm alatti 36002hrsz-u telekingatlant lakossági
szelektív hulladékudvar közfelađat ellátásanak céljából, ingyenesen a Budapest Fővaľos
onkormanyzathaszná|atźtba adja,hatźrozat|an időre, 90. napos felmondási idővel.

2. a hattlrozat 1. pontja a|apján elfogadja az előteľjesztés 2. mellékletét képező
megállapodás taľtalmi elemeit és felkéľi a polgármestert annak alź.írásfua.

Felelős: polgármester
Hatánđő:1. pont esetén 2012. október 18.

2. porrt esetén a megáIIapodásnak Budapest Fővĺĺros onkormanyzata tital történt
a|áít źsźń követő en azonna|

A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztálv tájékoztatása alapján: a Fővárosi
onkoľmányzat részéľe továbbította az ÜgyosztáIy a szerződést 2012. decembeľében, a
Főváľosi Onkoľmányzat KőzgyíÍlése vagy annak valamely bizottsága fogia tárgya|ni az
ügyet.

A Kisfalu Kft. tá'jékoztatása alapján: a Kisfalu Kft-nek nincs feladata az e|őterjesztéssel
kapcsolatban.

Javaslat a WII. keriilet róaefvdros terĺiletén lévő egles MAV terĺiletek dtvételével
kap cs olato s intézkedés ek előkés zítés ér e

361,t2012. (X.18.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. ingyenes vagyonátľuházásíkére|met nffit az MNV Zrt. fe|é ľekľeációs feladatok e||ttása
céIjábőI, egészségügyi a|ape||átás, az egészséges életmód segítését céIző szolgá|tatások; a
helyi k<izművelődési tevékenységtámogatása, a kultuľális örĺikség helyi védelme; keriileti
sport és szabadidősport tamogatása, ifiúsági iigyek megvalósítása cé|jábő| a2013. január
|-jén hatá|yba lépo Magyarorszźę he|yi önkormányzataírőI sző|ő 2011. évi CL)ooilX.
törvény 23. $ (5) bekezdés 9 ., 13 ., 17 . pontjában foglaltak a|apjan az a|ábbí ingatlanokľa:

2. ingyenes vagyonátľuházási kérelmet nyrijt be az MNV Zrt. fe|é szociális, gyermekjóléti
és gyeľmekvédelmi szo|gáItatźsok és ellátások; a területén hajléktalanná vtit személyek
ellátásának és rehabilitáciőjának, valamint a haj|ékta|anná válás megelőzésének

HRSZ Telekméret Tulaidonos Jellem ző teriilethas zná|at

38818/30 9615 ĺĺlĺv zrt Allomás éoület telke

38818/43 39190 Magyar Álum Vasúti sínpályak

38818/42 144218 }iĺ.AV Zrt Vasúti pálvák. saÍéŽsok

38818/35 43877 MAV Zrt Józsefuaľosi (kínai) piac
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HRSZ
Telekméret

(m?l

Tulajdonos
(tulajdoni
hánvarl) Jellenrző ter.ĺilethasználat

32848ts 14593

MÁV Zrt. (3944
/r4s93)

Magyar Posta Rt.
(106491r4s93) Piac, Magyar Posta

biztosítása feladatok megvalósítása céIjábőI a 2013. jarllár l-jén hatźt|yba lépő
Magyaroľszág he|yi ĺinkoľmányzatairő| szőIő 20ĺ1. évi CLXXxx. törvény 23. $ (5)

bekezdés II., 12. pontjában foglaltak a|apján az a|ćlbbi ingatlanokĺa:

3 . a hatźrozat 1 . és 2. pontja alapjźn vźilalja

- atulajđonba adás érdekében felmeriilő költségek megtérítését'

- védettség fennállása esetén
kotelezettségeket.

Felelős: polgármester

annak megjelölését, valaniĺt az ahhoz kapcsolódó

Hatźridő: a MAV Zrt. és aMagyaľ Allam közĺjtti teljes ingatlanvagyon rendezését kĺjvetően

A Városfeilesztési és Főépítészi Iroda tájékoztatása alapján: a tárgyalások folyamatosan
zzj|anak,jelenleg a Jĺózsefvárosi Piac és annak szerződéses állományának feliilvusgá|ata
zajlik, amely atapján az NFM, a KIM és a BM előteľjesztést készít a Koľmány számára
a Pĺac bezárása és a teľületátadatás kapcsán.

Javaslat ű Mogyoľód belterĺilet 1590/36 hrsz-ti és I590/84 hrsz-ti telekíngatlanok
ěrtékesítésére vonatkouí beszerzési eljdrás lefolytatdsdnak megindítdsóhoz sziikséges
kö lts é gv etés i fedezet bizto sítlÍs úra

372/2012. (Xr.08.)
A Képviselő-testĺilet úgy dcint, hogy a

l. a Mogyoród 1590136 hrsz. alatt felvett, természetben Mogyoľőđ, ÁÍpád vezér út 3. és a
Mogyoród 1590184 Ltĺsz. a|att felvett, természetben Mogyoród, Aľpád vezér iÍ 53. szám
alatt ta|á|ható telkek értékesítése érdekében lefolytatandő beszerzési eljárás fedezetérę a
1 1 1 07-01 cím műk<jdési cél és általános taľtalék e|oirtnyzat terhére 53 1 .000'- Ft cisszeget
biĺosít.

2. az 1. pontban foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és

általanos tartalékon belüI az általános tarta|ék előirźnyzatát 53I,0 e Ft-tal csĺjkkenti és

ezze| egyídejrĺleg a kiadás 11602 cím dologi előirtnyzatát _ telekértékesítés kozvetítői
díja _ ugyan ezen összeggel megemeli a mogyoródi telkek értékesítése miatt.

3. felkéri apolgźrmesteľt, hogy az onkormźnyzat2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
következő módosításánál j elen hatźrozatban foglaltakat vegye figyeIembe.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft.
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Határidő I., 2. pont: 2012. november 8.

3. pont: a2012. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása,legkésőbb
2jI2.decembeľ 31.

A Kisfa|u Kft. tájékoztatása alapján: a Kĺsfalu Kft a beszerzési eljáľást lefolytatta. A
21912013. (III.11.) sz. Váľosgazdáł'lkodálsi és Pénzĺigyi Bizottság hatáľozatáxa| elfogadta
az e|járás eľedményét.
FHB Ingatlan Zrt. (szé|<hely: 1082 Budapest, Üuoĺ ĺt 48.) ajánlattevővel ktitendő
szeľződés 2013.03.19-én át lett küldve ellenjegyzésľe a Hivatalba.

Javaslat az átlátható szervezetekre vonatkozlj tiirvényi rendelkezésekkel kapcsolatos
ďöntés ek meghozatalóra

477t2012. (Xrr.19.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.) a nemzeti vagyonĺól szóló 2011. évi CXCVI. tcirvény 18. $ (4) bekezdése a|apjćn
felkéri a polgáľmesteľt az önkoľmányzati tulajdoni részesedéssel múkĺidő cégek
tekintetéb e n az átlátható s ág g al <i s szefü g gő fel ülvizs gálat e|v é gzé sér e.

Felelős: polgármester
Határiđo: 20Iz. december 31.

2.) az 1.) pont a|apjźn elvégzett feltilvizsgálat eredményétől függően, az ott esetlegesen
éľintett cégek tekintetébenanemzeti vagyonĺól szóló 201I. évi CXCVI. törvény 18. $
(4) bekezdése a|apján _ amennyiben aZ törvényi előírás a|apján szükséges
kezdeményezi a ĺem źt|áthatő gazdasági társaság(ok) tulajdonosi szerkezetének a
törvény ź.i.l'áthatő szewezetre vonatkozó előíľásainak megfelelő źLtalakítźLsát és felkéri a
polgármesteľt, hogy a szfüséges előkészítő munkáról és a sziikséges jognyilatkozatok
megtételéről gondoskodj on.
Felelős: polgármester
Hatźnidő 2012. december 3 1 .

3.) felkéri a polgĺírmestert, hogy az 1.) pontban meghattľozott feltilvizsgálat és a 2.)
pontban említett feladatok tekintetében a2013. miĺrciusi első rendes képviselő-testĹileti
ülésre készítsen előterj esztést.
Felęlős: polgármester
Hatźriđő : 20 13 . márciusí ęlső rendes képviselő-testtileti. ülés

4.) tulajdonosi jogk<irében, az 1.) pont a|apján érintett gazdtikodő szervezetek
tekintetében,kizźrőIag a nęmzeti vagyonról szóIő 2011. évi CXCV. törvény 18. $-
ával kapcsolatos kötelező feladatok végrehajtása éľdekében engedélyezi a taggyu|és
összehíváséń, továbbá bĺíľmely olyan tagsági jog jogszeľű gyakoľlását, amely nem jaľ
önkoľmány zati v agy oĺ elidegenítésével vagy csĺjkkenésével.
Felelős: polgármester
Hatźnido: azonnal

5.) felhataImazza a polgármestert, hogy _ amennyiben az szükséges - az 1.)-4.) hatfuozati
pont végrehajtźsźłloz atáĺsaságijogi nyilatkozatokat tegye meg és az önkormányzatí
képviseletről gondoskodj on.
Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: 2013. maľciusi első rendes képviselő-testĺileti ülésig
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6.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a nemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény
18. $ (2) bekezdésében foglaltak szerint szólítsa fel a szeruődéses feladatktjrébe
tartoző önkormányzati vagyon tekintetében a haszĺźůő - a 18. $ (2) bekezdés źital
egyébként érintett _ gazđtikođő szervezeteket, hogy tárják fel a torvény 3. $ (1)

bekezdés 1' pontja szerint tulajdonosi szeľkezettiket, amennyibenaznem ismeľt.
Felelős: Kisfalu Kft.
Hataridő: 2012. december 31.

7.) fe|kén a polgáľmesteľĹ, hogy tájékuzĺ.assa az 1-5. polrtok alapjáĺ megtctt
intézkedésekĺől és a paľtnerek nyilatkozatairól.
Felelős: polgármester
Határiďő: f0I3. februaľi első képviselő-testületi ülése

8.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy tájékoztassa a 6. pont a|apjánmegtett intézkedéselľől és a
p aľtnerek ĺyiIatko zatair ő|.
Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2013. februári első képviselő-testtileti ülése

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apjźłn: a Helyiség Béľbeadási Iľoda felĺĺlvĺzsgálta a 2012.
január l-jét mege|őzően szerződőtt és jelenleg béľleti szeľződéssel ľendelkező belÍiildi
vagy kůilÍtildi jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodĺó
szeľvezeteket, továbbá civil szeľvezeteket. Amelyiknél nem volt egyértelműen
megállapítható, hogy át|áthatőnak minősiit.e, tájékoztatő levé| kíséľetében felszĺólításľa
keľiilt nyilatkozattételľe.
A tájékoztatól 2013. febľuár 6-ai képviselő.testiileti ülésľe előterjesztésľe került, amelyet
a Képviselő-testület a 30t2013. (II. 06.) számú határozatálban elfogadott és további
kiegészítéseket kért. A további kérdésekľől készůilt előterjesztést a Képviselő-testület
2013. máľcius 6.i üléséľe elkészítették, azt a Képviselő.testület elfogadta.

Javas lat intézményvezetői p lÍlyázati felhívás módosítlÍsúra

3tf013. (I.14.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. elfogadja a Jőzsefvárosi Intézménymiíködtető Kozpont intézsrlényvezetói álláshelyére
vonatkozó páIyázati felhívásban foglalt iđőpontok módosítását az előteľjesztés
mellékletét képező tartalommal.

2. a 4I9l20I2' (XII.06.) szźlĺntĺhatáĺozatźnak7 . pontját az a\ábbiak szerint módosítja:
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodj on az értékelő bizottságjavaslata a|apjźn _ a
Képviselő-testiilet 2013. februar 20-í Ĺilésére - a vezetői pá|yźnat elbíráIásáĺa
vonatkozó előterjesztés előkészítéséről.

3. a41912012. (XII.06.) szźtmuhatáĺozatźnak 1. pontjátavezetőimegbízásidőtartanát
tekintve az aLábbiak szeľint módosítja:
Szendreiné Eľős Hajna|ka vezetoí megbízásźt a Józsefuaľosi Intézményműködtető
Központ (1082 Budapest, Baross u. 84.) intézményben 2013. februáľ 24. napjátőI

20 I 3 . február 28 . napj źtr a v źitoztatja.

Felelős: polgármester
Határiďo: 1. pont esetén: 20L3. január 22.

2. pont esetén: 20|3. fębruźľ 20.
3. pont esetén: 2013. január 14.
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A Humánszolgáltatási Ugyosztálv Humánkapcsolati Iroda,,l-2. pont,, tájékoztatása
alapján:

1. pontľa: A Jĺĺzsefvárosi Intézményműktidtető Ktizpont intézményvezetői
álláshelyének mĺidosított pá.Jyázati felhívása a megadott határidőn belül
közzétételre került a Polgármesteri Hivatal Humánszotgáltatási Ügyosztáty
Családtámogatási lrodáján, a Kormányzati A||źłspoľtálon és a Jĺizsefuárosi
onko rmány zat hiv ata|o s ho nlapj án.

2. pontra: Az éľtéke|ő hizottság javas|ata a|apján a Képviselő.testiilet 2013. febľuáľ
27.ei rendkívůili ülésén tárgyalta a vezetői pá.lyázat elbíľálásáľól szĺíló
polgármesteri előteľj esztést.

A Jegyzői Kabinet Személyügyi Csopoľt ,,3. pont'' táiékoztatása alapján: Szendľeiné
Eľős Hajnalka kinevezés mĺódosításának előkészítése a hatźrozatban foglaltaknak
megfelelő taľtalommal megtöľtént. A kinevezés módosítást a sziikséges
fedezetĺgazo|ást követően _ a munkáltatói álta| 2013. január 16. napjáva| a|áírásra
keľůĺlt. Nevezett az okiratotz0L3.január 21. napján vette át.

Juvaslat a Magdolna Negyed Program III. pdlytÍzathoz kapcsolódó Tdmogatdsi Szerződés
alúírúsához sziikséges ďöntések meghozatalúra

8t20r3. (r.23.)
I. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadj a az e|ote1esztés 2. sz. mel|ékletét képező, a KMOP-S .I.IlB-12-k-20|2-0001
kódszámú, Magdolna Negyed Program III projekt megvalósításźlbaĺ résfuevő
szervezetek egyiittmfüĺjdési rends zerét.
Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2013. jarruár 23.

2. kijelöli a Kisfalu K-ft-t a pľojektben szereplő ĺinkormányzati ĺiajdonban lévő
lakóépiiletek és helyiségek (non-profit irodak) felújításĺához kapcsolódó múszaki
ellenőri, tewezői mtlvezetői, egyéb műszaki lebonyolítási és a társashtnak műszaki
koordinációs tevékenységének elvégzésére.
Felelős: polgáľmester
Határidő : 2013 . janufu 23 .

3. ahatáĺozat I.-2. pontja alapjtn felkéľi a polgiírmestert és a Magdolna Negyed Program
n. megvalósításźtban résńvevő szewezetek vezetóit az alábbi dokumęntumok
módosításaľa, I<legészítéséľe vagy új đokumenfumok előkészítésére:
- a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti K<izpont a|apítő okiratiínak és

SzewezetiésMrĺkĺ jdésiSzabźiyzatánakmódosítása,
- a Józsęfuárosi Vaľosüzemeltetési Szo|gźiat Szervezeti és Műkĺ'dési

S zab á|y zatanak mó đo sítás a,

- a Józsefuiíľosi Kĺjzösségi Hazak Nonprof,rt Kft-vel k<itendő Feladatellátási
szerződés,

- aRév8 Zrt-velkötendő Megbízási szerzőđés,
. a Kisfalu Kft-vel kötött Megbízási szerzőđés kiegészítés.
Felelős: polgármester
Hatariđő: a Képviselő-testület 2013. február havi második rendes ülése

t6



4. felkéri a polgármestert, hogy a Rév8 Zrt. ptojektmenedzseľi koordinálása mellett a
Kisfalu Kft., a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, valamint a BRFK
VIII. kerĹileti Renđőrkapitányság bevonásával készítsen előterjesztést - a Képviselő-
testület 2OI3. maľcius havi ülésére - a projektben szereplő, speciális intézkedéseket

igénylő, önkoľmányzati tulajdonban tévő lakóépületekben felmerülő problémak
kezelésére vonatkozó stĺatégiai és cse|ekvési tervre'
Felelős: polgármester, Rév8 Zľt.
Hatĺáľidő: a Képviselő-testiilet 20|3. maľcius havi tilése

5. felkéľi a polgármestert, hogy a Támogatási Szerzódés 14. sz. melléklete a|apján a

Magdolna Negyeđ Program III-ra vonatkozóan készítsen Kommunikációs (cselekvési)

tervet.
Felelős: polgáľmester, Rév8 Zľt.
Hataľidő: a Képviselő-testtilet 2013. február havi második rendes üIése

6. elfogadja a Magdolna Negyed Progľam III. T3l2 Szomszédsági rendőľ progľamja

megvalósítźsźthoz szĹikséges, a Budapesti Rendőr-főkapitánysźęga| k<ĺtendő, az

e|óteqesztés 4. és 5. sz. mellékleteit képező, együttműködési megállapodás és

szerzőđés taľtalmi elemeit, és felkéri a polgármesteľt azok aláírásźra.
Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatláľidő: az egyuÍtmrĺködési megállapodás és szerzőđés BRFK źllta|i a|áítását k<jvetően

il. A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy felkéri a polgáľmestert, hogy a határozatbarl

foglaltakat a 2OI3. évi és a következő évek költségvetése tervęzése soľĺín vegye

figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határido: az önkormányzatf}L3. évi és az ań. kĺivető évek kĺjltségvetésének tervezése

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: a Képviselő-testii|et 2013. febľuár 27.ei iilésén
elfogadásľa keľültek az a|ábbi dokumentumok:

- L Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kłizpont alapítĺí okiľatának
ĺés Szeľvezeti és Műktidési Szabźiyzatának módosítása,

- a Józsefuáľosi Városüzemeltetésĺ Szolgálat Szervezeti és Miĺkiidési
Szzb á.ily zatának mó dosítás a'

- a Józsefuáľosĺ KiiziisségiHlá.zak Nonpľofit Kft-vel kiitendő Feladatellátási
szerződés,

. aRév8 Zľt.vel ktĺtendő Megbízási szerződés,
- a Kisfalu Kft.vel kł'ti'tt Megbízási szerződés kiegészítés.

A takóépůiletekben felmerĺilő problémák kezeléséľe vonatkozó Stratégĺai és Cselekvési
terv egyeztetés a|att van' tervezetten a Képviselő.testület ápľilisi üléséľe keľül
beterjesztésre.
A Képviselő-testület 2013. febľuáľ 27.ei ůilésén elfogadásľa került a Magdolna Negyed

Program III.ra vonatkozó Kommunikáciĺis (cselekvési) teľv.
A Budapesti Rendőľ-főkapitánysággal kiitendő, együttműkiidési megállapodás aláíľásra
kerÍilt, a Képviselő-testület febľuáľ 27-ei dőntése alapján meghatározott határidő
módosítással.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Kisfalu Kft. Megbízási szerződés módosítása
elkészítésre került, a Polgáľmesterĺ Hivatal részére bekiildve a|áírásra.

A Jĺózsefvárosi Kiiztisségi Házak Nonprofĺt Kft. tájékoztatása alapján: 2013. máľcius l.-
jei hatátlyal a szerződés aláírásľa keľü|t. A szerződésben foglalt feladatok ellátása

folyamatosan töľténik
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A Józsefuárosi Családseeítő és Gyeľmekióléti Kłizpont tájékoztatása alapján: il
JCSGYK intézményvezetőjének táiékoztatása szerint az intézmény SZMSZ-ének
mrídosítása a diintésnek megfelelően - határidőben - elkészült.

A Jĺízsefvárosi Yáľosüzemeltetési Szoleálat tájékoztatása alapján: Tdjékoztatds ű
65/201 3. (11.27.) KT. hatdrozattal kapcsolatban.

A Városfeilesztési és Főépítészi Ügyosztály tájékoztatása alapján: az Ügyo sztá./ry részéríĺ|
nem igényel végrehajtást.

A PénzügYi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képvĺselő.testĺilet 8/2013.(.23.) száműl
batározatában foglaltakat a 20Í3. évĺ ktiltségvetés tervezése során Íigyelembe vetteo

va|amint a következő évek tervezésénél figyelembe veszi.

Javaslat egyiittműíködési megdllapodús kötésére a Századvég Politikai Iskola Alapítvdnnyal
Civil Informúciljs Centrum tárglúban

t8t2013. (r.23.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a lőzsefvtrosi onkormźnyzat a Szźuadvég Politikai Iskola Alapítvánnyal (székhely:
1037 Budapest, Hiđegkúti Nándor u. 8-10.) a civil információs centrum áItaI |<lĺźit
szo|gá|tatásokľa 2014. december 3|-ig, aZ előteľjesztés mellékletében szerepIo
feltételek szerint együttmfüödési megállapodást kot azza| a feltétellęl, hogy a Felek
egymás szolgá|tatásait téľítésmentesen veszik igénybe.

2. felkéľi a polgáľmestert a hatfuozat 1. pontja szęrinti együttműködési megállapodás
a|áírására,

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. februźr 28.

A Humánszolgáltatási tjgyosztálv tájékoztatása alapján: az együttmíĺktĺdési
megállapodás aláírásľa keľült 20Í3. febľuáľ 25-én.

Beszámoló a bérleti szerződéssel rendelkező gazddlkodó szeľvezetek tulajdonosi
szerkezetének fekdrúsa érdekében tett intézkedésről

30t2013. (rr.06.)
A Képviselő-testiilet rigy dönt,

1. hogy a 47712012. (XII. 19.). szélmű hatźttozatźnak 6. pontjában foglaltak
vé grehaj tás ar ő| szőIő beszámolót elfo gadj a

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy újabb beszámolót készítsen a nyi|atkozatot nem tett
szervezetek nevével és szerzőđéseik adataival, kiilĺinös tekintette| arra, hogy a bérleti
jogviszonynak meghosszabbítása mikor esedékes

3. felkéri a Kisfalu I(ft-t, hogy készítse n beszámolót
a., a később beérkező ĺyi|atkozatot tevőkľől,tovźtbbá arrő|
b., ha valamely szervezeftól megállapítást nyeľ, hogy nem át|tńhatő szervezet
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4. ahatározatZ. poĺt1a szerinti beszámoló tartalmazza, hogy mely szervęzetek esetén telt
már eI anyllatkozattétel határideje és melyek esetében nem.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hatźtridő: 1 . pont esetén: 2013. február 06.

Z.poĺt esetén : 20 |3 . márciusi első rendes képviselő -testtileti Ĺilés

3. pont esetén: 2013. áprilisi első rendes képviselő-testiileti tilés
4. pont esetén: 2013. máľciusi első rendes képviselő-testületi ülés

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 2. pont: az e|őterjesztés elkészítése a március 06-ai
képvĺselő-testületi iilésre megtiirtént, melyet a testĺilet elfogadott a 74120|3.(III.06.)
határozat-számon.
3. pont: A képviselő.testůilet 2013. ápľi|is 3-ai iilésére előteľjesztésére kerĺil.
4. pont: Az e|őterjesztés elkészítése a március 06-ai képviselő-testületĺ ülésľe megttiľtént'
melyet a testület elfo gadott a 7 4 12013.(III.06.) határozatszámon.

Jóuefvúros Közbíztonságdért és Kiiztisztasdgdért Szolgdltató Egyszemélyes Nonproftt Kft.

,,vű,, beszdmolója a végelszdmolds első évéről és afolyamatban lěvő peres iigyekről
31t2013. (rr.06.)
A Képvi selő-testület tulaj donosi j o gkcirében elj arv a úgy dönt, ho gy :

1. Elfogadj a a Jőzsefvĺĺľos Közbińonságáért és Koztisztaságáéĺ Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Közhasznú Kft va. végelszámolójának, a Társaság peres ügyeiľől szóló
beszámolóját.
2. Elfogadja, a Jőzsefuaros Kĺjzbiztonsźryáért és Köĺisĺaságáért Szo|gá|tatő Egyszemélyes
Nonpľofit KorJlaszní Kft va.' 2012.06.30. fordulónapi egyszenĺsített éves besztlmo|őját
74.334 e Ft mérlegfőĺisszeggel és -8.253 e Ft (veszteség) méľleg szerinti eľedménnyel. A
tarsasági adó fizetési k<jtelezettség 80 e Ft.
3.Hozzájaru| avégeIszámoló, RenđszervízPhlszKft (1031 Bp. Váci M. tér 1., képv.: Bozsik
István Péter) 20112. március l-én kelt megbízási szerzóđésének meghosszabbításához a
vége|szźmlolás befejezéséíg, de legkésőbb 2013. decembeľ 31-ig, az ereďeti szerződésben
foglalt egyéb feltételek vá|tozat|anul hagyása mellett.
4.a. fudomásul veszi, hogy Józsefuaľos Kozbiztonságáért és Ktizisztaságáért Szo|gá|tatő
Egyszemélyes NonproťĺtKozhasznú Kft va. a2012. évi pótbeťlzetés összegét, 20|3. február
01. napjan 7.578 e Ft-t összegben visszautaItaatulajdonos <inkormanyzatĺak.
4.b. Józsefuaľos Kĺjzbińonságáért és Kozúsnaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit
Ktiz}rasznú Kft va-t támogatja _ a végelszámolássa| kapcsolatos feladatok ťlnanszírozása
céljából - 7.569.2 e Ft-tal, a visszautalt pótbefizetés terhére.
5. Engedé|yezi, hogy a Józsefuaľos Közbiztonságáért és Końísztaságáért Szo|gáItatő
Egyszemélyes Nonpľoťrt Közhasznú Kft va. a 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. szźlm alatti
ingatlant, avégelszámolás befejezéséíg ingyenesen, székhelykénthaszĺtůja és azt az illetékes
Cégbíróságnál bej egyeztesse.
6. Felkéri a polgármesteľt, gondoskodjon a végelszámolói megbízási szerzodés, és a 4.b

pontban meghatźlrozott feladatok végĺehajtásához sztikséges, támogatási szeruődés
elkészítésér óI és a|áír źlsáról.
7. felkéľi a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a 2013. évi költségvetés
készítésénél vegye figyelembe.
Hatáľidő: 1-5. pont esetében 2013. februar 06.

6. pont esetében 2013 ' február 19.

7. pont esetében a költségvetés készítése
Felelős: polgáľmesteľ, végelszĺĺmoló
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A Pénzůĺeyi UgYosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testiilet 3112013.(II.06.)
számrĺ batározatźlban foglaltakat a 20t3. évi költségvetés teľvezése során Íigyelembe
vette.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a támogatási
szerződés és a megbízási szerződés aláíľásľa került.

Javas lat u Ludovika.camp us s al kapcs o latos dtjntés ek meg hozatalára

32t20r3. (rr.06.)
A Képviselő-tęsttilet úgy dönt, hogy

1. tudomásul veszi, hogy 8Il2012. (III.1.) számú dĺlntésének végrehajtása érdekében a
Józsefuarosi Kulturális és Spoľt Kiemelten Közhasznťl NonpľoÍit Kft. ügyvezetóje a
kiemelten közhasznú tevékenységhez kapcsolódó eszkĺiztiket térítésmentesen átadja a
Józsefuarosi Köz<jsségiHázak Nonprofit Kft. részére, egyúttal tuđomásul veszi, hogy
aJőzsefvźrosi KözösségiHźnakNonprofit Kft. ügyvezetője źltvęszí az eszközoket.

2. ťrgyelemmel az önkormtnyzatí feladat ellátásra, hatźlrozat 1. pontja a|apjźn bruttó
1.000,0 e Forint erejéig előzetes kĺjtelezettséget vállal a2013. évi költségvetés terhére,
és felkéri a polgáľmestert' hogy ahatźnozatban foglaltakat a kciltségvetés tervezésekor
vegye figyelembe.

3. ahattlrozat 1. pontjában említett eszkozćúadást kĺjvetően a Józsefuaľosi Kultuľális és

Sport Kiemelten Közhasznú Nonpľofit Kft. közhasznri tevékenységét megsztinteti,
azzal, hogy a sportlétesítmény működtetése és a zöldteriilet-kezelés tevékenységet
továbbľa is lássa el.

4. felkéľi a Jőzseťvárosi Kulturális és Sport Kięmelten Kozhasznu Nonprofit Kft.
ngyvezetojét, hogy a határozat 2. pontjźnak végrehajtásához szükséges cégjogi és

egyéb Iépéseket tegye meg.
5. felkéri a polgźtrmestert, hogy tegyen javaslatot az ügyvezetőnek a kozhasznu

tevékenységgeI összefüggésben keletkezett szerzóđések k<jzĺjs megegyezéssel töľténő
megsziintetésére.

Felelős: 1-3., 5. pont esetén polgármesteľ
4. pont esetén ugyvezető

Hatźridő: l. pont esetén 2013. februaľ 06.
2. pont esetén a20|3. évi költségvetés tervezése
3-5. pont esetén az eszkozátadást kĺjvetően

AV tájékoztatása
alapján: az eszkőzök hĺvatalos átadásánzk időpontja aziigyvezető tájékoztatása alapján
2013. március 22. A társasági szerződés mĺódosítása ezen dátum után készüI el.

A Józsefvárosi KultuľáIis és Spoľt Kiemelten Kiizhasznrĺ Nonpľofit Kft. tájékoztatása
alapján: az Onkoľmányzattal tiirtént egyeztetés atapján a JKS Kft. a kiemelten
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó eszktizłiket a máľcius 15-ei ünnepség és a
díszpolgár avatás megfelelő szintií lebonyolítása érdekébeÍI' az eseményeket kiivetően,
2013. 03.22-én adja át a Jőzsefvátľosi KtizösségiHńzak NonpľoÍit Kft. részéľe.
A közhasznú tevékenység megszüntetéséhez sziikséges cégiogi lépéseket az eszkőzátadás,
vagyis 2013.03.22. után tudják megkezdeni.
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'Ą Pénzügyi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testii|et 321|2013.(II.06.)
száműhatározat l.. pontja alapján bruttó 1.000o0 e Forint erejéig előzetes ktitelezettséget
vállalt a 2013. évi kiiltségvetés teľhére, a határozatban foglaltakat a 2013. évi
kiiltségvetés tervezése során Íigyelembe vette.

Javaslat az építésiiggyel összefiiggő egyes helyi eljórdsok részletes szabdlyairól suíhí
rendelet me g alkotlźs dra

33t2013. (rr.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felkéri a polgármesteľt, egy olyan koncepció készíttetésére, mely meghatátozza a
Józsefuaľos teľĹiletén folýatható, településképet befolyásoló tevékenységek körét'
valamint ezzeI osszefüggésben javaslatot tesz azoka a końęrtiletekĺe, melyekľe
kozteriilet-alakítási tervet kell készíttetni.

2. az |. pontban foglalt koncepció elkészítése érdekében 10.000,0 e Ft ĺisszegbęn a 2013.

évi költségvetés terhére előzetes kötelęzetts éget v á||a|.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźlĺozatban foglaltakat a 2013. évi költségvetés
terv ezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős : polgĺĺrmester

HaÍźrido: 1 . pont tekintetében: 2013. május 31.

2. potlt tekintetében:2013. február 06.

3. pont tekintetében: a2013. évi költségvetés tervezése.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üeyosztály Főépítészi Iľoda tájékoztatása alapján: a
kiiltségvetés elfogadásakor a koncepció elkészítéséľe végůil 2.000e Ft.ot határozott meg a
Képviselő-testület. A beszerzési eljáľás elindításához szükséges műszaki taľtalom
meghatáľozász még a költségek ismeretében egyeztetés alatt van.

A Pénzüeyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 33/2013.(II.06.)
számrĺ hatärozatálban foglaltakat a 20Í3. évi ktiltségvetés tervezése során bľuttó 8.000o. e

Ft tisszegben Íigyelembe vette.

Jgvaslat a rendkíviili télí iďőjúrdsi viszonyok sorún jelentkező feladatok elldtdsának
meghosszabbítúsúra

34120Í3. (II.06.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a 46012012. (xII.19.) szźtmu képviselő-testtĺleti hattttozat,,alapjtn a Budapest, VIII.
kertilet Dankó u. 18. szźlm alalt kialakított ,'ELETMENTO PoNT,,-ot20|3. február
28-igizemelteti.

2. az 1. pont szeľinti múködési kĺiltségek fedezetéül a 46012012. (xII.19.) szĺĺmú
hatźtr o zatában fo gl alt fedezetet j elĺi l i me g.

3. ahattrozat 1. pontja a|apján a 460120|2. (xII.19.) szźlmthattrozatźnak 10. pont1źt az
a|ábbiak szeint mó do sítj a :

,,10. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a f013. maľcius havi második rendes képviselő-
testületi ülésén számoljon be a rendkíVüli téli időjaľási viszonyok sotán e|végzett
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védekezési feladatokľól, megtett intézkedésekľől, és arcndę|kezésre bocsátott forľások
fe|haszĺáIásáľól.''

Felelős: polgármester
Határidő: 1.-2. pont esetén 2013. február 28.

3. pont esetén a Képviselő-teshilet 2013. marcius havi második rendes ülése

AV ńlkodási és tizem
tájékoztatása alapján: a beszámo|ő az ápľilis első képviselő.testületi ülésľe készül el.

A Pénzĺĺevi tjgyosztálv tájékoztatása atapján: a Képvise|ő-testü|et 34t2013. (II.06.)
számú határozatálnak 2. pontjában foglaltakat a 2012. évi ktiltségvetés teľhéľe |3,49Í,1 e
forint tisszegben bĺztosította a rendkíviili téli időjárási viszonyok soľán jelentkező
feladatok ellátására elszámolási kötelezettséggel.

A Józsefvárosi Váľosĺizemeltetésĺ Szolgálat tńjékoztatása alapján: a JVSZ a vonatkoző
feladatokat végrehajtotta. A műktidéssel kapcsolatos pénzügyĺ elszámolás megttiľtént, a
statisztikai és egyéb adatokkal kapcsolatos tájékoztatást a Vagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Ügyosztáiy részére 2013. máľcĺus 07-én megadta.

A Józsefvárosi kiizterĺĺlet-fe|ůieyelet tájékoztatása alapján: a rendkívüli téIi időjárási
viszonyok soľán megtett intézkedésekkel kapcsolatos szakmai és pénziigyi beszámolót a
JKF' megkiildte a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztály Yezetője részére az
előteľj esztés előkészítéséhez.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz 460ĺ2012. számű Képviselő.testiileti hatátozatot a
Társaság 2013. febľuáľ 28.ig végľehajtotta, a szĺikséges iĺgyeletet fenntaľÚottao a
ľendkívĺili helyzetben lévő családok ľészére olajradiátort biztosított. A tevékenységről
szólĺó részletes jelentést a Táľsaság megküIdte a Vagyongazdá|kodálsi és Üzemeltetési
Ügyosztály részére.

Fedezet biztosítúsa és sziiksěges diintések meghozatala a KEOP-20I2.5.5.0/A azonosító
s zámú p dly dzat b eny újtds dhoz

3st2013. (rr.06.)
A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľos onkormáĺyzata a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt Kcirnyezet és Energia opeľatív Program Épületenergetikai
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakitása, korszerĹisítése KEOP-20I2-
5.5.0/A kódszámú pá|yázatí konstrukciójaľa bruttó 1l5 890550 Ft beruhĺĺzási
<isszköltségge| páIyázatot nýjt be és fe|hata|mazza a polgáľmestert a pá|yázat
benyúj tásahoz szükséges összes dokumentum a|áírásfua.

Felelős: polgármester
Hattrldo : 20 13 . februaľ 06.

2. a I{E0P-20I2-5.5.0|A kódszrímú pá|yázat benyujtásźůloz, a tźtnogatási kéľelem
pérungyi ťlnanszírozásához összesen bruttó 17 383 583 Ft összegrĺ saját fonást
biztosít.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20 13 . februĺír 06.
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3. az önkorm źnyzat költségvetésében, valamint a 3 évľe előre szóló költségvetési

tervében (gördtitő tervezés) a teljes projekt összeg - adott évre jutó összegét - a
felha|mozźlsi célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások közott nevesítetten

szeľepelteti.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013. febnráľ 06'

4. a projekt befejezésének napját k<jvető naptól számitot|S évig a páIyźnatban szereplő

eptiteietĺe fellntaľtási kötelezettséget vállal' valamint vtiIa'rja, hogy az 5 év a|att

évente projekt feĺľrtartási jelentést készít, épiiletenergetikai szakéĺő igénybe

véte1ével, melynek költségére összesen az 5 éwe nettő 2 millió Ft-ľa, azaz éveĺte

összesen nettó 400 eFt-ľa előzetes kötęlezettséget váIlal.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2013. februar 06.

5. az |-2. pontban foglaltak megvalósítása érđekébęn elozetes kötelezettséget vállal a

2013. évi kĺlltségvetés terhére 17.383,6 eFt összegben,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. februaľ 06.

6. fe1kéri a polgármestert, hogy a 2013. évi kĺiltségvetés készítésekoľ és a fenntaľtási

i dő szak kĺi ltsÉ gveté s eiben a hatźr ozatban fo gl altakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. évi és az aztkövető évek kĺlltségvetésének tervezése

A Pénziievi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 35/2013. (II.06.)

számú határozatátđ 5. pontjában foglaltak megvalósítása éľdekében előzetes

kiitelezettséget vállatt a2013. évi kiĺltségvetés teľhéľe ĺ.7.383,6 e Ft iisszegben, valamint a

pľojekt befejezésének napját kiivető naptól szálmított 5 évig a páiyázatban szereplő

épiiletekre fenntartási kłitelezettséget vállal évi 400 e Ft.ra.

A Polgáľmesteľi Kabinet tájékoztatása atapján.. apá./lyázati dokumentáciĺí f013. február

11ć" b*yúĺtĺsľa keľiilt, a pá|yánatjelenleg az elbírź.Jáls szakaszában van.

Javaslat a Klebelsberg Intézményfennturtó Központ WII. Tankeriiletének elhelyezésére

38t2013. (II.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. kötelezettséget vállal 20|3. maľcius 31-ig a Budapest VIII. Baĺoss u.63-67. szám

alatti ingatĺanban a Klebelsbeľg Intézslényfenntartó Központ Budapest VIII.

Tankeľiilet e tészére a TankerĹiĺet engedélyezett álláshelye aIapjźn nyolc Íő

elhe1yezésére és a fęIadat e|Iátásźúloz sziikséges munkafeltételek (irodai bútorok'

informatikai és kommunikációs eszközök) binosításáĺa;
2. felkéľi a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a Klebelsberg Intézményfenntaľtó

Központ Buáapest VIII. Tankeľtilet elhelyezésére, valamint a Tankerĺ.ilętnek

biĺosított hetyiség haszntiatźtból eredő kĺiltségek viselésére a Képviselő-testület 2013.

maľcius havi 2. ülésére.
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Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében 2013. februáľ 06., 2. pont esetében képviselő-testiilet 2013.

marciusi 2. ülése

A Humánszolgáltatási ÜgYosztály tájékoztatása alapjáni az Ügyosztály a Képviselő.
testüIet 2013. március 20-aĺ ůilésére előkészítette a Klebelsberg Intézményfenntaľtĺí
Kiizpont Budapest YIII. Tankerület további _ ideiglenes - elhelyezésére vonatkozó
javaslatot. A KlebelsbergIntézményfenntartó Kłizponttal ktitendő haszná|ati szerződés
teľvezetben keľült meghatározásra a tankerületnek biztosított helyiségek basználiatábő|
eredő ktiltségek viselése.

Javaslat tornahelyiség biztosítlÍsúra az óvoddk részére

39t2013. (rr.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a beszerzési eljaľás lefolytatásától eltekint és 2013. évre vonatkozőaĺ helyiségbérleti

szerződéstkot aPźEmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- és ÁilamtudomĘľi KaúĺvaI a
Budapest, VIII. kerület Szentkiľályi u. 26. sz. alatti ľoldszirti -450 m, alapterĹiletrĺ
tornacsaľnok bérlésére az önkormányzat fenntaľtásában lévő Várunk Rád Napközi
otthonos óvoda, a Mesepalota Napközi otthonos óvoda, Tá-Ti-Ka Napközi otthonos
óvoda óvodásainak tęstnevelési foglalkozása cé|jáből bruttó 900.000 Ft,- béľleti díj
összegben f0I3. decembeľ 3 l-ig.

2. ahattrozat 1. pontja a|apjźn a bruttó 900.000 Ft'- ĺisszeg erejéig előzetes kötelezettséget
vá||aI a 2013. évi költségvetés teľhére és felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatban
fo glaltakat a 20 |3 . évi kĺlltségvetés tervezésénél vegye ťrgyelembe.

3. felkéľi a polgáľmesteľt a hatźtrozat 1. pontja szerinti tartalommal a bérleti szeruóđés
megkĺitéséľe.

Felelős: polgĺírmester
Hatfuidő 1-2.pont esetében: 2013. februaľ 6.

3. pont esetében: 2013. február 28.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a helyĺségbérteti szerződés
20|3. március 6-án a|áírásľa keľült.

A PénzüeYi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 3912013. (II.06.)
számű határozatának 1. pontjában foglaltakra figyelemmel bľuttó 900.000.-Ft'
összegben előzetes kiitelezettséget vállalt a 2013. évi ktiltségvetés terhére.

Beszdmoló dr. Kocsis Múté polgórmester 2012. évben igénybevett szabadsógairól

4U20r3. (rr.06.)
A Képviselő-testĹilet úgy dĺint' hogy:

1. dľ. Kocsis Máté polgármester 2012. évben igénybe vett szabadságairő| szől'ő
beszámolót elfogadja.

2. felkéri dr. Kocsis Máté polgármesteľt, hogy 2013. évre vonatkozó szabadságolási
ütemtervét a következő rendes képviselő-testületi ülésre terjessze be elfogadásra.
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Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 1. pont: 2013. februaľ 06.

2. pont.. 20 1 3.februáÍ 20.

A Jeevzői Kabinet. Személviĺgvi Iroda tájékoztatísa alapján: dr. Kocsis Máté

polgmteľv-ea20|3.február27.eiképviselő-testiiletiiilésľe
Ĺetórjesztésre ker.ült, nelyet a képvisclő-tcstület határozatáxal elfogadott.

A Jóaefvúrosi onkormányzat 20t3. éví költségvetésről szóló rendelet tervezete

55lf0Í3. (II.20.)
A Képviselo-testület úgy dont, hogy

1. az áIlamhtataľtásľól szőIő 20|1. évi CXCV. tcirvény 29. $ (3) bekezdése a|apjźn az

előterjesĺés 6. számú męllékletében foglalt tartalommal áLlapitja meg az adósságot

keletkeztető tigyletekhez töľténő iozzájźmlás részletes szabźůyafuől szóló

35312011.(XII30:) Korm. ľendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti bevételeket, és a
Magyarorszźĺg gazđasagi stabilitásáról szóló f0I1. évi CXCN. törvény 3. $ (1)

bekezdése szeriňti, adóňágot keletkeztető tigyIeteiből eredő ťtzetési kötelezettségeinek a

2013. évet kovető 3 évre vaľható osszegét.

Felelős: polgármester
Hatźlrido : f0lr3 . februaľ 20.

2. a 33l20I3. (II.06.) számíhatározatźnak2. pontját az alábbiak szeńnt módosítja:

,,2. az 1. pontban foglalt teleptilésképet befolyásoló tevékenységek korét meghatároző

í<oncepció elkészítése?rdekébeĺr 2.00ó,0 e Ft ĺisszegbeĺ a2013. évi költségvetés terhére

el ő zete s k<jtel ezett s éget v tĺILa|.,,

Felelős: polgármesteľ
Hatáľiđő: 2072. februaľ 20.

3. a Polgármesteri Hivatal engedé|yezett |étszárnát tartós k<jtelezettségvállalással f0|3.

március I . napjátőI 5 fő końisztviselői álláshellyel bővíti.

Felelős : polgármest e1 jegyző
Hatláľidő: 2013. maľcius 01.

4. a313l2O12. (xI.08.) száműhatározattnak 1. pontját azďrábbiak szęrint módosítja:

',1.Józsefuarosi 

,Ga1éľia 
fetújítáSi (kiilső, belső), tńďlakítási, frités koľszeľíísítési

munkálďainak elvégzését, valámint az ahhoz kapcsolódó helyreállítási munkálatok

elvégzését támogatja] és felujításhoz 4f.00O'5 e Ft összegben fedezet biĺosít a műszaki

ellenőri feladatok díjazásáv aI e gytitt.''

Felelős: polgáľmesteľ
Hatánďő : 2013 . februáĺ 20.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat a20I4. évi és azl"kovető

költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Hataľidő : a mindenkori k<iltségvetés elfo gadása

A Pénzůigvi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testůi|et 55l2013.(II.20.) száműl

határozatának s-poot;ĺnao foglattakat a 2013. évi költségvetés teľvezésénél tartós

ktitelezettségvátlalással figyelembe vette.



Javaslat a Nap utca és a Leonardo da Vinci utca taldlkozúsúndl lévő névtelen közteriilet
elnevezésére és a Vagon tér nevének megvdltoztatdsára

57ĺ20Í3. (II.20.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. javasolja a Fővarosi onkoľmanyzatKozgyulésének, hogy a Budapest, VIII. Nap utca és a
Leonardo da Vinci utca találkozásźná| lévő névtelen kĺjzterÍiletet Asńana térnek nevezze
el.

2. javasolja a Fővarosi onkoľmĺĺnyzat Kozgyulésének, hogy a Budapest, VIII. Vagon tér
nevét Tbiliszi térre változtassa.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a Fővárosi onkormányzat feIé
továbbítsa.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. február 28.

AV

Javaslat az,,(ĺsziróua,, Gondozlí Szolgdlat alapító okirattźnak módosítdsdra

58ĺ2013. (II.20.)
A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1) az ,,oszitőzsď' Gondozó Szolgálat módosító okiratát, valamint a módosításokkal
egységes szętkezetbe foglalt tĄ a|apitő okiľatát az előterjesztés I-2. sz. mellékletében
fo glaltak szeľinti tartalommal e l fo gadj a 20 I 3 . március | -j eí hatá||y a|,

2) feIhata|mazza a polgáľmestert a hatźnozat 1. pontjában meghatátozott dokumentumok
a|éúrtsfua.

Felelős : polgĺírmester
Határiđő: 2013. miírcius 1.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: az ,,oszirőzsa'' Gondozó
Szolgálat módosító okiľatánat valamĺnt módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt új
alapító okiľatának a|áírása2013. febľuár 28. napján megtiiľtént.

Javaslat az V és a W. keriileti önkormónyzatokkal _ gyermekek dtmeneti otthona
t ór gy d b an _ k i, t t, tt e ll dt ds i s ze ľ zőďés e k fe l iilv ia g dl atúr a

s9t2013. (rr.20.)
A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. a szemé|yes gondoskodás keľetébe tartoző gyermekjóléti a|ape||źtźs, azon belül
gyermekek átmeneti otthona táĺgyélban, hatźnozott iđotartamĺa szőIő Belváros

tájékoztatása alapjánz azUgyosztáůy a Képviselő-testület diintéséľől 2013. február 25.én
tájékoztatta a Budapest Főváľos Onkoľm ányzat főpolgármesteľét.



Lipótvaĺos Budapest Főváľos V. kertilet onkoľmanyzatta| 2012. április 23. napjźn
kótött ellátási szerzođés, valamint a Budapest Fővaľos VI. kerület Terénáros
onkormanyzatta|2OI2. november 12. ĺapjaĺ kötott ellátási szerződés 6.2. poĺť1a1ban
foglalt, a készenléti díjak <isszegére vonatkozó felülvizsgálat elvégzését kĺjvetően a
szerzódésekben meghatttrozotí 1.100.000,- Ftlťőlév cĺsszegű készenléti díjat fenntaľtja.

2. felkéri a polgármestert, hogy Budapest V. és Budapest VI. keriilet onkormanyzatźĺt a
hatźtrozat1.pontjábanmeghatarozottahőItájékoztassa.

Felelős: polgármester
Határiđő: 1 . pont esetében 2013. február 28.

2.pont esetében 2013. februar 28.

A Humánszoleáltatás ĺ Ü gyo sztály tájékoztatás a alapj án :

1. pont esetében: a Képviselő-testület dtintiitt arrő|, hory a készenléti díjak tisszegét
fenntaľtja, további intézkedést a Humánkapcsolati Iľoda részéľől nem igényel.

2. A Budapest V. és VI. keriilet tájékoztatása a Képviselő-testĺiletĺ döntésľől
megtiiľtént.

Javaslat a Magdolna Negled Program III. púlyúzat megvalósítdsdhoz kapcsolódli dtintések
meghozatalóra

6s12013. (II.27.)
A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy

a) elfogađja az előterjesztés I. szánń mellékletét képező, az onkormźnyzat és a Rév8
Zrt. kozott kötenđő, Megbízási szetződés f . e|nęvęzésll szerződést, mely tarta\mazza a
Rév8 Zrt. Magdolna Negyed Program III. projekt szerinti projektmegvalósító
szerv ezeti fel adatait.
b) felhatalmazza apolgaľmestert a Megbízási szerződés 2. aláírására.
Felelős: polgármester
Hattrido: 2013. maľcius 1.

a) elfogadj aaz e\őterjesztés 2. szźlműmellékletét képező, az onkormźnyzat és Kisfalu
Kft. koz<jtt fennálló Megbízási szerződés módosítasát, mely tarta|mazza a Kisfalu Kft.
Magdolna Negyed Program III. pľojekt szerinti projektmegvalósító szęrvezeti
fęladatait.
b) felhatalmazzaapolgaľmestert a Megbízási szerzodés módosításanak a|áitásfua.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. marcius 1.

a) jőváhagyja az előterjesztés 3. számtĺ mellékletét képező, a Jőzsefvárosi Csaláđsegítő
és Gyermekjóléti Kĺizpont módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és

Mfüödési Szabá,lyzatát,mely 2013. marcius l-jén lép hatźiyba.
b) felkéri a polgĺírmestert a Szervezetí és Működési Szabtiyzat a|áírźsfua.
Felelos: polgáľmester
Hatfuíđó: 2013. március 1.

a Magdolna Negyed Progĺam III. pľojekt ktjtelező elemét képezo Nonprofit
Szo|gźůtatő Ház mukodési helyeiként - az alábbi füldszinti, utcai nem lakás célú
helyiségeket és pavilonépületet-közösségi épiiletet, az alźĺbbi időponttól és funkcióval

- kijelöli:
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1.Iroda: Cím: Dankó u. 16. (hrsz.:35316); Funkció: T1 Épület-felújításhoz
kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok. Tervezett időszak:
201 3.09.01.-201 5.05.30.

2.koda: Cím: Dobozi u. 23. (hĺsz.:354l8l0lV3Ę;' Funkció: T4l2 Intenziv
családmegtartő szolgáltatások és T4l3 Családfejlesztési szo|gźitatás.
T ervezett időszak: 20 1 3. 09.0 1 .-20 1 5.05.3 0.

3. Iľoda: Cím: Szerdahelyi u. 13. (Ivsz.:35329); Funkció: G2l5 Köz(össégi)-Hely
és mosoda. T erv ezett időszak: 2013 .09 .0 I. -20 1 5. 05. 3 0.

4. Iroda: Cím: FiDo pavilonépület-k<izĺjsségi épület (közterület) (hĺsz':35388);
Funkció: T5l1 A Fiumei út és Dobozi utca közĺjtti tertiletek FiDo
megújításához kapcsolódó szociális progľam. Tervezett időszak:
2014.0r.0 1.-20 1 s.05.30.

5.Iroda: Cím: Magdolna v 47. (hrsz.:35421); Funkciő: G2l6 Tĺĺľsadalomból
kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitźrciőja. Tervezett időszak:
20 1 3.09.01.-201 5.0s.30.

6. Iroda: Cím: Dankó u. 40. (krsz.:35477); Funkciő: T4/4 Tehetséggondozźs.
T ervezett időszak: 2013 .07 .0I.-20 1 5.05.3 0.

Felelős: polgĺíľmester
Hataľidő: 2013. február 27.

5. a) a hattrozat 4. pontja szerinti helyiségeket a meghatfuozotr. funkciókĺa, és

időszakban téľítésmentesen hasznáIatba adja a Józsefuáľosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Kĺizpoĺt szźtmtlra, és felkéľi Kisfalu Kft-t a hasznáIatí megállapodás
elkészítésére.
b) felhatalmazza a Józsefuaľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ vezetőjét és a
KisfaluKft .ügyvezetőjétahaszná|atimegállapodźsa|áírásáta.
Felelős: a) pont esetén polgármesteľ, b) pont esetén a Jőzsefvérosi Családsegítő és

Gyermekjóléti K<izpont vezetője és a Kisfalu Kft. ügyvezetóje
Hataľidő: a) pont esetén 2013. februáľ 27.,b) pont esetén 2013. maľcius 15.

6. a) ahatározat 4. pontja szeľinti I-4.Iroda helyiségekben a Magdolna Negyed Progľam
III. projekt megvalósításźůtoz kapcsolódó feladatokľa az alábbiak szerint megbizási
szerződést kĺ!t:

- 2013. maľcius 1. napjától 10 fovel - feladat a) épület-fe|tĄításhoz kapcsolódó, a
lakosság bevonását segítő pľogľamokra, b) intenzív családmegtaľtó
szolgá|tatásokĺa,c)családfejlesztésiszo|gáItatásta;

- 2013. 07.0I. napjátő| 3 fővel feladat köz(osségi)-he1y és mosoda
szoIgáItatásta;

- 2014.01.01. napjától 4 fóvel - feladat a Fiumei út és Dobozi utca közötti
területek me gúj ításahoz (FiDo) kapcsolódó szociális pro gľaÍnÍa.

b) felhatalm azza a po I gárme stert a me gb í zási szer zodé s ek a|áít ásár a.

Felelős: polgármester
Hatźridó: 2013 . maľcius 01 ., 2013 .július 0| ., 20I4.j anuár 0 1 .

7. jővehagyja az előterjesztés 4. szźrníl mellékletét képező, a Józsefuaľosi
VaľosĹizemeltetési Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervęzeti
és MűködésíSzabá|yzatźú,mely 2013. marcius l-jén lép hatźůyba.
b) felkéľi a polgáľmesteľt a Szerv ezęti és Működé si SzabáIyzat alź.ításár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. március 1.



8. a) elfogadj a az e|óterjesztés 5. szám,ű mellékletét képezó, az onkoľmányzat és a
Józsefuáľosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. közott kötendő Feladat.ellátási
szetzođést, mely tartalmazza a Nonprofit Kft. Magdolna Negyed Program III. projekt
szerinti pľoj ektmegvalósító szewezeti feladatait.
b ) felhatalm azza a p o 1 gárm e stert a F eladat- ellátás i szer ző dé s aláír ásźĺr a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. marcius 1.

9. elfogadja az előterjesńés 6. számú mellékletét képezo, a Magdolna Negyed Program
III. proj ekt Kommunikáció s (cselekvési) teľvét.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. februáĺ 27.

10.a) a Képviselő-testtilet a8l20I3, (I.23.) szźrrńhatározatźxal elfogadott, a Magdolna
Negyed Progľam III. T3/2 Szomszéđsági rendőr pľogĺamja megvalósításához
szfüséges, a Budapesti Rendőr-fokapiténysággal kötenđő együttműködési
megállapodást és szęrződést az aIábbiak szerint módosítja
- az együttműkĺidési megállapodás 12. pontja szeľinti hataľidő 20t5. május 30. napja,
a 16. pontjában az ĺjnkoľmányzati végrehajtás ellenőľzéséľe és kapcsolattaľtásra
j ogosult a J őzsefvźtĺosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja,
- a szerződés 3. és 16. pontja szerinti végteljesítési hataridő 2015. május 30. napja, a3.
pont szerinti teljesítésígazolásľa és a 17. pont szerinti önkormanyzatí végrehajtás
ellenőrzésére és kapcsolattaľtásra a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat
igazgatőja jogosult.
b) felhatalmazza a polgármestert az a) pont szerinti együttműködési megállapodás és
szerzođés a|ákására.
Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 201'3. mĺĺrcius 1.

1 1. elfogadj a az eloterjesztés 7 . számu mellékletét képező, a ,,Magdolna Negyed Projekt
ilI. megvalósításában résffievő szervezetek együttműködési rendszeľe'' címiĺ
dokumentumot, mely a Képviselő-testiilet 8l20I3. (I.23.) szárríl hatźlrozatának 1.

pontjában elfogadott helyébe lép.
Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. februźr 27.

A Rév8 Zľt.' tájékoztatása alapján: Rév8 Zrt. megbwásĺ szerződés aláíľásľa keľiilt.

A Kisfalu Kft. tájékoztatátsa alapjánz ahaszná|ati szerződés elkészült, a Családsegítő és

Gyeľmekjóléti Kiizpont ľészéről is aláírásra keľü|t. Kőzterület haszná|ati szerződés
megkötésére a Kisfalu Kft. nem ľendelkezik hatásktiľľel.

A Józsefvárosi Ktizösségi Házak Nonpľofit Kft. tájékoztatása alapján: a Feladat-ellátási
szerződést, mely tarta|mazza a Nonpľofit Kft. Magdolna Negyed Progľam III. pľojekt
szerinti proj ektmegvalósító szerv ezeti feladatait a|áírásrz kerĺilt.

A Jĺózsefuáľosi Családsegítő és Gyeľmekióléti Kiizpont tájékoztatása alapján: a
JCSGYK intézményvezetőjének tájékoztatása alapján a 3. a.b pontban foglalt sZN ĺ.sZ
módosítás megttirtént, 20Í3. február 28. napján a|áírásra keľiilt. A 4. pont esetében
intézkedést nem igényel. Az 5. pont esetében a JCSGYK és a Kisfalu Kft. kiiziitti
hzszná|ati szerződés elkészült a felek á|ta|2013.03.14. napján keľült a|áírásra.
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A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: a 7. ponthoz
kapcsolódó, JvsZ mĺídosított szervezeti és műkiidési szabá|yzata a polgármesteri
jóváhagyást kiivetően 2013. március Ol-jévet hatályba lépett.
A 10. a) ponthoz kapcsolódĺían ismeľeteĺnk szerÍnt a BRFK és az onkormányzat kiizötti
együttmiĺködési megállapodás és szerződés még nem keľült a|áírásra,íw a szomszédsági
rendőr progľamhoz kapcsolódó járőrözés még nem kezdődłitt el.
A szerződés 3. és 16. pontjában megfoga|mazott teljesítésigazo|ási, kapcsolattartási és
ellenőľzési jogosultság tartalommal ttiľténő megtiiltésével és a gyakoľlati megvalĺósítással
kapcsolatban felvették a kapcso|atot a Rév8 Zrt.'va|amint a keľületĺ rendőrkapitányság
munkatáľsaival. Ezze| egyĺitt álláspontjuk szeľint a JYSZ igazgatőja ebben a kérdésben
nem az önkormányzati végrehajtást' hanem 

^ 
projekt megvalósu|ását, az abban

résztvevők cél szerinti tevékenységét ellenőrzi.

A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: a Rév8 Zrt-ve| ktitendő Megbízási
szerződ'és2. e|nevezésű szeľződés aláíľása legkésőbb 2013. március Z}-igmegtiirténik.
A Józsefuáľosi Családsegítő és Gyeľmekjĺí,léti Kłizpont egységes szerkezetbe foglalt
Szeľvezeti és Műkiidési Szabályzata2013. február 28-źni az onkoľmányzat és a Kisfalu
Kft. kiiziitt fennállĺó Megbízási szerződés mĺódosítása, a Jĺĺzsefuáľosi Yárosüzemeltetési
Szolgálat mĺidosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt Szervezeti és Műkiidési
Szabźiyzata, valamint az Onkoľmányzat és a Jőzsefválľosi Kłizłisségi Házak Nonpľofit
Kft. köztitt kiitendő Feladat.ellátási szerződés2013. március l-jén aláíľásra keriilt.
A Magdolna Negyed Progľam III. pľojekt megvalósításához kapcsolódó' 10 fővel tiirténő
megbízási szeľződés megktitésére váľhatĺóan 2013. március 19-én keľüI sor.

Javaslat a Prúter utcai iskola és tornacsarnok púlydzat útjún ttjrténő béľbeaddsdra

66t2013. (II.27.)

A Képviselő-testület úgy đönt, hogy 22412012. (VII. 05.) szĺámú hatźrozatánaklI. fejezet 16.

oldal ,'A bérleti díj megállapítźsáĺa vonatkozó szabá|yok,, utĺán lévő 7. pontját az alábbi
mondattal egészíti ki: ,,A Képviselő-testĹilet tinkoľmányzati érdekből határozatábaĺĺ a
minimális bérleti díjat nyilvĺános pźllyźntatás esetén a beköltözhető foľgalmi érték 80 %-áná|
kisebb értékben is meghatározhatja azza|,hogy ez az érték nem lehet kevesebb a bekĺjltözhető
forgalmi éľték 50 %o-źtnźi."

Felelős: polgármesteľ
Hattridő: azoma|

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapjánz a pá|yánat a fenti határozat figyelembe vótelével
kiíľásra keľült.

67t2013. (rr.27.)

A Képviselő-testiilet a 6612013. (II. 27 .) szźlműhatfuozatára tekintettel úgy dĺint, hogy
1.) elfogadja a Budapest Józsefuaľosi onkoľmanyzattu|ajďonábaĺá||ő Buđapest VIII., Práter

u. 11. sztlm a|atti,3638I hrsz-ú ískolaépület, valamint a Corvin Towers Kft tulajdonában
álló, de a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat haszoĺéIvezeti jogáva| terhelt Buđapest
VIII., Kisfaludy u. 32-38.2. eme|eti,36374l0lN23 hrsz-u, egyéb helyiség bérbeadásaľa
vonatkozó, az e|óterjeslłtés mellék|etétképező pá|yázatí felhívást, akozzététel helyeit és a
bérbeadás feltételeit az alábbiak szeľint :
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- a minimális bérleti díj osszegét 1.500.000,- Ft + ĺfa <ĺsszegben határozza meg
figyelemmel a nyilvános versenyeztetésre és a bérbeadás sikertelensége miatt
bekovetkező esetleges bevételkiesésre.

- kozzététe| helye a 4281201'2. (XII. 06.) számt képviselő-testiileti határozatban
foglaltakon túl: ingatlan.com web oldalon és a Heti Yilággazdaság című heti lapban.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat tulajdonában álló Budapest
V[I., Pľáter u. 11. szám a|att| 36381 hrsz-ú iskolaépiilet, valamint a Corvin Towers Kft
tulajdonában á11ó, de a Budapest Jőzsefvźrosi Önkormtnyzat haszonélvezetí jogáva|
terhelt Buđapest VIII., Kisfaludy u. 32-38. 2. emeleti, 36374/0lN23 hrsz-tl, egyéb
helyiség béľbeadásáľa vonatkoző páIyazati felhívás kozzététe|ére, a pá|yázati e|járás
lefolytatásaľa. Felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a pźiyźzatok bontását és éľtékelését kĺivető
képviselő-testiileti tilésľe tegyen j avaslatot a pá|yázat lezárźsáta.

3.) a benýjtott pá|yazatok bírálatának lebonyo|ítására 5 tagú bíráIő bizottságot hoz létre,
amelynek munkáját a Kisfalu Kft munkatarsa és jogi képviselője segíti a jegyzőkönyv
elkészítésében, valam int a bir áIat lebonyolításában. A bizottságba

Santha Péterné
Dr. Révész Máľta
Zęntai oszkár
Pintéľ Attila
Soós György

személyeket j elcili ki.
4.) a Kisfalu Kft. eredményes pá|yázat esetén az onkormtnyzattal fennálló megbizźsi

szerzođés 24.|4 szeľinti megbízási díjra, eredménýelen páIyźzat esetén a megbízási
szerzőđés 24.3I. pontja a|apján hirdetési költségeinek megtérítésére jogosult. A díjazas
kifizetéséľe eľedményes eljaľás esetén a bérleti szerződés a|áírásź./- követően,
eredménýelen eljarás esetén a Képviselő-testiilet, páIyźzati eljarás Iezźrź.sźlrő| sző|ő
dĺjntését követően benýj tott szźlrrla ellenébęn történik.

Fele1ős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 1. pont: azorľral

2. pont: apá|yázatok bontását kĺjvető képviselő-testtileti ülés
3. pont: azonrtal
4. pont: azonnal

A Kisfa|u Kft. tájékoztatása alapján: il toľnacsarnok tulajdoni lapjára az
o"l...-'ĺ"_y""tnuszonéIvezetijogánakĹejegyzésemegtöľtént.Apáiyánatifelhívás2013.
máľcius 11-én a Kisfalu Kft. irodáiban, a Polgármesteri Hivatal és a Jáľási Hivatal
hirdetőtábláin kifiiggesztésľe keľĺĺlt, a JőzseÍvźlľos és a Metľopol című lapokban 2013.
máľcius I9.én, a IrVG-ben 2013. március 21-én jelenik meg' a honlapokon elhelyezésre
került. A páiyánatra az ajánlatokat 20|3. április 4.ig lehet benyújtani. A pályázat
|ezárását és éľtékelését követően javaslatot tesznek a Képviselő.testĺĺlet részére a
pá|y ázat eľedményének megállapításáľa.

Javaslat ígazgatdsi sziinet elrenďelésére, és a polgdrmester 2013. évi szabadsdgolósi
iit e mt e ľv é n e k e lfo g ad ds dľ a

7012013. (rr.27.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1. a20I3. évi munkaszilneti napok körüli munkaľendrőI szőIő tájékoztatást elfogadja.
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2. felkéri a jegyzót, hogy a Hivatal 20|3. évi zfuva tartźsźnak időpontjairól a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a táľshatóságokat, felügyeleti szerveket,
valamint a ko zszoIgáItatókat.

3. dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ 2013. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét
elfogadja, és tészére anyáĺi igazgattsi sziinet ídőszakára2013. augusztus 05. és 2013.
augusztus 20. kozott összesen 10 munkanapot, a téli igazgatási szĹinet íđőszakźra
2013. december 23. és z}I4.januaľ 05. között összesen 5 munkanapot kiad.

4. đr. Kocsis Máté oľszággytĺlési képviselőként ellátott fľakció, illeÍve egyéb politikai
tevékenysége idejére igényelt szabadságnapok kiadását engedéIyezi a munkaidő
nyilvantaľtás ađatai a|apjźn, továbbá engedéIyezi az ęIórę nem láthatő, egyéb céha
igényelt szabadságok igénybevételét azzal, hogy az így felhasznált napokľő| 2014.
januaľ 31-ig kĺiteles beszámolni.

5. a 3.4. pontban foglaltak a|apjźn fe|hatalmazza Sźntha Péterné alpolgáľmestęrt a
szab adság engedély a|áír ásćĺt a.

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

Hatĺáľidő: 1. pont esetében 2013. fębruźr 27.
2. pont esetében 2013.június 30.
3. pont esetében 2013. február 27.
4-5. pont esetében z}I4.január 31.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz az 1. pont tekintetében: a Hivata| a 20|3. évi
munkaszüneti napok köľĺili munkarendľől 2013. febľuáľ 28. napján tájékoztatásra
keľiilt.
A 3. pont tekintetében: a képviselő.testület áůta| elfogadott szabadságolási ütemtervet a
Jegyzői Kabinet SzeméIyůigyi Iroda nyilvántartásba vette, a szabadság kiírásárő| a 4-5.
pontban foglaltak szeľint gondoskodik.

A beszámo|ő lezfu ásźnak időpontj a: 2013 . március 20.
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a2013.

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekľől

Tisztelt Képviselő-testtilet!

A két iilés ktiztitti fontosabb tinkormányzati eseményekrő| ĺz alábbi jelentést
adom:

A Nemzeti Kőzszollgźllati Egyetem onkéntes Polgári
!id-ę!mi Svgrue.p9t!'a* pęsŁlaklłó ünne.p.q.ggg_ 

;

i

A Civilek a Palotanegyedéľt Egyesůilet Lakossági Fórumán, i

: a Jőzsefvźlrosi onkoľmányzat képviseletében jelen volt 
i

'EgľyéÍÍi|aĄlp-olg-1i1m-$1!qr 
j.q!-łillwiP-e..p-ef.ęľkép.yigelő.

i A Jĺí'zsefvárosi Kiizterület-felůigyelet állománygyűlése

20|3. máľcius 7.
Tbiliszi tér tálb|aavató ünnepsége, a Jĺízsefuáľosi
onkoľmányzat képviseletében beszédet mondott Sántha

2013" máľcius 8"

Megemlékezés az l.848.49-es forľadalom és szabadsághaľc
165. évfordutĺójáľĺól a Corvin Filmpalotában, a Józsefváľosi
Onkoľmányzat képviseltében beszédet mondott Sántha

iPé!919é 3|

Táfiékoztató a Teleki téľi ideiglenes piac ősteľmelői részére i
I

i

A Vajda Péter Ének.Zenei Áttalános és Sportiskola j

,,|Jzenet a jövőnek'' emléktáb|a avatásáln részt vett Sántha 
i,'vLv||v.4 JvvvuvĄ v|urvrl!4ulg 
i

Péter9 1lp-o!gá

!

Máľcius 15-ei ünnepség a Polgármesteľi Hivatalban, i

iinnepi beszédet mondott Sántha Péterné alpolgármester

Díszpolgáľi cím átadĺiünnepség a Magyar Nemzeti
Múzeumban

A Vajda Péter Enek.Zenei Általános és Spoľtiskola
Gálahangveľsenyén Sántha Péterné alpolgármester

ąg-|?o.py- m q n { o-t! [Ęz!i4jq[e p1é d e!

;A 33. Budapesti Tavaszi Fesztivál és Vonzások és

iváůtozások c. kiállítás megnyitó iinnepsége zMagyar
! Nemzeti Múzeumban, a Józsefuárosi Onkoľmányzatot
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2011-2012' év átmenetileg szabad pénzeszköz ĺekötése

Bank futamidő Lektités
értéknapĺa

Lekötés |ejáĺata Osszeg

MKB 1 hét 2011.01 .04 201'1.01 .11 500 000 000

MKB 2 hét 2011.01.04 2011.01.18 500 000 000

MKB 3 hét 2011.01.06 201't.01.27 500 000 000

MKB 1 hét 2011.0'.t.11 201't.01.18 500 000 000

MKB 2 hét 2011.01.18 2011.02.01 500 000 000

MKB 2 hét 2011.01.f7 201 1 .02.10 500 000 000

MKB 2 hét 2011.02.01 2011.02.15 300 000 000

VIKB 2 hét 2011 .02.10 2011.02.24 500 000 000

VIKB 2 hét 2011.02.15 2011.03.01 300 000 000

VIKB 1 hét 201't.03.01 201 1.03,08 300 000 000

MKB í hét 2011.03.08 201 1.03.16 300 000 000

MKB 6 nao 2011.03.24 201 1.03.30 300 000 000

MKB 2 hét 2011.03.24 2011.04.07 300 000 000

MKB 3 hét 2011.03.24 201'l.04.14 300 000 000

Volksbank 2 hét 2011.04.07 20'11.04.21 300 000 000

ýoIksbank 2 hét 2011.04.13 2011.04.27 500 000 000

ýoIksbank 1 hónap 20'11.u.13 2011.05.1 s00 000 000

Volksbank 3 hét 2011.04.13 2011.05.Ot 500 000 000

Volksbank 2 hét 2011.04.14 2011.04.28 300 000 000

Volksbank 3 hét 20'11.04.27 201 1 .05.1 I 500 000 000

MKB ] hét 2011.05.04 20't1.05.2! 500 000 000

MKB ] hét 2011.05.06 2011.05.21 200 000 000

Volksbank 3 hét 2011.05.13 2011.06.0: 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.05.í8 201 í.06.0€ 500 000 000

MKB 1 hét 2011.05.25 201't.06.01 150 000 000

VIKB 3 hét 2011.05.2! 2011.06.1 s00 000 000

UKB 2 hét 2011.05.2i 201't.06.1 200 000 000
y'olksbank 1 hét 201 1.06.0S 2011.06.1 500 000 000

r/olksbank 2 hét 20í 1.06.1 2011.06.2ę 500 000 000

Volksbank .| hét 20.|í.06.í€ 2011.06.23 500 000 000

Volksbank hét 201't.06.21 201't.07.1 1s0 000 000

ýoIksbank hét 2011.06.23 2011.07.07 500 000 000

ýoIksbank hét 2011.06.29 2011'o7 'oę 200 000 00c

ýoIksbank hét 2011.O7.05 2011.07.19 300 000 00c

Volksbank hét 20't1.07.06 2011.07.27 500 000 00c

Volksbank 126 nap 2011.07.06 2011.08.01 500 000 00c

Volksbank |3 hét 2011.07.12 2011.O8.O2 500 000 00c

MKB hét 2011.07.19 2011.O7.26 300 000 00c

ýo|ksbank hét 2011.o7.2ę 2011.08.23 300 000 00c

ýoIksbank 4 hét 2011.07.27 2011.08.24 300 000 00c

ýoĺksbank 4 hét 2011.08.02 2011.08.30 500 000 00c

lB |3 hét 2011.08.23 2011.09.1 300 000 00c
y'o|ksbank |2 hét 2011.08.24 2011.09.07 300 000 00c

Vo|ksbank |3 hét 20í í.08.30 2011.09.20 300 000 000

Volksbank í hónao 201't.09.01 2011.10.O2 200 000 000

Volksbank 2 hét 201í.09.16 2011.09.3C 350 000 000

Volksbank 2 hét 2011.09.2? 201't.10.07 500 000 000

ýoIksbank |2 hét 201',t.09.28 201'l.10.12 300 000 000

Voĺksbank |3 hét 201 1 .10.09 20't1.'t0.26 s50 000 000

MKB |2 hét 2011.10.O4 2011.10.18 300 000 000

Volksbank 22 nap 2011.10.11 2011-11.O2 500 000 000

Volksbank 4 hét 2011.10.11 2011.11.O8 500 000 000

Volksbank 5 hét 2011.10.11 2011.11.15 500 000 000

ýoIksbank 6 hét 2011.10.11 2011.11.22 500 000 000
y'olksbank 1 hét 201 1.1 0.1 8l 2011.11.28 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.21 2011 .11 .11 400 000 000

Volksbank 3 hét 2011.10.26 2011.11.16 350 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.08 2011.11.29 500 000 000

Volksbank hét 2011.11.03 2011.11.10 250 000 000



Volksbank 3 hét 2011.11.03 2011.11'2Ą 500 000 000
ctB 3 hét 2011 .11.15 2011.12.06 500 000 000
ýoIksbank 2hét 2011 .11 .18 2011.12.02 250 000 000
ýolksbank 3 hét 201'l.11.22 2011.12.13 500 000 000
Volksbank 2hét 2011'11'2Ą 2011.12.08 500 000 000
ctB 17 naD 2011.12.02 201't.12.19 500 000 000
ctB 2 hét 2011.12.O2 2011.12.16 250 000 000
ýoIksbank 16 nao 2011.12.08 2011.12.22 500 000 000

IB 2 hét 2011.12.08 2011.12.22 500 000 000
y'olksbank 3 hé| 2011.12.13 2012.01 .03 500 000 000

Volksbank 3 hét 20't1.12.16 2012.01.06 250 000 000
ctB 3 hét 2011.12.21 2012.01 .11 250 000 00(
ýoIksbank í9 nap 2011.12.22 2012.O1 .1 350 000 00(
ýoIksbank 19 nap 2011.12.22 20't2.o1.1 500 000 ooc

Volksbank 2 hét 2012.01.03 2012.01.17 500 000 00c
Volksbank í8 nao 20'12.01.06 2012.01.24 250 000 00c
Volksbank 25 nao 20'12.01.06 2012.01.31 250 000 00c
Volksbank 4 hé| 2012.01.10 2012.02.07 350 000 00c
ýo|ksbank 4 héĺ 2012.01.10 2012.02.07 500 000 00c
ýoIksbank 4 hét 2012.01.17 2012.02.14 500 000 00c
y'olksbank ĺ hét 2012.01.17 2012.02.14 500 000 000
Volksbank 3 hét 2012.01.31 2012.O2.21 250 000 000
Volksbank 3 hét 20't2.02.o1 2012.O2.28 500 000 000
Volksbank 4 hét 2012.02.0i 2012.03.06 250 000 000
ýoIksbank 4 hét 2012.02.14 2012.03.13 500 000 000
ýoIksbank 5 hét 2012.02.14 2012.03.20 350 000 000
ýoIksbank 3 hét 2012.02.1C 20'12.o4.06 1 50 000 000
y'olksbank 5 hét 2012.02.21 2012.O3.27 250 000 000

'/olksbank 5 hét 2012.03.06 2012.04.11 250 000 000
,/olksbank 5 hét 2012.03.13 2012.04.17 't 50 000 000
/olksbank 36 nap 2012.03.2A 2012.04.25 500 000 000
/olksbank 37 nao 2012.03.27 2012.O5.O3 300 000 00c
y'olksbank 43 nao 2012.03.27 2012.05.09 300 000 00c
r/olksbank 5 hét 2012.04.11 2012.05.16 400 000 000
Voĺksbank ô hét 2012.04.11

2012-04.11
20'12.05.23 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.05.30 500 000 000
Volksbank 7 hét 2012.04.17 2012.06.oę 400 000 000
Volksbank 7 hét 2012.04-251 2012.06.1? 300 000 000
Volksbank hét 20í2.05.09| 2012.06.2C 300 000 000
Volksbank hét 20'12.05-161 2012.06.27 500 000 00c
Volksbank hét 2012.05.231 2012.07.04 500 000 00c
ýolksbank hét 2012.05.301 2012.07.11 500 000 00c
ýo|ksbank |6 hét 2012.06.06 2012.07.18 300 000 00c

Volksbank |6 hét 2012.06.13 2012.07.25 300 000 00c
Vo|ksbank ĺ6 hét 2012.06.201 2012.08.01 400 000 000
Volksbank 7 hét 2012.07.041 2012.08.22 500 000 000
ýoĺksbank 7 hét 2012.07.111 2012.O8.29 500 000 000
Volksbank lZ hét 2012.07.181 2012.09.05 300 000 000

Vo|ksbank |0 ľret 2012.O8.01' 2012.09.12 250 000 000

MKB 27 nap 2012.08-22 2012.09.18 400 000 00c
MKB |4 hé'l 2012.08.22 2012.09.19 200 000 000

ýoIksbank |4 hét 20't2.08.25 2012.o9.2ę' 200 000 000
Volkshank |4 hét 2012,09'oÍ 2012.10.O3 300 000 000
Vo|ksbank 14 hét 2012.09.12 2012.10.1C 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.O9 19 2012,10.'t7 500 000 000
ýoIksbank 5 hét 2012.09.20 2012.10.25 400 000 00c

Volksbank 5 hét 2012.09.26 2012.10.31 400 000 00c
Volksbank 3 hét 2012-10.101 2012.10.311 300 000 00c

Volksbank 27 nap 2012.10.11 2012j1.071 300 000 000

Volksbank 34 nap 2012.10.11 2012.11.141 500 000 000
ýoIksbank 41 nap 2012.10.11 2012.11.21 500 000 000

Volksbank 6 hét 2012.',tO.171 2012.11.281 400 000 000



Volksbank 41 nap 20 2.10.2Í 2012.12.05 400 000 000
Volksbank 42 nao 2.'t0.31 2012.12.'l 400 000 000
Volksbank 6 hé| ZU 2.11.07 2012.12.1 200 000 000
ýolksbank 50 nap 20 2.11.14 2013.01 .03 500 000 000
ýoIksbank 7 hét ZU 2.'t1.21 2013.01.0€ 500 000 00c
ýoIksbank 7 hét 2012.11.28 201 3.01 .16 400 000 000
y'olksbank 7 hét 2012.12.05 2013.0't.23 200 000 000
,,/olksbank 26 nap 2013.01.04 2013.01 .30 500 000 000
Volksbank 33 nap 2013.01.04 2013.02.06 500 000 000
Volksbank 5 hót 2013.01 ,09 2013.02.13 200 000 000
ýoIksbank 5 héÍ 2013.01 .09 20't3.02.20 500 000 000
ýoIksbank 7 hét 20í 3.01 .09 20't3.o2.27 500 000 000
ýolksbank 7 hét 20í 3.0.| ..| 6 2013.03.06 400 000 000
r/olksbank 7 hét 2013.01.23 2013.03.'t3 200 000 000
Volksbank 7 hét 2013.01 .30 2013.03.20 200 000 000
Volksbank 7 hét 2013.02.06 2013.03.21 500 000 000
Volksbank 7 hét 2013.O2.1 2013.U.0? 200 000 000

Volksbank 7 hét 2013.02.20 2013.04.1 400 000 000
Volksbank 6 hé| 2013.03.06 2013.04.11 400 000 000
ýoIksbank 5 hét 2013.03.13 2013.04.24 300 000 000

ýoĺksbank 40 nap 2013.03.21 20í3.04.3c s00 000 000
y'olksbank 48 nap 20í 3.03'2.| 20í3.05.0€ 500 000 000

Bankonként összesen

Bank futamidő Lekötés
órłőknania Lekötés lejárata Osszeg

KH Bank
Raiffeisen
Volksbank 43 900 000 00c

MKB I 350 000 00c

cĺB 2 300 000 00c




