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KészüIt Budapest Józsefvaľosi onkoľmanyzatKépviselő-testület 2013. máľcius 20-án 15.00
órakoľ aJőzsefuźrosi onkormtnyzatPolgiírmesteri HivatalIII. em.300-as tárgya|őjában

megtartott 5. rendes üléséről

Jelen vannak: dľ. Dénes Margit, Dudás Istvánné, dr. Ferencz orsolya Egry Attila,
Guzs Gyula,Jakabfy Tamás, Kaiser Jőzsef, dr. Kocsis Mát{ Komássy
Akos' Pintér Attila, dr. Révész Mźrta, Sríntha Péterné, Soós György,
SziLágyíDemeter,Szi|iBalrźus,VörösTamás,Zentaioszkár'

(összesen: 1 7 képviselő)

Távolmaradását bejelentette: Balogh Istvan _ képviselő

valamint a meghívottak:

Rimán Edina jegyző, dľ. Mészár Erika a|jegyző,
AndľásĹKovács Dĺóra dľ. - Polgármesteri Kabinet vezetóje, dľ. Sánta Zsőfia _ Iegyzoi
Kabinet vezetője, dľ. Sommer János - T<iľvényességi és Perképviseleti Iroda vezetője,
ľf.átrahá'zi Judit _ Személyügyi Iroda vezetője, Fábián Márta - Belső Ellátási Iľoda
vezetője, Szedliczkyné Pekáľi Kaľolina - Szervezési és Képviselői Iľoda vezetoje, Majeľné
Bokor Emese - Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, dr. Bojsza Krisztina . Humánszolgáltatási
IJgyosztá|y vezetője, Koscsĺóné Kolkopf Judit - Családtĺámogatási Iroda vezetoje, Kincses
Ibolya- Humánkapcsolati Lroďa vezetője, dľ. Kovács Gabrĺella - Hatósági Ügyosztály
vezetoje, Páľĺs Gyuláné -PénzngyiLJgyosztá|y vezetője, dr. Hencz Adľienn . Gazdálkodási
Iroda vezetője, Fernezelyi Geľgely Sándoľ DLA. Vaľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
vezetoje, dr. Szabó orsolya - Jráľási Hivatal vezetoje, Danada János r. alezľedes - VIII. keľ.
Rendőrkapitányság mb. vezetője, Szendľeiné Erős Hajnalka . JIK mb. vezetője, Váľadi
Gizella - Jőzsefvtrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ vezetóje, Kovács ottó .
Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja, Mach József _ Jőzsefváĺosi Kulturális és Sport Kft.
ügyvezető igazgatőja, Ács Péteľ - Józsefuiĺľosi Varosiizemeltetési Szolgálat vezetoje,
Becskei-Kovács Barbara - Jőzsefvźrosi Közcjsségi Hazak Kft. ügyvezető igazgatőja, Biá.J
Csaba - Jőzsefvő,rosi Kciĺeľiilet-fe1ügye|et igazgatőja, dľ. Koľoknai Andľás . Józsefuiĺrosi
EgészségĹigyi Szolgá|at fĺĺigazg7tőja, Camara-Beľeczki Feľenc Miklós - HB kiilsős tag,

Matisz Lász|őlné - Szívárvźlny óvoda vezetoje, Kakuja Klára - Katica Bölcsőde és óvoda
vezetője, Szép Péter _ Polgármesteľi Kabinet ľeferens, Nagy Ildikó - oszitőzsa Gondozó
Szo|gá|atvezetője, Scheeľ Feľencné _ JEB vezetóje, Csete Zo|tán _ Rév8 Zrtmb. vezetője,

Dľ. Kocsis lfiĺ.áté
Ktjszĺjnti a Hivatal munkataľsait, az íntézmény- és cégvezetóket és valamennyi kedves
vendégeket. A Képviselő-testület 2013. évi 5. rendes ülését, me|y az sZMsZ 10. és 12-14. $-
aiban foglaltak a|apján került összehívásra, megnyitja. Távolmnadását bejelentette Balogh
István képviselő. Megkémi a Képviselő-tarsait, hogy kapcsoljak bę a szavazőgépeiket.

1.



Megállapítja, hogy jelen van 17 képviseLo, így a minősített és szótöbbséghez |0, az egyszeru
szótcibbséghez 9 egybehangző szavazat sziikséges. Tájékońatja a Képviselő-taľsait, hogy a
következő ľendkívüli képviselő-testületi ülés varható időpontja 2013. március 27. szetda,
15,00 óra. A rendes ülés vráľható időpontja 2013. április 03. szeľda, 15.00 óra.

Felhívja a férfitagok figyelmét arra, hogy április IZ-én, pénteken, lomtalanítást szeretne
taľtani a Hivatal pincéjében, ebben kéri segítségüket.

Tźtjékońatja a képviselőket, hogy a kĺjvetkező napiľendet az előteľjesztő visszavonta:

- 2l1' Javaslat kőzbeszerzésĺ eljárás megindítása, a váltó átvá.Jtása miatti kiilcsiin
felvétel tá'ľgyában

Az SZMSZ 18. $-ának (1) bekezdése értelmében tájékoztatja a képviselőket, hogy 2
stirgősségi indíwany érkezett, melyet az alábbi számon javasol a napirendre venni, és

szavazásta bocsátani:

3ĺt. Józsefvárosĺ Kłizösségi H:á.zak Nonprofit Kft. MNP III. Feladat-ellátási

(írásbeli előterj eszté s, P olI<ÉZB ES ÍTÉ S )
Eloterjesztő: Bęcskei-Kovács Barbara - JKH NKft. igyvezető

3l2. A Budapest VIII.' Vajdahunyad u. 5. szám alatti telekingatlanra kikiittitt

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI ruoszTÁS)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. tigyvezető

f)r. Kocsis M:áúé
17 igen,0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogađta az a|ábbí siirgősségeket.

IZAVAZ^SNAL JELEN vAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
86/2013. (III.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a siirgősség okát a stirgősségi
indítvanykéntbeterjesńetta|ábbíelőterjesńéseknél:

3l1. Józsefuárosĺ Közłisségi H:ázak Nonprofit Kft. MNP III. Feladat.ellátási

(íľásbeli előterj eszté s, P oTI<BzB E S ÍTÉS )
Előterj esztő : Becskei-Kovács Barbara- JKH NKft . lj;gyv ezető



3ĺ2. A Budapest YIil.' Vajdahunyad u. 5. szám a|atti telekingatlanľa kikt'tiitt

(írásbeli előterj eszés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. tigyvezető

Dr. Kocsis }.Iáté
Az SZMSZ 18.$ (1) és (7) bekezdése értelmében a meghívóban kiktildött - és az elmondottak
szerint módosított _ napirendi javaslat szavazása kĺjvetkezik.

Napiľend:

1'. Zárt üIés keľetében tźłrgya|andó előteľjesztések

1. Javaslat a Kisstácĺó u. 3. sz. a|atti épületben talLáůhatő lakás feltétel
bekiivetke ztéig tőrténő használatba adásának, valamint az,,Alomépítők''
címĺĺ mĺĺsort szervező MB Music & Film Produceľi lrodával ki'tt'tt
megállapodás meghosszabbítására
(íľásbeli előterjesĺés) ZÁRT tjĺps
Előterjesző: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

2. Városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a Budapest VIIL keľület, Práter u. 20tA. sz. a|atti társasház
felújításáľa
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Csęte Zo|tán_ Rév8 Zrt. mb. cégvezető

3. Gazdálkodást' Gazdasági Táľsaságokat érintő előterj esztések

1. Józsefuárosi Köztisségi lJá'zak Nonpľofit Kft. MNP III. Feladat-ellátási

(írásbeli előterj eszté s, P oľl<ÉzB E S ÍTÉS )
Előterj esztő : Becskei-Kovács Barbara _ JKH NKft . ĺjgyv ezetó

2. A Budapest VIil.' Vajdahunyad u. 5. szám alatti telekingatlanra kiki'tiitt

(írásbeti előtefiesztés, HELYSZÍN rloszTÁS)
Előterjesĺő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető



4. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a józsefuáľosi złildteľületek és ziildfelůĺletek védelméről'
haszná|atáľĺól szĺĎló 5712007. (x.16.) önk. rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }1.tńé _ polgármester

2. Javaslat a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám a|atti ingatlanok
vagyonkezelésbe ad'ására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4:áté - polgáľmester

3. Javaslat a Jőzsefválrosi Kiizteľületi és Paľkolási Rendészettel kapcsolatos
d ii n tés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esaés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis llĺ4:áté - polgáľmesteľ

4. Tájékoztatő a Golgota téri Szent István-i kettős kereszt pá.Jyázat
elbírálásáľól
(írásbeli előteľjesztés)
Előterj esztő : S ĺĺntha P éterné - alpol gárme ster

5. HumánszolgáItatással kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslatóvodavezetőipályázatokkĺírására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat használati szerződés megkiitéséľe a Klebelsberg
I ntézm ényfenn ta rtó Kőzp o\tta|
(írásbeli előterj esztés, P OTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

3. Javaslat a SoDEXo Magyarország Kft.vel kőzétkeztetési szolgáltatás
tár gy áb an ktittitt v á]lal.kozás i s zeľző d és m ó d o s ítás á ra
(írásbelí előterj esztés)
Előterjesĺő: Santha Péterné - alpolgármesteľ

4. Javaslat a Jĺózsefvárosi onkoľmányzat áItal. fenntartott ĺóvodákban,
valamint az áůILami intézményfenntaľtĺó kłizpont által fenntartott Budapest
Főváros VIII. keľĺiletÍ iskolákban alkalmazott étkezési térítési dÍjakľó|
szĺíló tinko rmányzati rendelet elfogadásáľa
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesĺő: Srántha Pétemé - alpolgáľmester



5. Javaslat a biilcsődei téľítési díjakról sző|ő 13l2012.(II.23.) iinkoľmányzatĺ
ľendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előtcrjcsaő: Sĺĺntha Pétemé - alpolgáľmesteľ

6. Javaslat a személyes gondoskodást nyrlijtó szociális ellátások foľmáiľĺĺl és a
térítési díj fizetési kiĺtelezettségľől sző|ő 21'ĺ2011.(ľ.12.) iinkoľmányzati
ľendelet mĺódosítására
(írásbeli előterjesaés)
Előterj esaő : Sĺĺntha Péterné - alpolgármester

7. Javaslat a Józsefoáľosi Intézményműködtető Kiizpont vezetői
p áiy á.zatának kĺíľá s á ľa
(írásbeli előterjesaés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpol gármester

8. Javaslat polgáľmesteri és alpolgármesterĺ keret terhére ttiľténő
támogatások elbíľáIására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármesteľ
Dr. Saľa Botond - alpolgármester
Egry Attila - alpolgármester

9. Javaslat a lÉĺ-nx Progľam jłivőbeni e||átására
(írásbeli előteľjesaés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }ĺ{áté - polgármester

6. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat az Onkormányzat ktiltségvetési szerveinél ktizszolgálati
jogviszonyban állók díjazásáróll és egyéb juttatásairól szóIó 7112012. (XJJ.
13.) sz. ľendelet mĺódosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Rimán Edina - jegyző

Tájékoztatók

o Tájékoztatő az á|Iam á|ta| átvá|lalt tinkoľmányzati feladatok pénzügyĺ
hatásáľól
(írásbel i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Maté - polgármester



. Táj ékoztatő a határidőben el nem készĺĺlt előteľjesztések jegyzékérő|
(írásb el i tti1 éko ztatő)
Előterjesĺo: fumán Edina _ jegyzó

Dľ. Kocsis M:áté
17 igeĺ,0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testtilet elfogađta az a|ábbi napirendet:

SZAV AZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A IIATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z EGYSZERÚ SZoToBB s Éc s zÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:
87t20I3. (III.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az alábbí napirendet fogadja el:

Napirend:

1'. Zárt iilés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

1. Javaslat a Kisstáció u. 3. sz. a|atti épületben találhatĺó lakás feltétel
bektivetkeztéig ttiľtén ő basznáiatba adásának, valami nt az,,Álomépítők''
című míĺsort szervező MB Music & Film Produceri Irodával kł'tł'tt
megállapodás meghosszabbítására
1ĺľaiuelĺ eloterjeszt?s) zÁnr ÜĺÉs
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

2. Váľosrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Práteľ u. 20lA. sz. alatti táľsasház
felújítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Csete Zo\tźln_ Rév8 Zrt. mb. cégĺezető

3. Gazdál lkodásto Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterj esztések

1. Jĺizsefuárosi Ktĺzösségi ĺJázak Nonpľofit Kft. MNP III. Feladat-ellátási

(írásb el i eloterj esztés, P oTĺ<ÉzB E S ÍTÉ S )
Előterjesĺő: BecskeĹKovács Barbara- JKH NKft. ügyvezető



2. A Budapest VI[., Vajdahunyad u. 5. szám a|atti telekingatlanľa kiktitt'tt

(íľásbeli e|őterj esztés, HELYS ZINI KI o S ZTAS)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

4. Y agy on kezeléssel, vá ľos ůi zeme|tetéss el ka p cs olatos eIő teľj esztés e k

1. Javaslat a józsefvárosĺ ziildteľületek és ztĺldfelületek védelméről,
használatáľól szóló 5712007. (x.16.) iink. ľendelet módosítására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ/láté _ polgáľmester

2. Javaslat a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám alattĺ ingatlanok
vagyonkezelésbe adására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

3. Javaslat a Józsefvárosi Ktizterĺileti és Parkolási Rendészettel kapcsolatos
d ii ntés ek meghozatalár a
(írásbeli előteľjeszté s, P otKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

4. Tájékoztatő a Golgota téľĺ Szent István-ĺ kettős kereszt páiyázat
elbíľálásáról
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester

5. Humánszolgá|tatással kapcsolatos előteľjesztések

1. Javas|atóvodavezetőipá|yánatokkiíľásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péteľné - alpolgármester

2. Javaslat használati szerződés megktitéséľe a Klebelsbeľg
Intézm ény fennta ľtó Kő.zp ontta|
(írásbeli előterj esztés, póľrÉzBEsÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

3. Javaslat a SODEXO Magyarország Kft.vel közétkeztetési szolgáltatás
tár gy áb an ki' ti' tt v á|Ialkozáls i sz eľző d és m ó d o s ítá s á ľa
(írásbeli előterj esaés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármester



4. Javaslat L Józsefváľosi Onkormányzat á|ta| fenntartott óvodákban,
valamĺnt az á]|ami intézményfenntartó kiizpont áItal fenntartott Budapest
Főváros VIII. keľÍileti iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakľól
szólĺí tinko rmányzati rendelet elfo gadásáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármester

5. Javaslat a btilcsődei téľĺtési díjakľót szöňő |3l20|2.(II.23.) łinkoľmányzati
ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármester

6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiľól és a
térítési díj fizetési kłitelezettségről szóiő 21l2011.(N.12.) iinkormányzati
rendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgáľmester

7. Javaslat ^ Jĺizsefvárosi Intézményműkiidtető Ktizpont vezetői
p áůy ánatának kiíľá s á ľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármesteľ

8. Javaslat polgármesteri és alpolgáľmesteri keret terhéľe tőrténő
támogatások elbírálására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis MéIté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgáľmester
Dr. Sara Botond - alpolgármester
Egľy Attila - alpolgáľmester

9. Javaslat a lÉlnx Pľogľam jiivőbeni e||átásära
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľĺ4źLté - polgármester

6. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat ^z Onkoľmányzat kłiltségvetési szelveinél kőzszo|gáůati
jogviszonyban állók díjazásáről és egyéb juttatásairól szóIó 71ĺf0Í2. (XIJ.
l.3.) sz. ľendelet mĺidosítására
(írásbeli előterj esztés)
Elĺĺterjesztő: Rimán Edina - jegyzó



Tájékoztatők

o Tájékoztatő az á||am á|ta| átváilalt tinkoľmányzati feladatok pénziigyi
hatásáróI
(íľásb eli tźlj éko ńatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4áté - polgármester

. Tájékoztatő ahatáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékérő|
(írásbeli táj éko ztatő)
Előteľjesztő: Rimán Edina - jegyzó

Dľ. Kocsis M:álté
Zźrtu|és.

1. Zárt iilés keretében tárgyalandó előteľjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Javaslat a Kisstáció u. 3. sz. a|atti épületben található lakás feltétel

ZART bektivetkeztéig ttiľténő hzsznáiatba adásánako valamint az,,Álomépítők''
Ül,És címiĺ műs ort szervező MB Music & Film Produceľĺ lrodával ki'tiitt

megállapodás meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés) zÁnr Üĺrs
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

A napírend zdrt iilés keretében tijrtént az Miitv. 46. s @ bekezdésének u) pontja
értelmében. A napirenď tdrgyaldsa sorún elhangzottakat és a meghozott 88/2013. (III.20.)

sz. KT hatdrozatokat a łźrt iilésről késziik jegłzőkönyv taľtalmazza.

I)r. Kocsis M:áúé
Nyílt iilés.

2. Y ár osrehabilitációval kapcsolatos előteľj esztések

Napirend 2l!.pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Pľáteľ u. 20/A. sz. alatti társasház
felújítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zo|tán- Rév8 Zrt. mb. cégvezeto

Dr. Kocsis lNĺáté
Az előterjesztést az i||etékes bízottság meglárgya|ta. Előterjesztői kiegészítés nincs. A
napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.
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Komássy Ákos
Kétđezi, hogy a műszaki ellenőri munka, és ennek az źtfuétele hogyan zajIott, vagy ebben
milyen mulasztás történt?

Dr. Kocsis lNIáté
Az eloteqesztő vźiaszol a Képviselő Úr kérdésére.

Csete Zolrtán
Alfrldi Úľ tudna erte vá|aszolni, hiszen Ő vett részt ebben a felújításban, úgyhogy a
kĺjvetkező ülésen részletesen ki tudnák fejteni amuszaki ellenőrzés pontos köriilményeit.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Soós György képviselőnek.

Soĺós Gyiirgy
Ez egy 2006-os nyári ,,örökség'', sokszor kinn volt a hźnban, és tapasztalta, hogy e|ég nagy
probléma van ott. Ez most megoldódni Iátsz1k, ezért kéri a képviselőket támogassźlk az
előterjesztést.

Dľ. Kocsis Máté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Je|zi, hogy támogatni fogiák az előterjesztést, de elég lenne nekik, ha írásbelí tájékonatast
kapnának aľról, hogy amusza\<l źiađás-áNéte| és az ellenőrzés hogyan zajlotĹ, ennek atetőtér
beépítésnek a kapcsán, meľt úgy látja,hogy valami itt|xbázik. Jó lenne tudni, hogy mi történt

- milyen hiba - 2006 nyaúln.

Dľ. Kocsis Nĺáúé
Támogatja, hogy írásbeli tájékoztatást kapjon a Képviselő Úr kérdéséről. Megađja a szőt
Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Ő is erĺől szeretne tájékońatźtst kéľi, arĺĺíró| Komássy képviselő úr, mert szeľetné fudni, hogy
kihLbázott.

Dľ. Kocsis M:áúé
A Hivatal tájékoztatźĺsa alapján e tárgyban még egy döntést meg kell hozĺĺ május első ülésén
a Képviselő-testiiletnek, az arra készült előterjesztés egyik melléklete |esz az a tájékońatás,
amit a képviselők kérnek.
A napirend vítźtjátlezĄa és szavazásra bocsátja a kĺjvetkezó hatźnozati javaslatot.

A Képviselő-testtilet a lakosság onszervező közĺisségeinek támogatása, a településfejlesztés,
és a lakásgazdálkodással ĺjsszefiiggő önkormźnyzati feladatokra tekintettel úgy dĺint, hogy
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1.) saját koltségéľe legfeljebb bruttó 9.000,0 e Ft-ot biztosít 11705 címen tervezett
tźrsasházak felújításának tźľnogatásźra nýjtott kölcsöntik 40.000 e Ft-os e|ofućnyzatábőI,
a jelen hatćrozatban foglalt feltételekkel a Budapest, VIII. kerület Práter u. 20lA. szźtm
alatti Társa shźz épu|et fe|iĄitásźr a.

2.) felkéri a Rév8 Zrt-t a Kisfalu Kft. közremfüödésével, hogy az 1.) pontban említett
felújítás megvalósítása érdekében a felújítás okául szoIgá|ő gaľanciális, jőtáIIási,
szavatossági igényeket, valamint az I.) pontban nevesített tisszeg felhasznáIásanali
lehetséges jogcímeit' a kozbeszerzési/beszeľzési eljaľások lefolytatásának
szfüségességét tekintse át, és ennek eredményétől fiiggően készítse elő a Taľsashźnza|
kötendő megállapodás(ok) tęrvezetét és teľjessze a Képviselő-testiilet elé.

3.) felkéri a Rév8 Zrt-t aKisfalu Kft. kĺjzremfüödésével, hogy

a) a 2.) pontban foglaltak végrehajtását megelőzően szólítsa fel a kivitelezőt a fennálló
szęrzőđéses, garanciális, szavatossági és jótállási kĺjtelezettségeinek teljesítésére tíz
napos határtďőt ađva.

b) a hatźľ:rđő eredménýelen leteltét kĺivetően kezdje meg a 2.) pontban foglaltak
végrehajtását, és tegyen javaslatot a kivitelezővel szembeni esetleges jogi lépések
megtételére, aĺĺtak érdekében, hogy az 1.) pontban meghatźnozott összeg akivite|ezótőL
behajtásľa kerĹiljön.

4.) felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźnozat 1.) pontjában foglaltakľő| tájékońassa a
Budapest VIII. keľiilet, Práter u.20lA sz. alattitársashźnat.

5.) felkéri a polgáľmestert, hogy a 2.) _ 3) pontban foglaltak végrehajtását kcivetően, a
költségvetés módosítására vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-testĺilet elé.

Felelős : |.), 4.), 5.) pontok tekintetébęn: Polgáľmester
2.),3.) pontok tekintetében: Rév8 Zrt.,Kisfa|u Kft.

Hatfuidő : 1 .), 5.), pontok tekintetében 20|3 . j unius 3 O-ig
2.), 3.b.) pontok tekintetében a Képviselő-testiilet 2013. május havi első rendes
ülése
3.a.),4.) pont tekintetében 20|3. maľcius 31.

I)r. Kocsĺs M:áLté

Megállapítja, hogy 77 ígen,0 nem, 0 taľtózkodással a TestÍilet elfogadta az alábbihatáĺozatot.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 17 KÉPuSELO
A HATÁRo Z ATHIZAT ALHI Z unĺo sÍrpTT SZóToBB S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
89ĺ2013. (III.20.)

A Képviselő-testtilet a lakosság onszervezo közösségeinek támogatása, a telepiilésfejlesztés,
és a lakásgazdá|kođással cjsszefüggő önkoľmźnyzati feladatokľa tekintettel úgy dönt, hogy

1.) saját költségére legfeljebb bruttó 9.000,0 e Ft-ot biztosít |1705 címen tervezett
társasházak felújításának támogatásźlranyújtott kölcsönök 40.000 e Ft-os e|őirźnyzatźlbőI,

17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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a jelen hatźrozatban foglalt feltételekkel a Budapest, VIII. kertilet Prźńer u. 20/A. szám
alatti T trsashfu épület felífiításár a.

2.) felkéľi a Rév8 Zrt-t a Kisfa1u Kft. közľemúkĺidésével, hogy az |.) pontban említett
felújítás megvalósítása éľdekében a felújítás okául szolgáló garanciális, jótállási,
szavatossági igényeket, valamint az I.) pontban nevesített összeg felhasznáIásĺĺnak
lehetséges jogcímeit, a kozbeszetzéslbeszerzési eljĺárások lefolytatásának
sztikségességét tekintse át, és ennek eľedményétől fiiggően készítse elő a Tarsashźnza|
kötęndő megállapodás(ok) tervezetét és terjessze a Képviselő-testĹilet elé.

3.) felkéri a Rév8 Zrt-t aKisfalu Kft. közremúködésével, hogy

c) a 2.) pontban foglaltak végľehajtását mege|őzően szólítsa fel a kivitelezőt a fennálló
szeruőďéses, garanciáIis, szavatossági és jótállási kĺjtelezettségeinek teljesítésére tíz
napos hatźriđőt adva.

d) a hatźriđő eredménýelen leteltét követően kezdje meg a 2.) pontban foglaltak
végľehajtását' és tegyen javaslatot a kivitelezővel szembeni esetleges jogi lépések
megtételére, annak éľdekében, hogy az 1.) pontban meghatáĺozott összeg akivitelezőtőI
behajtásra keľtiljön.

4.) felkéľi a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltakĺőI tźĄékoztassa a
Budapest VIII. kerület, Práter u.20lA sz. alatĹitátsashźnat.

5.) felkéľi a polgármestert, hogy a 2.) _ 3) pontban foglaltak végrehajtását követően' a
koltségvetés módosítására vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: l.), 4.), 5.) pontok tekintetében: Polgáľmester
2.), 3 .) pontok tekintetében: Rév8 Zrt., Kisfalu Kft .

Hateľiďő: 1 .), 5.), pontok tekintetében 201'3.j tlnius 3 O-ig
2.), 3.b.) pontok tekintetében a Képviselő-testtilet 2013. május havi első rendes
tilése
3.a.), 4.) pont tekintetében 2013. maľcius 3 1.

3. Gazdálkodást, Gazdasági Tá ľsaságokat érĺntő előteľj esztések

Napĺľend 3/1. pontja
Józsefuáľosi Ktiztisségi H:á.zak Nonprofit Kft. MNP III. Feladat-ellátási
szerződ'ésének módosítása
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: BecskeĹKovács Baľbaľa _ JKH NKft. ügyvezető

Dľ. Kocsis M.áLté

Az eLóteqesztést abízottságmeglárgyalta. Előterjesztői kiegészítés nincs. A napirend vitaját
megnyitj a. Megađj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
A mellékletben szereplő tlsszegsorok olvashatatlanná váltak a szkennelés sorĺín, ęzértkéri a
Hivatalt, ho gy másko r j obban fi gye lj enek az olv ashatő ságr a.
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Dľ. Kocsis Máté
Rendben. További kéľdés, hozzźszőIźls hianyában a napirendetlezárja. Szavazásrabocsźńja az
al ábbi hatźlr o zati j avas l atot :

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

1. elfogadja az e|oterjesztés mellékletét képező, az onkoľmźnyzat és a Józsefuarosi
Közĺlsségi Hazak Nonprof,rt Kft. közĺjtti, Magdolna Negyed Program III. program
szerinti projektmegvalósító szervezeti feladatai tareytl Feladat-elltúásiszerződés 1. sz.
móđosítását'

2. felkéri a polgármestert a Feladat-ellźúási szerzódés 1. sz. módosításĺínak aláírźsáĺa.

Felelős polgármester
Határidő: 2013. maľcius 20.

Dr. Kocsis lNĺáLté

Megállapítja, hogy 17 igen,O nem, 0 taľtózkodással a Testület elfogadta az a|ábbihatźrozatot.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcps
H,ą.ľÁRozan:
g0t2013. (III.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1' elfogadja az e|oterjesztés melléktetét képező, az onkoľmźnyzat és a Józsefrĺíľosi
Közosségi Hazak Nonproťrt Kft. ktjzötti, Magdolna Negyed Progľam III. program
szeľinti projektmegvalósító szewezeti feladatai tareyÍr Feladat-elléúźsiszerződés 1. sz.
módosítását.

2. felkéri a polgármesteľt a Feladat-ellátási szerződés 1. sz. módosításanak aláitására.

Felelős polgármester
Hattriđő: 20|3. miáľcius 20.

Napirend 3ĺ2. pontja
A Budapest VIil.' Vajdahunyad u. 5. szám a|atti telekingatlanra kÍki'ttitt

(íľásbeli előterj esztés, HELY S ZÍNI rIo s zľÁs;
Előterjesző: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. tigyvezető

Szĺi szerinti j egyzőktinyv
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Dľ. Kocsis N{.álté

Bízottstry nem tárgyalta. Szóban előterjesĺőíkiegészítést hallhatunk. Parancsoljon,Igazgatő
Ur!

Kovács Ottó
Köszön<jm szépen Polgármester Úr! Az e|óterjesztésnek a sĹirgősségi indoklásáft szerctném
néhany szóban vźzo|ni. AzanyagazértlIyenteľjedelmes, mert abízottság elé kétszeľ atava|yí
évben bevittuk az előteľjesztést, és igazábĆ:| az elóteqesztés jelentős része aľról szól, arni az
e\ozmény. A legfrissebb állapot, az péIdt.ľu| az egy-másfél hónap története, miután a
MANLIRA Kft. nem fudtunk kapcsolatot teremteni, ezétt kénýelenek voltunk elmenni abba
az fuányba, hogy megpróbáljuk magunk megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy milyen olyan
kĺĺltség lehet a cégnek, amelyet esetleg egy peľ kapcsán tud veliink szemben érvényesíteni.
Eztmiuttn nem tudtunk semmilyen módon kapcsolatba lépni, sem telefonon' sem faxon, sem
e-mailen, sem személyes foľmában, ezért úgy döntötttink, hogy az értékbecslés elkészítését
követően, a visszavttsárlás joganak gyakorlásaľa tesztink egy javaslatot a Képviselő-
testületnek. Köszönöm szépen.

Dľ. Kocsis lN.Iáté

Koszönom. A napiľendi pont vitájt.ĺ megnyitom, és én is kértem szőt avitában. Melyben, csak
aĺmyit szeretnék elmondani, hogy néhany hónappal eze|ott Komássy képviselő azza| a
kéľdéssel foľdult hozzám az egylktestĹileti Ĺĺlés végén, hogy miért adtam eI éĺ eń. a telkęt, tán
ezvo|t az egyik' meg a Kisfaludy 14. volt a másik. Akkor sem éľtettem, hogy mire utalt, ma
már tudom, úgyhogy számomľa ez amai nap nagy kedvence ez az előteľjesztés. Ez egy 2006-
os nyáľi értékesítésnek a következménye. A helyzet az, hogy amit akkor eladtak, azt az
onkormanyzat most visszavásáĺolja, van egy olyan jogi helyzet, amikor erre lehetőségünk
van. A Képviselő Uľ korábbi kérdésérőlakkor ennyit.
Amit a Kisfalu Kft-nek szeľetnék itt elmondani, az pedig az, hogy a jövőben vagyonelemek
visszavásáľlására vonatkoző javaslatot első körbęn aBizottság számttra, tekintettel arra,hogy
most az első előteľjesztés nemlegesen készült, tehźtt, hogy ne vásaľoljuk vissza, azt gondolom,
hogy ez az onkormźnyzat előzetes mérlegelését is szĺikségessé teszi. Külĺinos tekintettel úgy,
hogy amit ma 40 ezer FtJrŕ-es aľon tud az onkormányzat visszavásaľolni, egy koľábbi
előnytelen szerzőđés megkĺitése okán, aú, az aktuális éľtékbecslések, egyébként a Kisfalu által
nemľég készített aktuális értékbecslés alapjan jelen piaci helyzetben körĹitbeltil 88 ezer Ftlmz
tudja majd adott esetben éľtékesíteru. Ez a telekingatlan méretét Íigyelembe véve mintegy 20
millió Ft-os ttjbbletbevételt j e|ent az onkoľmányzatnak, amelyre szerintem nem helyes vá|asz,
hogyha azt mondjuk, hogy a vásáľlásnak nincsen pénzngyí fedezete. Tehát az onkoľmźnyzat
e tárgyban döntő bízottságát, az előkészítő szerveit is aľra szeretném kérni, hogy a jtivőben az
ilyen jellegtĺ döntéseket nagyobb kĺiľĹiltekintéssel készítsék elő, hiszen itt azont(i,hogy ítt az
onkormányzat gazđasźryi érdekeiről Van sző, egyéb polgáľjogi, és más jogteriileti
fennakađásokľól is lehetnek, hogyha eznem megfelelő, az ahe|yes, ahogy most idekerült a
Képviselő-testület eIé ez a döntés. A javaslatom az, hogy támogassuk, hiszen a korábban
felelőtlenül értékesített ingatlant most vissza tudjuk vásaľolni és ezzel az onkormźnyzat
anyagi előnyre is szert tehát ajövőben
Pintér Attila képviselő urat illeti a sző.

Pintéľ Attila
Köszönöm szépen a szőt, Polgáľmester Úr. Egyrészt lenne eg.y olyan kéľdésem, amit esetleg
máľ Polgármesteľ Úr megváIaszolt ľészben, hogy mi |esz az onkoľmanyzatnak a céIja, ezzel
az épi|ettel, fuggetlenüI atÍőI, hogy eń. most támogatjuk eń. a visszavásár|ást - amivel én
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egyetértek _ de hogy terveznj-k újra eladni, vagy valamilyen más módon próbáljuk esetleg
hasznosítani. Másrészt volt a hétfői VPB ülésen a Dugonics l2lB ingatlanľól is egy ilyesmi
döntés, ahol a Bizottság úgy dĺintött, hogy nem vásárolja vissza. ott például nem láttunk egy
jelenkori értékbecslést, ha jól emlékszem, hogy mennyit is ét ez az ingat|an, amiről végül is a
Bizottság úgy dtintött, hogy nem vásárolja vissza. De aŻ. hiszem... ja, mĺĺr be volt építve...
Illetve nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy tavaly nem emlékszem pontosan mikor a
Polgármester Úr arľól beszélt, hogy nagyon sok olyan Ĺĺgy volt - kötbéres tĺgy - ahol az
onkormanyzat nem tudja behajtani kötbéreket. Régen , tehát 4, 5, 6, 7 évve| korábban született
ingatlanéľtékesítések, telekeladások kapcsán és hogy a polgármester, illetve aHivatal, ezeken
dolgozik, és ezeket ĺisszesíti, és eĺľől készít egy jelentést. Sőt, ha bűncselekmény gyarŕĄa
merült fel, akkor feljelentést is tesz, és tavaly én úgy emlékszem' hogy eľ.őI azt mondta a
polgármester, hogy készít egy beszĺĺmolót a Képviselő-testĺiletnek , ta|án jarnárĺa ígérte. Eĺ
azt szeretném kérdezni, hogy ez hogy á1l, mi a helyzet ezekkel az ügyekkel, mert én
szeretném megismerni. Hogyha a Hivatal ezen dolgozlk, én azt gonđolom, hogy én, mint a
Képviselő-testtilet taga, ezekęt azugyeket megismeľhetem' hogy mégis mi foly itt korábban.
Kĺjszön<jm szépen.

Dr. Kocsĺs lIáLté
Abban a Szeľencsés helyzetben vagyunk, hogy itt van dľ. Lórĺínth József ügyvéd, aki az
onkormányzatkotbéres iigyeiben elég nagy hatékonysággal járt e| az e|mu|t 2-3 évben. Meg
is kérném, hogy adjon mindjárt egy rövid tźljékoztatást az iigyekĺó|. Az kétségtelenül igaz _ és
ezért nem a Hivatalt kéľném meg az ügyek megtételére, hanem a Kisfalu Kft-t, meľt
kétségtelenu| igaz - hogy amióta a Kisfalu Kft. és az ő a|ka|mazźsźtbarl álló tigyvédek, t<jbbek

között Lóranth ügyvéd úr végzi a kĺltbérekkel kapcsolatos peres eljaľásokat, azőta
kiemelkedően jól teljesít az onkoľmtnyzat e téľen, és jelentős vagyonmentés töľtént meg. Az
ĺisszefoglalóban van némiígaza' én is emlékszem eĺre, szerintem maga azIJgyvéđ Úr fog
tudni egyébként abban is segíteni, hogy ĺlsszerakjuk eń. az arlyagot. Halkan jegyzem meg,
hogy mind - nyilván polgári peres eljarások folyamatban vannak _ búntető feljelentések is
t<jrténtek maľ, ekképpen alapvetően semmi akadáIyát nem látom, hogy ez a Testiilet szźlnára
megismerhetővé váljon, csak felhívom a figyelmet, hogy nem a Hivatal feladata. Ügyvéd Úr,
oné a szó, parancsoljon!

Dr. Lóránth József
Köszönöm a szőt. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! Tisztelt Képviselő IJrl Az
égvilágon semmi akadálya nincs annak, hogy ez a beszámoló zźlros hatźridőn belül
elkészĹiljön. A Kisfalu Kft. minden olyan polgári peres e|járást elindított, ami a
vagyonmentésre vonatkozott, illetve a k<itbérk<ivetelések behajtásra, szinte 2 hetente
bizot1sági ülésen, vagy hetente tngya|ja a Bizottság ezeket a témźlkat, és meg is hozza az
ezze| kapcsolatos döntéseket, felhatalmazásokat. Jelenleg is jó néhány polgári peľes ügy
zaj|ik, és a beszámolóban benne lesz ez a kimutatás is, hogy az onkoľmźnyzat számáta,
mondjuk 20l2-ben mennyi vagyonelemet, pénzt és egyéb dolgot sikertilt behajtani, vagy
vagyont menteni. Vannak az igyekben bűntető feljelentések is, ezek zaj|anak, eze|<re egy
másik kollégránk van megbízva, đe őt is tájékońatĺi fogjuk anól, hogy készítse el a
beszámolóját, illetve a kimutatását. Az ĺigyek ilyen értelemben abszolút zaj|anak. Ez kicsit
lassabban zaj|ik, mint a polgaľi peres eljiíľások. A jelen iiggyel kapcsolatban _ nagyon
érdekes, mert egy ciprusi cég a tulajdonos _ Vajdahunyad 5. szám alatt varl bejegyezve itt
egyébként a cég székhelye, éppen megnéńempźlr darub fatalźihatő,tehtú ott élő ember nincs,
aki átvegye a |eve|ezést, vagy a postát. Van egy igyvezető, aki gondolom, hogy csak ellát
bizonyos feladatokat, tehát komoly dontési helyzetben nincs. fogalmunk nincs aľľól, hogy kik
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a tulajdonosok. Úgy ítélte meg a Kisfalu Kft. kifejezetten az értékbecsléssel, hogy próbáljuk
meg ezt a jó helyen lévő ingatlant visszaszerezni, meľt ettől a céglóI ĺem igazén viírható, hogy
a közeljövőben bármiféle beépítést eszközcjl. Van kötbérigényĹink is. A kötbérigényt
megpľóbáljuk, mint egynemű követelést beszámítaru a visszavásźtrlásí árban. de teľmészetesen
hordozza azt a veszélyt, hogy a visszavásaľlásról szóló nyilatkozatot meg1ámadja a Bíľóság
előtt, de hát állunk elébe. Ugyhogy cz az ĺjgy cz itt taÍt, az összcs többiről pcdig zaľos
határidőn belül a beszámoló az e|tud készülni, és egyébként a Hivatal is kéľt a Kisfalu Kft-től
ađatszolgáltatásokat, és meg is kapta, amiről készült egy belső ellenőri jelentés. Az is az ő
ręndelkezésére áll, és az is megismerhető a nyilvánosság számára. S a kettő egyiitt teljes képet
tud adni azilgynevezett kcjtbértartozásos ügyekkel kapcsolatosan. Kcjszĺjnĺjm.

Dr. Kocsis l.I.áté
Jakabs Tamás képviselő úľ, paľancsoljon.

Jakabff Tamás
Köszönom a szőt. Ertelemszeľűen, mivel helyszínen lett kézbesítve aZ aĺyag, ezért
részleteiben elolvasni sajnos nem tudtam, pedig igencsak felkészültem volna belőle, hogyha
időben megkapjuk, ugyanis ez akét telek már ttjbbször volt a Bizottság előtt is. Jó lett volna
azokat az előterjesztéseket is még egyszer túnézru.bizotĺságban e|égrégőta folyik, elég régóta
targyalunk ilyen ügyeket, amikor az onkoľmźnyzat a visszavásźrIási jogával nem él. Ez az
első olyan, amikor a visszavásárlási joggal élni akarunk) ez az első olyan eset, amikoľ a
visszavásarlási joggal élni akarunk. Egyébként azéľt furcsa, mert ez az egyetlen egy daľab
biaosítéka az onkormźnyzatnak a telkeket megvevőkkel szemben, tehźń _ én nem tudom - 5

és 10 szĺĺm közĺjtti esetszámban tcjrtént mát o|yan, hogy elengedtfü ezeket a jogokat, továbbľa
sincs semmi a telkeken, a tulajdonjoguk a vevők kezében maradtak és építkezéS meg sehol,
amely építkezést meg egyébként 2-3 éves hatáľidővel, annak idején az adás-
véteIiszetződésben váI|alták ezek a cégek. Miéľt keľĹiltĹink ebbe a helyzetben? Meľt ezek a
cégek kivétel nélkül offshore. Egyetlenegy daľab kivétel nem volt, tehát fogalmunk nincs,
hogy ki a valódi tulajdonosa, fogalmunk sincs' hogy aďőzík, nem ađőzik,leveleket nem veszi
át, gyakor|atiIag ingatlanspekulációról van sző. A konkľét ügyre visszatérve a Vajdahunyad 5.

szźmnál' belelapogattam ebbe az e|oterjesztésbe és ľögtön az eIsó kéľđésem az, hogy a 3.

oldalon van egy összesítés, hogy visszavásárlási jog esetén az onkormźnyzatot milyen
kiadások terhelnék, és milyen bevételekľe számíthat. EzzęI kapcsolatban két kéľdésem van.
Az egyik az, hogy az onkoľmányzatnak fizetendo véte|fu bruttó 104,5 millió forint, itt van
a|atta, mikĺjzben a két vételar tisszege, ha jól számolom, akkor 98-99 millió. Először is eń. a
ktilönbséget szeľetném megtudni, hogy miét van. Es lgyaÍIezeÍ a helyen van még azhogy a
kotbéľek összege 26,7 és 9,1 millió, és valahol azt olvastam, hogy ezt összesen 35. 885.000.-
forint kotbértatozás beszźnnításara visszavźsźn|ás során kell kísérletet tenni. Ezzel a
félmondattal kapcsolatban a véIeményem, azhogy ezt csak úgy szabad visszavásaľolni, hogy
eń. az eleve nyilván elismert tafiozást le kell voĺrni, tehát nem szabad' ezt a 99, vagy I04
millió forintos összeget átutalni, mert ezzel az offshoľe cég el fog ttĺnni. Egyelőre ennyi.
Kĺjszönĺjm szépen.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Előteľj eszt ő v áIaszo| a Képvisel ő Úr felvetéseire.

Kovács Ottĺi
Köszönöm szépen. Kezdjtik akkor a konkľét kérdéssel. A számittsaink alapjan, a számíÍások
końi eItéÍés abból fakad,hogy az eladási áfa az20 Yo-os volt annak idején, most pedig 21 %.
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A kötbéľ beszámítása. Természetesen arra tesziink kíséľletet, hogy ezbesztlnitásra keľĹiljön,
de Ieírjuk az anyagbart' és nyílván azért ĺem tudta a Képviselő Ur pontosan megnézni, mert
későn kertilt kiosztásľa. Az 5. oldalon, amennyiben bíróságra..., mert nyílván bíróságra kerül
azij;gy, abírőság a kötbér nagyságát nem ismeri el abban a mértékben, ahogy mi számoljuk,
akkor ez csökkenhet ) ez a kötbérkĺjvetelési összegiink, ezért íryt< azt, hogy a beszámításrő|
még majd meg kell állapodnunk nyilvánvalóan és a bírősági ítélet felé abban az írźnybarl
szeretnénk elvinni, 

'hogy 
a maximá|is beszámítással fu{iunk élni. Bocsĺínat. Visszavásarlási

kérdések voltak. En nem tudok 10 darub visszavásaľlásról, de még 5-ľol sem, amit
elengedttink volna, ahol azt a javaslatot tetttik, hogy az onkormanyzatne éljen visszavásárlási
jogáva|, több okból kifolyólag lehetett. Az egyik az, hogy nem érte ffi€g, _ és ez esetben
emiatt is javasoltuk volna - a másik pedig az,hogy az esetleges kotbérkövęteléstink hźľlyába
mentĹink el, és úgy gondolfuk, hogy a megtérüléstink onnan biztosabb és nagyobb ĺisszegben
varható. Bocsánat, én még a Pintér Attila képviselő ur kérdésére nem válaszoltam, hogy mi a
céIja a későbbiekbęn az onkormanyzatnak ezze| az ingatlaĺmal. Abban őszintén szólva nem
reménykeđhetĹink, hogy ezegy gyors visszavásárlás lesz. LőrénthÚnal is egyeztettĺ'ink ebben
a dologban. Nyilvrínvaló, hogy bírósági proceđura elé néztink, onnantól kezdve pedig két
megoldás |étezik. Volt maľ elképzelés, hogy esetleg az onkoľmanyzat sajźú maga építsen
bármilyen intézméný egyéb épületet htnzon fel erre az ingat|awa, vagy tovább értékęsíti. Ez
nyilvánvaló, hogy ez a kérdés akkor keľĹil eldĺintésľe, amikor ennek azingat|anĺlak a tulajdona
visszaszéiltazonkormtnyzatra.Kĺ jsz< jnĺ jmszépen.

Dr. Kocsis lN.Iáúé

Lóranth József ügyvéd úrnak adom meg a szőt,pararlcsoljon!

Dr. Lĺóránth Jĺózsef
Köszöncim szépen. A Képviselő Úrnak annyit mondanék, hogy a visszavásaľlási jogot, aá
maximum 5 évre lehet kikötni. Tehát, 2002, 2003, 2004, 2005-ös, vagy előtte lévő
szerzőđések után az 5 év az lejźr. Tehát mi nagy csodát nem csinálhatunk, ha lejźtrt a
visszavásaĺlási jog, és én sem tudok aľľól, hogy 5-10 esetben báľmiféle elengedés lett volna.
En úgy gondolom, hogy a Kisfalu Kft. esetében egy elég komoly szakmai elemzése van
minđen egyes szakrłnaí elemzésnek, ami mérlegelésre adott okot, hogy éljtink-e a
visszavásáľlási jogunkkal, vagy ne éljtink. Tehát én nem tudok ilyen szrímokról, és nem tudok
ilyen iigyekről. Itt meg az 5 év a maximum, úgyhogy lehetséges, hogy ezeknek az ügyeknek
M egy része mire hozzźnk került, akkora mfu rég kifutott az onkoľmćnyzat mindenfele
vi s szavásĺĺľlási j o g gyakorlásától. Kĺj sz<jnöm szépen.

Dr. Kocsis l.Iáté
Megadom aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Tisaelt Polgármesteľ lJr, Tisztelt Képviselő-testtilet! Persze, mi is csak most tudtuk átolvasni
a helyszíni kiosztás kcivetkeztében, de lévén, hogy néhany napon beliil lejáľ a visszavásaĺlási
jog, ezért azt fe|tétlentil támogatjuk, hogy az onkormanyzat é|jen visszavásáľlási jogával.
Ugyanakkor azt fontos megközelítésnek tartom, amit Jakabff képviselő ur vetett fül, nem
tudom hogy ebben i:z|eti mozgźstér mennyire áll fenn, đe azt gondolom, mindenképp érdemes
az onkormányzat visszavásaľlási ár megállapításkor mát vegyen figyelembe minden
levonható tételt a visszavásárlási aľból, mert itt egyértelmű, hogy rossz tizletről van szó.
Ismerjtik mindannyian a telket' ami foghíj telekként ott pang mind a mai napig. És még nem
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volt tapasztalataink alapjan jó gazdája a vevő. Egyébként, pedig Polgármesteľ Uľ hadd tegyek
hozzá abevezetojéhez,hogy természetesen mi továbbra is fenntartjuk azt a párbeszédĺek azt
fontos füľumát, amit a virtuális téren továbbra is üzemeltettink minden iróniájáva| egyĹitt is, és

amikor egyszer-egyszer ott elhangzott kérdéseket Képviselő-testületen onnek felteszek, akkor
az |ueÍn feltétlentil az énvéIeményemet ttikĺözi' hanem egyszenĺen csak szót adunk azoknak a
kérdéseknek, amelyeknek a megváIaszo|tstń a nyilvánosság előtt fontosnak taľtjuk. Ennek
megfelelően, ha ezzel a telekkel kapcsolatos előzményekľől a jövőben _ mondta, hogy máľ
utána nézet" - alaposabb täjékońatást ad, akkor azt megköszönjtik, orömmel megismerjiik, az
eddig még ismeretlen részleteket' Tehát azt tudom mondani, hogy mi tlímogatjuk a
Vajđahunyad, 5. - Kisfaludy 14. egyesített telek visszavásáľlását, de tényleg törekedjiink a
lehető legjobb feltételekľe, mert itt egyértelműen egy rosszhiszemú vásarlóval van dolgunk.
Köszönĺjm.

Dr. Kocsis M.áLté

Yá|aszađásra megadom a szőt Saľa Botond alpolgármester úrnak. Én an. a kérdést tettem fel
Neki itt az előbb - nem titok - hogy ilyenkoľ kit pereltink egy 3 fa alatt mfüödő ciprusi cég a
másik fél a perben, hogy ilyenkor ki til a tfugya|őteręmben? Ezt csak úgy kíváncsiságból
kéľdezem, hogy hogy miĺködik ez, és ezzel egyutt akkor az AlpoIgtlrmester Ur ha tud, akkor a
Képviselő Úľ kérđésére reagáljon!

Dľ. Sára Botond
Kcjsztjntjm a szőt Polgáľmesteľ Úr! Akkor előszĺjr Polgáľmester Úr kérdésére válaszolnék. Ha
az aIperes nem jelenik meg, akkor egy felperes által beadott kereset... az e|so bírósági
taľgyaláson, bírósági meghagyást ad ki a bírő, és ez jogerőre emelkedhet. Illefue, ha a
képviselete nincs megoldva, akkor a gondnokhoz szo|<ta kivetni akźrt a jogi képviselő, tehát
az a|perest - úgymond - nem ta|á|1źk, és nem vesz át iratokat, az nem azt jelenti, hogy
egyébként nem peľelhető,tehát aÍTa megvan a polgári perľendtartásban, hogy erľe mi ilyenkoľ
aszabá|y, Képviselő úmak annyít reagźtlnék, hogy többszor e|hangzott a kötbérkövetelésnek a
beszámithatósága. A kovács igyvezetó igazgatő ilr reagá|t ana,hogy azért prőbáljak meg mĺĺľ
a tárgyalások alatt beszámittatru' mert akkor azzal az összegszeľűséggel lehet beszámíttatnL,
mint ami egyébként tényleg a szerzőđés alapjan fenn áll. Az nyi|ván az onkoľmányzatnak
keďvező, mert nyilvánvalóan magasabb éľtékkel tud csökkeni a visszavásaľlási ar.
Amennyiben vitatják eń" a kötbérkövetelést, tehát eltúlzottnak taÍtjak - annak idején
egyébként aláírták a szerződést ezze| a tartalommal _ akkoľ nyilván a Bíróság fogja
megállapítarli azt, hogy mi az a kotbérk<ivetelés, ami érvényesíthető, és a Bíróság źita|
megá|Iapított kötbér ĺisszeg az, ami levonható, illetve beszámítható a vételaĺba. Tehź.ŕ-

gyakorlatilag, nyiIván az önkormányzati képviselet mindent megtesz annak érdekében, hogy
ami beszámíthatő, azbeszámíthatővźl váljon. Nyilvan ennek az osszegszenísége az, ami még a
jövő kérdése, és amit még időben nem lehet meghatźtĺozru, hogy ez mikor rcalízźůhatő.
Egyébként a szerződés szerint, ha jól emlékszem, akkor a másik felnek is lehet beszźlmitása'
vagy követelése. És ezért fontos, hogy ha esetlegesen az onkoľmányzat tulajdonjoga
visszakeriil, hogy milyen hasznosítást, illetve milyen hasznosítási teľvet foga|maz meg.
Értékesíti, vagy esetleg más célja van, mert például a továbbértékesítés esetén, tehátha az
onkormanyzattovább értékesíti, és ebbőt bevételt rca|izá|, és esetleg értéknĺjvekedéssel, ami
az ingatlanon akkor keletkezett, amikor az e|őzó tulajdonos volt a tulajdonos, akkor el kell
számolni az elozó tulajdonossal. Tehát ez is egy megfontolandó kéľdés, hogy célszerrĺ-e
egytita|áĺ értékesítení ęzt az ingatlant, mert az további költségeket vethet ťol, amit eset|eg az
onkormányzatnak ki kell ťĺzetni az eIőző tulajdonosnak. Ugyhogy ez a kérdés, nem mai



kérdés, mert időben nem meghatźnozható, hogy mikor Lesz ujra aktuális, de a hasznosítást ez
is befolyásolja. Köszönöm szépen.

I)r. Kocsis ][ĺ.áté
Jakabs Tamás képviselő úr, parancsoljon!

Jakabfy Tamás
Kcjszĺjnöm szépen. Ugy |átszik, hogy egy kis vitába keveredtem a Kisfalu Kft.
munkataľsaiva|, ezzel a bizonyos 5-10 esettel kapcsolatban. Szerintem üljiink le egyszeľ egy
délután és szĺímoljuk eń. ossze, meľt én jaľok rendesen a VarosgazdźikodásiBizottság üléseire
és ilyen visszavásaľlási ügyekben kivétel nélkül fel is szoktam sző|a|nl és hát elég sokat
beszéltem ezekben az igyekben. testiilet elé most jon az első emlékeim szerint ebben a
ciklusban. A Bizottságban is egyébként az vo|t a divat, hogy megkapfuk ezeket az
eIőteľjesĺéseket mondjuk 1 héttel alejźĺat határideje előtt, és akkor el lehetett dönteni, hogy
szeretnénk-e visszavásáľolni, vagy sęm' pďsze kĺiltségvetési fedezet Sosem vo|t hozzá' igy
valódi döntési he|yzet a Bizottságnak nem volt. Es ezt többsztjń emlegetésre féléwel előre,
határiđő előtt megkapjuk ezeket az elĺlterjesztéseket. Nagyjából egy éve volt, emlékeim
szerint. ennek ellenéľe még egy olyan eset sem fordult elő, amikoľ visszavásáĺ|áya tettek
volna javaslatot. Visszatérvelljra a konkrét ügyre, elhangzott az,hogy a Bíróság ité|imegazt
a részt, arri valójában járni fog. Ez a szátlítás, ami itt az előterjesztésben van, ez egy
hozzávetőIeges lefordítom magyaÍra ez egy maximális összeg, amit mi
kötbérkövetelésként meg fogunk kapni. Azért lett volna jó, hogyha ezt nęm helyszínen
kézbesítjtik, mert akkor most biztosat tudnék mondani, mint ahogy most kénýelen leszek
fejből mondani. Volt egy olyan eset, elképze|heto, hogy ez a Vajdahunyad - Kisfalus telek
volt dZ, amikor egyesítettek két telket - két megvasárolt telket, amiket ktilönböző
iđőpontokban vásáľoltak meg _ az az ingatlan nyilvantarttson źlfrezetésre kerül, és az összes
kötbérkövetelést a Bíróság csak az egyesítés időpontjától ítélte meg. tehát, ezt rögtĺin
megtudom mondani, hogy amit ide ft'lítak az 35 millió forint, az jőval' kevesebb, mint 35
millió forint a bíľósági gyakoľlat a|apján. Ez azért némileg a projektnek a megtérĹĺlését
ľonthatja, néhány tizm1||iő forinttal akźlr. Hát ezért Iefi volna jő, ha időben megkapjuk, és
tényleg utćna tudok nézni az összes bizottsági anyagnak ezze| kapcsolatban. Most is
gondolkodtart rajta, hogy kérjek olvasási szÍinetet, de legalább egy óra kéne, hogy minden
anyagot lássunk ezze| kapcsolatban. Azt szeretném kéľdezni, hogyha a telekegyesítéstől
szánítanak a kötbérek, akkor ennek az osszege mennyi lesz az itt szeľeplő 35,8 millió forint
helyett? Köszĺlnöm.

Dľ. Kocsis Máté
Az a javaslatom, és azt kérném a Kisfalu Kft-től, hogy a 2010 októbere őta az onkoľmányzat
által és a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága źital visszavásĺĺrltsáĺa vonatkoző|ag
meghozott döntéseiľől készítsen egy rövid tźĄékońatő anyagot az ápri|isi első rendes ülésre,
azt tttrgya|hassa meg a Testiilęt. Hĺírom đolog legyen bennę: milyen ügy volt, mi volt a
Kisfalu javas|ata, és hogy dcintött aYárosgazdálkodási Bizottság? Valamennyi visszavásárlási
döntésről és akkor szeľintem ez|ezárhatő ez a vita, hogy hćny darab volt és mi volt ennek a
tarta|ma. És ha mellé írják an,, hogy mi volt a Kisfalu javaslata és miért dtintött iĘy a
BízoÍtság, ahogy döntött, azza| sokat segítenek. Akár taľthatunk egy őra szünetet is, de én
nem javaso|nźlm a teremben tartozkodők időbeosztásara tekintettel. De a visszavásarlási jog
gyakorlásara ľendelkezésľe álló mĺĺľcius 26-aihatźtriđő, azjogvesztő hatáĺíďő, tehát nem volt
módunk más ülésen ezt, ennek az akceptá|ását kémém, még akkoľ is, ha tudomásom van
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arról, hogy nem szeretik a képviselők a stirgősségi indítványokat. Révész Máĺta képviselo
asszony!

Dr. Révész Márta
Kĺjszönĺim szépen. Azt szerettem volna megkéľdezni, hogy most akkor legalább a Kisfaludy
utca 14-re a maľcius 26-ai hatfuidőhöz tartoző 6 napot fel tudjuk-e úgy hasznáIĺi, hogy itt
nem lesz jogvesztés a visszavásárlási jogná|. ezt akaľtamkérdezni. Köszönöm.

I)r. Kocsis M:áté
Jakabfy képviselő úr, parancsolj on !

Jakabff Tamás
Egytésń' még annyi kérésem van ezzel a készlj.lő előteľjesztéssel kapcsolatban, hogy az is
legyen ott a tájékońatőban, hogy hányszoľ volt értékbecslés a bizottsági anyagok kozé téve.
Es nyilvan az egy óľás olvasási szünetet azt nem tamogatjźlk, de azért legalább 5 peľcet
szeretnék kérni, hogy eń. a most kiosztott anyagot rendesen az utolsó bettiig el tudjam olvasni.

Dr. Kocsis l{.áté
5 percet ľendelek el.

olvasási sziinet

Dr. Kocsis NIáLté
Kérem, foglaljak el helyüket és biztosítsfü ülésünk folytatásának feltételeit!
Folytatjuk napirendtink targya|ását. Jakabfu Tamást illeti meg a sző| Megkérném az
iilésteremben hrtőzkodőkat, hogy csendesen 'kísérjék figyelemmel Képviselő Ur
hozzászőIását. Kö szönom. Paľancsolj on, Képvi selő Ur !

Jakabff Tamás
Kĺĺszĺjn<jm szépen. Az egy1k e|őzo kérdésemet ismételném meg először, hogy amennyiben a
telekegyesítéstől ítéli meg a Bíróság a kötbért, akkoľ mennyivel cscjkken nagyjábőI - nem
forintra pontosan _ az itt leírt 35, valamennyi millió forintos vtnhatő k<jtbéľbevétel. A
kö'vetkező kérdésem, a 4. oIđaI alján van ez^_ hogy a visszavásáľlási fua megáIIapodástól
függően bruttó 46.704 Ftlm" és 74.375.- Ft/ÍIŕ kcjzött terjedhet. Ań. szerctĺém megkéľdezĺĺ,
hogy ez két szélső éĺÍékszźmítás miket vett Íigyelembe? Milyen költségeket, mert ez egy 7,5-

szeres szorző. A haľmadik és egyben utolsó kérdésem. An' Iźtom a fulajdoni lapon, hogy
87.780.000.- Ft éľtékben keretbiztosítéki je|zá|og jogot is bejegyezetett a tulajdonos. Mi
töľténik ęzzę| visszavásiĺľlás ęsetén?

Dr. Kocsis M:áté
A Kisfalu Kft munkatarsai és az eljátő ügyvéd vá|aszol a kérdésekĺe.

Dr.Lőránth József
Tisztelt Képviselő Úr! Kezdem a jelzáIogoggat. A visszavásárlásľól szóló dĺjntés aľról fog
szólni, aMan]ira Kft felé, hogy ezt az ingatlant, eú. per, teher-, és igénymentesen bocsássa az
onkoľmányzat rendelkezésére, és akkor az Önkormányzat visszaťĺzeti a vételaľból
beszámítarldó kĺjtbér összegével csökkentett mértékű összeget. A hatźrozati javaslatnak a 6.



pontja, vagy az utolsó pontja pontosan ail, árta|mazza, hogy a megfelelő gondosság mellett
élünk a visszavásárlás jogával, azzaI, hogy nyilvánvalóan, csak akkor éri meg az
onkormanyzatnak, ha ebből báľmiféle vagyoni előnyhtiz jut. A kérdéséľe váIaszolva ez
nyilván nem aztjelenti, hogy kifizetjfü a vételĺĺľat, meg kifizetjük esetleg a Volsbank felé a
jelzáIogsogot, meľt akkor egyszeríi matematika, nem érné meg az onkoľmźnyzatnak ez a
döntés. Helyette ilyen taľtalmú levelet küldĹink el és megnézziJk, hogy a Manlíra Kft hogyan
reagáI eÍTe a levélre. Két szerződés alapján vo|t. Az egyik 25.000.- Ft/nap, a másik, pedig
30.000.- Ft/nap. Az egyesítése a telkeknek az 2012. június 22. napjźn t<iľtént meg, és mi
30.000.- Ft/nappal számoltuk, tehát gyakorlatilag ez egy matematika, hogyha a bírőság eú,
veszi alapul. Itt annyi ilyen eldĺjntendő kérdés van, amire, szerintem csak a bíróság tud
válaszolni' hogyha odajut ez az ugy. Tehát lehet így is, lehet rigy is néznĺ. A mi számításaink
azokatpontosanazelóter jesztésttartaLmazztk.Köszonöm.

Dr. Kocsis Máté
Nováczki Eleonóľának adja meg a szőt.

Nováczki Eleonóra
Az eIóterjesztés 4. oldalán, amik fel vannak tiintetve mf-źlrak, ezek ugy jöttek ki, hogy a
legoptimálisabb és a legpesszimistább heIyzetet vettĹik. Az első az,hogy pontosa 110 millió
forintba fog keľülni az onkormányzatnak ez a visszavásźľ:ltĺs, ez m2-ként akkor bruttó
74'0OO.- Ft-ba keľül. Akkoľ ebben az esetben az onkoľmźnyzat nem tudta éľvényesíteni
kötbérkövetelési igényét, ellenben teljesen kihasználásra keľült az elkülönített keret a hasznos
költségeknek a meglérítésére. A legoptimálisabb eset, amikor nincsen semmilyen hasznos
kĺiltség megtéľítés, ellenben az onkormányzat teljes ktĺtbérkövetelésével tud élni. Ebben az
e s etb en bruttó 4 6 .7 0 4 . - F tJ m2 aľon tudj a me gszerczni az iĺgatIarú.

Dr. Kocsis M:áLté

Pintér Atti|źú hallgassuk meg.

Pintéľ Attila
Egy hatáidőt szeretnék kéľni a tájékońatőra az Ügyvéđ Úľtól, hogy mikorra tudja ań.
elkészíteni, májusi ęlső KT? Jőlesz? Kĺjszonĺjm.

I)r. Kocsis M:áLté

Ez a peres- és btintető ügyekľől történő beszámolő?

Pintér Attila
Igen.

Dr. Kocsis M:áúé
Ettől válasszuk ketté a másik tájékońatőt, arrit a Kisfalu Kft végzí az elkészítését az április
első testiileti tilésre, az eďđíg meghozott döntésekľől szóló aÍryag osszeáILítását, amit
vi s szavásár|ás táľ gy ában a V aro s gazđá|ko dási B i zotts ág me gho zott.
Jakabff Tamásé asző.

Jakabff Tamás
A keľetbiztosítéki je|záIog1oggal kapcsolatban nekem az volt a felvetésem, hogy a szerzódés
nyilvĺín tartalmazza, hogy ezt|e kell szedni mielőtt visszaadja nektink a Man]íra Kft a telket.
No de ezbíńosannem fog megtcirténni marcius 26-źra, már pedig nekiink, addig azidopoĺtíg
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kell jeleznünk azt, hogy éliink a visszavásáľlási jogunkkal. osszegzéskéĺt azt is el tudom
mondani, hogy ezek a m2 árak, amik itt minimumként és maximumként szerepelnek, akkor
feltételezem, hogy a Cégnek abeszámíttatni kívánt kĺiltségével és a bíróság egyéb döntésével
mégváItozhatnak. Tehát ezek gyakorlati|ag nem egy biztos minimum és maximum árak. A
130 milliós éľtékbecslés is' őszinte leszek, engem annyira nem gyózött meg, tehát azt
kíztrtnaktartom, hogy a mostani helyzetben 5-10 évig árulnánk, akkor is megvennék eń. akźr
ennél valamivel olcsóbb összegért is. Azt azonbanjó lépésnek tartom, hogy legyen egy ilyen
precedens, és akkor talán a többi ilyen cég, aki ezeket a beépítési kötelezettségeket,
kötbéľkotelezettségeket nem teljesítette, azok ta|tn egy kicsit jobban fognak ipaľkodni.
Egyébként a megtéľüléséről nem vagyok teljesen meggyózve, de a precedensteremtés miatt
meg fogom szavazni eń. a javaslatot. Köszĺjnöm.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Lóľánth József ügyvéd tlré a sző.

Dr. Lóránth József
A Képviselő Úrnak a felvetésére csak még egyetlen egy dolgot szeretnék reagálni. A
visszavásáľlási jog 2013. március 26. napjáig ál1 fent. Az ań.jelenti, hogy nekiink a Manlíľa
Kft-vel 2OI3. miáĺcius 26.napjáígközölni kel|ań.,hogy azonkoľmanyzatéIavisszavásarlási
jogáva|.EznemaŻ. je|erÍí, hogy a Manlíra Kft-nek ekkoľra kellteheľmentesíteni azingat|ant,
ęz ań. jelenti, még egyszer mondom, hogy valamilyen formában' ami nyilván nem lesz
egyszeru a jelen helyzetben, vannak eľľe technikák, tigyvezďo laktsźna, futáľĺal' faxon, e-

mailen, igazo|va, hogy fudomására hoztuk, hogy é1 az onkormźnyzat a vísszavásárlási
jogával. Az, hogy ez a |evé|, annak a tartalmi része, amit az előzőekben elmondtam, hogy
nyilván, mik azok a feltételek, amik a|apján az onkoľmányzat ki tudja ťĺzetĺi a fennmaľadó
vételárat, azttartalmaznĺfoga. De van annak egyéb más módja is, hogy az onkormźnyzatne
essen késedelembe, tigyvédi letétbe lehet helyezri az általunk kiszámított összeget, tehát mi
mindent elkövettink, a legmegfelelőbb gonđosság mellett, hogy az onkormányzat
vagyonvesztése ne kovetkezzen be és hogy nyeľeségesen fudjon kijönni ebből az egész
elj rĺľásból. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Annyit még hozzátennék a Képviselő Ú. felvetéséhez, hogy a visszavásaľlási jog
gyakoľlásaľól szóló dĺjntés meghozata|ával|étre is jön a szerzódés. Hogy milyen hatźilyal az
jó kérdés. Miáľcius 26-aihatáI|ya|, a kozléstől számítva létľe jön maga a szerződés.
Amennyiben kéľdés, hozzźszőlrás nincs, a vítát |ezźrom, a 6 pontbóI á||ő hatáĺozatről kell
egyszeru szótöbbséggel dönteni. szavazásra bocsátja az alábbíhatfuozati javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 5. szám a|atti,35602lltsz-u, 1479 mf alapterülehí telek
visszavásáľ|ásźra 110.000.000,- Ft összeget különít el.

2.) az 1. pontban meghatározott vételárból 86.614,2 e Ft-ot a 2012. évi szabad
pénzmar advány terhéľę bizto sít.

3.) a 11602 címen tjnként vállalt feladat bevételi źfa visszaígénylés előirtnyzatát, va|amint a
kiadás fe|haLmozási kiadáson be|nl' az áfa eloirźnyzatźú23.385,8 e Ft-tal megemeli.
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4.) felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi pénzmaradvźny e|számo|ásźtnźi és
fe|hasznźiźlstnti, valamint a2013. évi költségvetésľől szóló rendelet módosításćtnáI a 1-3.
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

5.) a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 5. szźlrrl alatti, 35602 hľsz-ú, 1479 m" alapteľiilehĺ
telekĺe, az onkormányzat javára2013. március 26-igbejegyzettvisszavásarlási jogával a
6.) pontban foglaltak szerint élni kívan.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az Önkormanyzat visszavásarlási igényét a tulajdonos felé
jelentse be azza|, hogy a visszavásarlási jog gyakorlásanak és az igény bejelentésének az a
feltétele, hogy az a bejelentés időpontjában ismeľtek szerint _ az á|talźlban elvarhatóság és

a gondos eljarás követelménye alapjźn_ vagyoni előný eľedményezzenaz onkormányzat
széĺnfua.

F el e l ő s : p o 1 gĺĺrme ster, Ki s falu Kft . iigyve zető igazgatőj a
Hatáľidő: 2013. mĺíľcius 20.4. pont esetében20|3. május első testületi iilésének időpontja

Dr. Kocsis Máté
17 igen,0 nem, 0 1.artőzkodással a Testület elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁRo ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERÚ szóľoggsÉc
HATAROZAT:
9u2013. (rrr.20.)

A Képviselő-testtilet úgy dtint, hogy

1.) a Budapest VIII.' Vajdahunyad u. 5. szźlm a|atti, 35602 hrsz-ú, 1479 fiŕ alapteriilehĺ telek
visszavásaľIására 1 10.000.000,- Ft összeget különít el.

2.) u 1. pontban meghatáĺozott vételĺáľból 86.614,2 e Ft-ot a 2012. évi szabad
pénzmar advány terhéľe bizto sít.

3.) a 11602 címen önként vállalt feladat bevételi áfa visszaigénylés elóírźnyzatát,valanint a
kiadás fe|ha|mozási kiadáson belu| az áfa előirányzatőú23.385,8 e Ft-tal megemeli.

4.) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 2012. évi pénzmaradvźny elsztlmoLásźnáI és

fe|haszná|ásánál, valamint a2013. évi költségvetésľől szóló rendelet módosításźtnźi a I-3.
pontban foglaltakat vegye fi gyelembe.

5.) a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 5. szálrl a|atti, 35602 ltĺsz-u, |479 fił alapteľiiletű
telekĺe, az onkoľmányzat javźra2013. maľcius 26-igbejegyzett visszavásaľlási jogával a
6.) pontban foglaltak szerint élni kíván.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az onkoľmrínyzat visszavásarlási igényét a tulajdonos felé
jelentse be azzaL, hogy a visszavásarlásijog gyakoľlásanak és az igény bejelentésénekaza
feltétele, hogy az a bejelentés időpondában ismeľtek szerint _ az á|ta|ában e|várhatóság és

a gondos e|jźrás követelménye a|apjźn- vagyoni előný eredményezzefiazonkormźnyzat
szttmtra.

17IGEN O I\EM

SZÜKSÉGES

0 TARTóZKoDÁSSAL
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Felelős: polgármesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. március 20.4. pont esetébeĺ2013. május első testiĺleti ülésének időpontja

4. Y agy on kezelés sel, vá ros ü zeme|tetéss el ka p cs o lato s elő terj esztések

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat a józsefuáľosi ziildteľületek és ziildfelületek védelméľől'
haszná.Jatátról szólĺó 57ĺ2007. (x.16.) tink. rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Kocsis lNĺáLté

A napiľend vitáját megnyitja, a vitát lezárja, és szavazásra bocsátja az alźlbbi hatźrozati
javaslatot:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármesteľt' tájékoztassa Budapest Fővaľos
Kormanyhivataltú az 57l2007.(X.|6.) önkormányzati rendelet 6/8. $ (8) bekezdésének
harmadik mondata vonatkozásábarltetttorvényességi felhívása nyomán teÍtíntézkedésről.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. marcius 29.

Dľ. Kocsis M:áté
17 ígen,0 nem 0 taľtóZkodással a testtilet elfogadta a kĺjvetkezőhatározatot:

SZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELO
A IIATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z Hĺnqo sÍrBTT SZoTOBB SÉG SZÜKSÉGES
HeľÁRoza'ľ:
g2t20l3. (III.20.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy d<int, hogy felkéri a polgármestert, tájékoztassa Budapest Fővaros
Koľmányhivatalát az 57l2007.(X.|6.) ĺlnkoľmanyzati rcndelet 6lB. s (8) bekezdésének
harmadik mondata vonatkozásábantetĹtĺlľvényességi felhívása nyomán tettintézkedésről.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2013. március 29.
Dr. Kocsis NIáńé
5 pontból álló rendeletről is dönteni kell, szintén minősített tobbséggel. Szavazásra bocsátja a
rendelet-tervezetet.

AsZAvAZÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKoTÁsHoz vnĺŐsÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES
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BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvĺspro-ľpsrÜrBľB |7 IGEN, 0 NEM, 0
ľaRľózrooÁss,ą.r ELFoGADĺĺ. És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vIII.
xnnÜr,nľ ĺózsnľvÁnosl oľronľĺÁNYZAT xÉpvrsBĺo _ ľBsľÜr-BľÉNnx
12t2013. (III.28.) oľronľĺÁľyz'ł.ľr nrľunr,nľÉľ A ĺózsnrvÁRosl
zor,oľBntjLETEK És zor-lrľr,Ür,Bľnx vÉunr-nĺBnor,, HASzľÁLa.ľÁnor,
szoĺo 57 t 2007 . (x. 1 6.) oľronľĺÁľ Y Z ATI RENDELEľ ľĺóoo sÍľÁsÁnol

Dľ. Kocsis ľ.Iáté
17 igen,0 nem 0 tartózkodással a Testiilet a rendeletet megalkotta.

Napirend 412. pontja
Javaslat a Homok u. 7. és a Dankĺó u. 18. szám alatti ĺngatlanok
vagyonkezelésbe adására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Dr. Kocsis N.Iáté
Javaslat a Homok utca7. és a Dankó utca 18. szám a|atti ingatlanok vagyonkezelésbe adására.
Írásbeli előterjesĺés, polgármesteri részről egy cseľe határozati javaslatot kaptak a Tisztelt
Képviselők pótkézbesítéssel. Az előterjesztést az illetékes bizottsźry ,meglárgyalta,
előterjeszői kiegészítés nincs hozzá. A napirend vitáját megnyitja. Komássy Akos képviselő
úľ paľancsoljon.

Komássy Ákos
Köszcini szépen. Tiszelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testtilet! A vagyonkezelési
szerzodést azt hiszi, hogy a 6. pontja, most a cseľehatáľozatbarl nem tudja, hogy pontosan
hanyadik pont đe... Az előteqesztésében szereplő vagyonkezelési szerződés 6. pontja
részLetezi a szerződés táĺgyát jelentő ingatlanokat a Homok utca és a Dankó utcai
sportudvaľok éľtékét. Es ebben megnevęZ a Homok utca7. szźlm alatt 51 millió forint értékíi
építméný. Mindannyian ismerik a keľĹileti telek aľakat bocsánat az ingat\an źrakat. És hát a
Dankó utcai udvaron is egy nagyságľendileg ekkora értéku építméný, szeľetne részletes
tájékoztatást kérni aľľól, hogy pontosan milyen építmények vannak a spoľtudvaľokon,
amelyek 50 millió forintot érnek, mert sziímttra gigarĺtikusnak tÍiruk ez az osszeg. Egyelőre
eĺľryit, kĺjszöni szépen.

Dr. Kocsĺs lÜ.Iáté
Csete ZoItáĺ ur itt van az ĺilésteremben valahol? Pedig sokat segítene, ugyanis eZ egy MNP
II-es beruhźzás volt, mind a kettő és vélhetően tiszteletben tartva a Képviselő Ur írásbeli
váLaszađźsra vonatkoző kérését, azért jónak tartaná' ha ezt itt szóban is tisztźunák. Addig
mindenképpen mondja el Képvisęlő Úr kérését. Szeretné, ha Csete Zo|tźn IJr elfźradna az
onkormanyzat Képviselő-testiiletének ülésére és elmondaná avtůaszát. ĺ|talábar' ezért szolďa
kémi az íntézmény és cégvezetőktől, hogy kéthetente ezt a másfel órát legyenek kedvesek
végig tilni. A tulajdonosi jogo\ gyakorlóinak minden kérdésére vá|aszu|, illetve lehetőséget
aďvaavá|aszađásra. Komássy Akos képviselő urnak megadja aszőt.
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Komássy Akos
Koszöni szépen, a másik kérdése az a sportudvaľokľa vonatkozik, illetve egészen pontosan
arra, hogy mit éľtenek, vagy van-ę bármiféle precízebb meghatározása arľrak, hogy mit
minősítenek sportudvarnak, vagy mi az minimum, aminek a teljesítését a spoľtudvartól
elvárnak. Gondolja, hogy mindarrnyian ismerik ezt akét, vagy |áttźk mźr ezt a két ingatlant.
Pęrsze ťĺzíkaíIag egy sima placcon képesek sportolni, hogy ha jobb nincs, đe az az igazséę,
hogy alapvetően gyengén felszerelt, és nem feltétlen sportolásra jó területeknek ítéli meg
magánvéleménye alapján eń. a két udvart, miközben nagyon fontosnak tartja, hogy a
Magdolna negyedben legyenek ťtatalok, ott é1ő fiatalok á|tal használatos sport udvar. Az a
kérdése, hogy mi alapjźn minősíti az önkoľmźnyzat ezt sportudvarnak és adott esetben hogyan
tudnak kcizelíteni a\.lhoz, hogy sokkal inkább rcndezett spoľtolásra alkalmas helyszínek
legyenek ezek a sportudvarok.

Dr. Kocsis M:áLté

Az akivételes helyzet állt elő, hogy a magánvéleményiik találkozik a Képviseló,fuĺaI, mikor
elkészültek ezek a sportpályák, részéróI az első kéľdés az vo|t, hogy ha már csinálnak egy
ilyet, akkor miért nem külĺjnböző szabványoknak megfelelő olyan burkolattal ellátott
spoľtpályákatkészíteĺek, ha máľ úgy is hozzćnyű|nak meg úgy is költenek rá, arri egyébként
a sportolás bíztonságát megy egyéb szempontokat figyelembe vesz. Ez nyllván az ercdeti
terveknek megfelelően valósult meg, úgy hogy oda kell visszanyrilni, de most ís az az
álláspontja és ezt megfelelő körben je|eńe is, hogy azt sem tartaná rossznak, hogy ha ezeket
az alapjukat tekintve jól elkészített sportpźiyákat befednék valami olyan burkolattal, ha
elvágódik egy gyerek, akkor nem huzza le csontig a bórét. Szerinte 20l3-ban nem ęgy
lehetetlen küldetés. Ezért arľa binatna mindenkit, hogy ilyen szempontokľa legyenek
Íigyelemmel, tehát ezek fontosabbak mint a költségek, ha pedig nincs rá pénz, ha nincs
színvonalas munkára pénzfü akkor meg ne csinálják, felmunkát ne készítsenek semmiképpen.
Jakabff Tamás uré asző.

Jakabff Tamás
Köszĺini a szőt, van egy technikai kérdése, nézegetett egy daľabig, hogy a cserchatátozatí
javaslat meg az eredeti kozott mi a ktilönbség? Továbbra sem ta|áIja, tehát elóször is hadd
kérdezze meg, hogy mi a különbség. Viszont azt észrevette, hogy az az egy kül<lnbség
mindenképpen van' hogy a cserehatiírozati javas|at nincsen aLáirva. Szeretné kéľdezni, hogy
ilyen esetben akkoľ eredeti hatźrozatijavaslat van' vagy cserehatiĺrozati javas|at van. Köszĺjni
szépen.

Dr. Kocsis Máté
A|jegyző asszony megvá|aszo|ja azt a kéľdést, hogy egyáItalźn mi a változás az eredeti
előterjesztéshez képest, az eredetihatfuozati javas|athoz képest. Van ktilönbség a kettő között.

Dr. Mészáľ Eľika
Köszöni a szőt, a 4. pontban van a vźitozás az ęredeti|eg kikĹildöttben 2 millió millió
foriĺtlév, míg ez ígazábőI2 millió fonntlév. Tehát ennyi elíľás történt. Természetesen ezkét
millió forint ezért lett kicserélve és szignálva lett a cseľehatározati javaslat mind taĺtalmí,
mind jogi szempontból megfelel, hogy tźtrgya|ja a testület.

Dr. Kocsis M.áúé
Csete Zo|tánRév8 Zľt. vezetőiének mesadia aszőt.
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Csete Zo|tán
Kérhetné, hogy az MNP II. projekt menedzsere válaszoljon Horváth Dánielkollegája?

Dr. Kocsis N Iáté
Horváth Dániel paľancsolj on.

Hoľváth Dániel
Tisztelt Képviselők, itt most gyorsan bekapcsoló dott az elhangzottakba. Ha jő| Iátja, akkor a
két sportudvarnak, vagy kĺizösségi célú udvarnak a bekerÍ.ilése' vagy forgalmi értékéről van
sző.Itt most a költségek azok nem csak magának a sportlétesítmén1nek a füvezését, vagy a
pá|yának a burkolatát ártalmazza, hanem például a Homok utca 7-néI a lakóépületnek a
bontását is. Itt most beleolvasva az e|oteqesztésbe picit pontatlan, vagy féLrevezető az, pél'dául
a Homok 7-né|, hogy ott az építményĺek a köItsége ennyi, itt az építményként beleértendő a
körbeépített, több mint két méter magas kőkerítés, maga a belső keľítések a fix spoľteszkozok,
mint kosarlabda palánk, vagy focikapu stb. Ennek a költsége mind beleértendő ebbe az
tisszegbe amit most itt látott.

Dr. Kocsis N{.áté
Akkor a költségek és a beszerzett tźngyi eszkĺizĺjkről kéľ egy kimutatást, ha a Képviselő-
testtiletnek biztosítanáĺak az ápľilis első ľendes testiileti ĺilésére, az sokat segítene a vita
feloldásában. Komássy Akos képviselő úmak megadja aszőt.

Komássy Ákos
Kösz<jni szépen. Tisĺelt Polgármester úľ, Tisztelt Képviselő-testiilet. A kérdés konkľétan arra
vonatkozott, hogy mi az anagyságrendileg 50-50 millió forint éľtékű építmény, arĺlj a Homok
utcai sportudvaron' és a Dankó utcai sportudvaľon kül<in-kĺilcjn á11. Sajnálja, de 50 millió
forint az va|ami gigantikus összeg a jőzsefvźrosi lakásaľakat jőI ismerve egy építményre.
Konkľétan ez avagyonkezelési szerzł5dés tárgyára vonatkozott a kérdése, a vagyonkezelési
szerződés 6. pontjában a Kesńyugyárra. Ugy bizza rá a vagyonkezelési jogot az
onkormźnyzat, mint ha lennę két daľab 50-50 millió forint éľtékíí építmény a két
spoľtudvaľon. Hogy ha nem létkérdés az, hogy maľcius 26-a e|ott fogadjĺák e| ezt, akkor
javasolja megfontolni azt, hogy esetleg 27-én ennek a részletezésével hozzák meg eń. a
dĺjntést. Mert szerinte úgy htkz-nak így valamit a Nonpľofit Kft-re, hogy nem igaztn tiszta,
hogy mi az a 50-50 millió forint értékú építmény a két sporľuđvaron.

Dľ. Kocsis lNĺ.áúé

Ha ügyrendi indítvrányként éľtékelik a Képviselő ur javaslatát, akkor szavazĺlj kell ľóla. Kéri a
testületet szavazzanak a következő ügyrendi indítványról,

A Képviselő-testület Komássy Ákos ügyľendi indíwaĺryát elfogadva úgy dönt, hogy a
napirend táĺ gy a|ását a 20 | 3 . marcius 27 -í u|ésér ę elnapo lj a.

Dľ. Kocsis lIáúé
17 ígen 0 nem 0 tartózkodássala Képviselő-testtilet elfogadta a k<jvetkező ügyľendi javaslatot.
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IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToBB s Éc szÜrs ÉcB s
HATAROZAT:
93t2013. (rrr.20.) 17IGEN O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet Komássy Ákos tigyrendi indítvźnyát elfogadva úgy dĺint, hogy a
napiľend tźtr gy a|ását a 20 l 3 . maľcius 27 -i n|ésére elnapo lj a.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáĺidő: 2013. mźrcius 27.

Napiľend 4ĺ3. pontja
Javaslat a Jőzsefváľosi Kiizteľületi és Paľkolási Rendészettel kapcsolatos
d ti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesĺést, melyet az illetékes bizottsźąmegtárgyalt. A napirenđvitájátmegnyitja,
és megadja a szőtSzilíBaLazs képviselőnek.

Szili Balázs
A JVSZ-től a Jófiúk Csopoľt átkerül aKöneri|et-felügyelethez. A Tęleki téri piac őrzését
eddig a JóÍiúk végeńék. A Teleki téri piac orzése megmaradt a JVSZ-né| orző né|ki|, ęzéĺt
kell 9 millió foľintéľt iĄ otző- védő cég kerĹil megbízásta. Ennek a költségét a JYSZ saját
költségvetésének átcsoportosításźxal fogja megoldani. Megkéľdezi, volt-e valamilyen szakmai
kifogás a Jófiúk munkája e||en az őrzéssel kapcsolatban? Amennyiben nem volt, akkor miéľt
nem kęrĹil źú az órzés fe|adata a KözterĹilet-felügyelethez? Hiszen ebben az esetben nem
kellene egy helyismerettel nem rende|kező új cégľe bízĺĺ az őrzést, és meg lehetne spórolni a
9 millió forintot. A JVSZ költségvetésének átcsoportosítása kapcsán milyen feladatellátásának
a ÍinanszíľozásátőI keľül elvonásra ez a 9 millió forint?

Dľ. Kocsis M:áúé
Avá|aszadása Ács Péter és Biál Csaba urakat kéri fel.

Ács Péter
Párhvzarnosságok lelhetők fel a két önálló költségvetési intézmény munkájában. Eddig
valóban a Jófiúk orinék a Teleki téri ideiglenes piacnak a vagyonbińonságźú. Azt gondoljaaz
Mötv. felhataImazása alapjźn vźlrtak 2013. januaľ l-jétől egy olyaĺr lehetőségre, ami
biztosította volna, hogy a JVSZ keretében múktjdő Jófifü szélesebb intézkedési lehetőséget
kapjanak. Sajnos ęzt a|ęhetóséget nem biaosította számukľa a tĺĺľvényhoző. Yíszont' ha nem
fudnak előľe lépni egy feladatkörben - és itt mutatkozik a ptrhuzałnosság a kĺjzterület-
felügyelet munkájával kapcsolatban _ akkor meg kell fontolni ań., hogy eú. a feladatot egy
olyaĺl szervezet kapja, amely a továbbiakban múködtetni tuđja. Itt lépett életbe a Kiĺzterület-
felügyelettel töĺténő egyĹittmfüödés, hogy a 20 fos Jófifü egység átkeľült a KĺjzteľÍilet-
felügyelethez. Yalőban az e|ótefiesztésben is szeľepel, hogy a Teleki téľi ideiglenes piacnak
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az orzése az kissé több mint 9 millió forintba kerĹilne. Azoĺban van mellé
költséghatékonysági számitźĺs is. Ennek a kiszervezése _ akźn egy vagyonvédelmi cég
tekintetében _ még mindig gazdastryosabb, mintha é|ő erősen továbbra is a köĺerĹilet-
feliigyelet keretében tcjľténne ez avagyonvéđelmi tevékenység. Nem is szénezte|<ĺol van sző,
hanem tĺjbb mint 2 mí||iő forinttal lesz olcsóbb így a Teleki téri ideiglenes piacnak az őrzése,
mint jelenleg. Azon kíviil a felelősség kérdését is lehet tovább boncolni. Ha továbbtelepítik
egy külső cégľe a felelősséget, számon is kéľhető ez a felelősség. Tehát aztafeladatot, amivel
megbízza az onkormtnyzatvagy egy bizottsági jőváhagyással, a Teleki téri piac őrzéséve|
kapcsolatban egy vagyonvédelmi cég, a felelősség továbbterhelhető. Például az úőbbi időben
volt egy tuzeset a Teleki téri piacon. Itt is vaľľrak még tisńźnatlan körülmények. Ezeket is
lehet továbbterhelni adott szituációban egy vagyonvédelmi cégre. Úgy gondolja, ha a
KĺjzterĹilet-feliigyelethez átkeľtil a Jófiúk egység, akkor sokkal hatékonyabban lehet
működtetni eztaz egységet. Biztos benne, hogy akár köZtertilet-felügyelők mellé, megnöveIve
a létszámukat egy adott időszakban, a nap bármely szakában sokkal több ellenőrzó egység
mehet ki Józsefváros közteľĺileteire.

BiáI Csaba
Azza|, hogy 15 fővel bővtilt 2013. januar l-jével a KözterĹilet-felügyelet Létszáma, a
köZterĹilet-feltigyelőké, azza|, hogy a 20 fős Jófifü csoport átkerül a KözteľĹilet-felügyelethez,
ettől kezdve a 15 fő közteľiilet-felügyelőnek úgy mond jáĺoĺtársa, mint kerületőrök, hivatalos
személy segítőiként sokkal hatékonyabban tudnak részt venni azintézkeđésekben.

f)r. Kocsis Máté
Jakabfu Tamás képviselőnek adja megaszőt.

Jakabfy Tamás
Jónak taĄa, hogy a váľosüzemeltetéstől a közterĹilet és paľkolási ľendészethez kerĹilĺek át az
emberek. Az egyik kérdése, hogy milyen jogállásban fognak tevékenykedni? Tehát
kęrĹiletőrként. Megkéľdezitovábbáa20 álláshelybőlhány van jelenleg betĺiltve?

I)r. Kocsis NIáLíé
A tĺirvény segédfelügyelőként nevesíti ezeket a kollégákat.
Megadja a szőt Acs Péternek.

Ács Péter
Telj esen feltöltött a 20 fos |étszttm. Ez a meg|évő 20 fő átkertilhet a ktjzteľĹilet-feltigyelethez.

Dr. Kocsis lVĺálté
Pintér Attila képviselőnek adja megaszőt.

Pintéľ Attila
Megkérdezi, mi t<jľténik a Jófifü dzsipjeivel, azok hova kerü|ĺek? Az előterjesztésben
olvassa, hogy átkeľĹilnek azok a Közteriilet-felügyelethez, de mit fognak azo|<kalkezderu? Az
előterjesĺés szerint a kerületőrĺik feladata a koaeruleti á||omźny źital esetlegesen
megvalósított, nem kívánatos tevékenységek felderítése, megfigyelése. Mire gondolt itt az
e|oterjesnó? Ezek a Jóf,lúkbóI ,,átszźlrmańatofr,, kerĺiletőľök megfigyelik a kozterĹilet-
felügyelőket?
Dr. Kocsis NIáLté
Megadj a a szőt Biál Csabának.
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Biál Csaba
Nem a kĺjzterület-felügyelőket megfigyelni, hanem a közösségi egyĹittélési szabályok
megsértőit. Jelen tudása szerint a dzsipek szakéĺői vizsgźtlat alatt állnak. F-zeket az ltőkat
darabokra fogják szedni, majd ĺj.ssze fogiák rakni. Amikor átkerĹilnek a Kozterilet-
felügyelethez, akkor szeretnének egy állapotfelméľést készíteni. Elképzelése szerint ezekęt az
autókat rendkívĹili időjarási körÍilmények kijzött tuđnak a|kalmazĺi, amikor nagyon szfüséges
menni. Esetleg életmentésről van szó. Nem a napi szinten történő hasznáIat a cé|, męrt az
valóban gazdaságfalan, de adódhatnak olyan helyzetek, amiket más jáľmtĺvel nem fognak
fudni megoldani. Meg kell nézni, hogy a 4 rendelkezésre áIIő autóból mennyit lehet
hasznosítani.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Révész Mźlrtźlnak adja meg aszőt.

Dr. Révész Máľta
Kérdésére írásban fog vźt\aszt kérni. Nem akart az altő|d<a| addig foglalkozni, míg ki nem
deľiilt, hogy azok valamilyen módon kapcsolatban vannak a Védő Háló Pakssal. A VHP 4
autót leadott, melyeket a IYSZ kapott meg. Nagyon kíváncsi arra, hogy a Védő Háló Paksnak
miért volt szüksége dzsipekľe? Kéri, hogy enneknézzenek utána. Nem érti hogyan kapta a
YHP az utókat, és azt sem érti, hogy miéĺt ađttkaztle e|őbb, mint ahogy megszűntek.
A JVSZ feladata volt _ t<jbbek közĺjtt - a paľkok rendben taĺtása, feltigyelete is. Nem tudja,
hogy a paľkok locsolása hozzájllk tartozott-e? Nagyon részletes tanulmányt kaptak arta
vonatkozóan, hogy a paľkokban a csapok milyen állapotban vannak. Megkérdezi' ez a feladat
is átkeľiil a segédfelügyelőkhöz, vagy az marađ a JYSZ-né1? Ha a JYSZ-nél maľad a fe|adat,
akkor reméli, hogy ezen atavaszoĺ, nyáron nemszźrad ki a fii.

Dľ. Kocsis M:áté
Kéri a Képviselő Asszoný fogadja el javaslatát, hogy ne kell az e|so kérdésére írásban
válaszolni. Első kérdésében komoly fé|re érté van' egyszeľíĺen elrendezhető kérdés. Eľľe a
kéľdésre Ács Pétęr fog válaszolni.
A második kérdéséhez kiegészítéskénthozzáteszi, hogy a JYSZ vezetőjével szemben az iďei
nyáľ tekintetében elvárás az onkorményzat vezetése részérol, hogy például az ivó kutakat az
idén nyáľon anagy hőség beáIltáig javítsák meg.
Megadja a szőt Acs Péter részére.

Ács Péteľ
Az érintett 4 autő' ami egyébként 5 autó, meľt van egy Audi A6-os is, nem fudja milyen céllal
szereztékbe. A 4 avtő nem a Védő Háló Paks keretében beszerzett4 autő. Az Audi sem annak
a keretében bęszerzett autó, egyéb céllal beszerzett autó, amit az ígazságiigyi szakértői
vélemény után átadnak a KciĺerÍ.i1et-felügyeletnek. Az iđén nyáĺĺa kiemelt feladat az összęs
paľknak, témek és a játszótereknek is a locsolása, felújítása, koľszenĺsítése. Eĺre
ĺisszeállították a költségvetési tervezetet. Ezeke a költségekľe a ťeđezetet a Képviselő-testĹilet
megszavazta.Megigéri, hogy ebben a körben nagyon nagy változás|esz, mar most tavassza|,
illetve a koľa nyáriiđőszakban.

Dľ. Kocsis M:áté
Szi|i Balázs képviselőnek ađj a meg a szőt.
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Szili Balázs
Nem kapott aľla vá|asń, hogy volt-e szakmai kifogás a Jófifü munkájával kapcsolatban, a

piac orzését illetően. Nem kapott vá|aszt ana, hogy a 9 millió forint átcsoportosítása milyen
feladatellátás Íinanszírozásának a terhére történik. Ezért ezeket a kérdéseket ismételten
felteszi.
Amire kapott váIaszt, azt peđig nem érti. Szeretné megtudni, miként lehetséges, hogy a

KöZteriilet-feliigyelet aIka|mazásźhan á||ő Jófiúk á|tal 1orténő órzés 2 mi||iő forinttal tobbe
kerül, mint egy kiilső cégnek amegbízźsa.

Dr. Kocsis N{áLté

Felkéri Acs Péteľt váIaszađásra'
Nem világos előtte milyen szakmai kifogásrólvan szó, ki tehet szakmai kifogást. Véleménye
szerint az onkormźnyzat Képviselő-testiileténęk a d<jntése, hogy milyen feladatot, melyik
szewezeti egységével IźLt eI. Ehhez nem sztikséges szakmai kifogás. Tud arľól tźljékoztatást
adni a Képviselő Umak, hogy az elmúlt paľ hónapot, pontosan nem tudja megmonđani mikor,
megĺézi abeérkezett leveleket,|eszźlmítva nem volt panasz, đe az aztmegelozó ídőszakbarl jő
maga is kapott állampolgári panaszt az erőszakos, durva magatartással kapcsolatban. Ha ezt
szakmainak értik, akkor, igen volt. A dĺjntés nem g miatt sztiletik most meg, hanem előzetes
egyeztetések alapjan egységes álláspont akét szervezetkozott' melyben mind a két szervezet
vezetője jelezte, hogy tisztábbnak, logikusabbnak és a kĺjzrendvédelem szempontjából
hatékonyabban üzemeltethetőbbnek gondoljfü, ha a közrendvédelemben Észt vevő
személyek egy fuźĺnyítás alatt állnak. Ezt a koncepciót valósítja meg az onkormźnyzat, az
intézményv ezetőí javaslatokĺa tekintettel ebben a döntésében.

Ács Péter
Volt lakossági panasz, sőt képviselő által bejelentett panasz is a tavalyi évre vonatkozóan a

Jófiúk tekintetében. Azőta iĺj állomannyal dolgoznak, illetve 70 %-ig Írj állománnyal
dolgoznak. Kaptak olyan _ nem a IYSZ ttlta| rogzitett felvételt _ amikor a Teleki téľi
ideiglenes piac kapuj źtban széken Ĺilve teljesített szol'gźůatot a Jófiú. Ez tava|yi évľe
vonatkozott. Több lakossági jeIzés volt aľa vonatkozóan, hogy a Jófifü egyrésze nem
megfelelően teljesítette' a múltra vonatkozóan' nęm megfelelően teljesítettę a tevékenységét a
Teleki téren. Mikért keruI 2 millió forinttal tĺibbe? Egyszeru a megoldás. A jáľulék, ami
kötelezi a munkáltatót a Jófifü vonatkozásában, illętve a Cafetria, arrli szinÍé kotelező, ez
ennyivel megemeli 20 fő tekintetében a költségeket, mint egy kiilső vagyonvédelmi cég
esetében. A 9 millió forint átcsopoľtosítása. A Józsefuĺírosi Köáerület-felügylethez ennyivel
kevesebb pénz fog átkerülni, ahol egy más szolgálati időrendszerbęn fogiák alkalmazru a
Jófrúkat. Kevesebb havi munkaidőkeretet fognak teljesíteni, ezźt|ta| időaľányosan, illetve
költségaľányosan kevesebbet is fognak keresni.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kéri, hogy az 5. szźlmuhatźlrozatijavaslatról szavazzanak külön, mivel nem volt számukra
meggyozo a javaslat a|átámasńása. Egyébként azt, hogy a Józsefuaľosban eggyel kevesebb
er ószakszqv ezet múködj ön, azt ttmo gatják.
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Dr. Kocsis Nĺ.álté
Javasolja a Képviselő-testületnek, gondoljfü meg, őrińessék a Teleki téľi piacot. Megadja a
szót Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Köszöni' hogy Polgáľmester Uľ felhívta a figyelmét arra, hogy a javaslat nem teljesen jó
javaslat ahe|yzet orvoslásiíľa. Ezértjavasolja, hogy a Teleki téri ideiglenes piac órzését a
továbbiakbaĺr az Önko tmányzat a Kĺjzteriĺlet-feltigyeletre bízza.

Dľ. Kocsis Nĺáté
A problémája még mindig ugyan az. Leirják a javaslatot, és módosító javaslatkéÍIt éľtékelik,
de akkor is az 5. pont helyett, ha ezt szetetné, a feladatellźttás a Teleki téri ideiglenes piac
őrzésére vonatkozóan is kerüljön át aKozteri1et-fe1ügye|ethez. igy sző| a javaslat, cserébe ne
biztosítson az onkormányzat 9 milli forintot. Úgy s9 lesz őtizve atér,meg kell keresni a
megfelelő megoldást. Megadja ismét aszőt Komássy Akosnak.

Komássy Ákos
Visszavonja ktilön szavazási kérését, és módosító indítvanyt terjeszt be, úgy ahogy azt az
előbb megfogalmazta. A Teleki téri ideiglenes piac őľzésének feladata is, a korábban a Jófifü
á|ta| ę||átott funkcióval egytitt keľüljön źi a Köńertilet-feltigyelet feladatai közé, és e
tekintetben módosulj on a hatáĺozati javaslatsor.

Dr. Kocsis M.áúé
Még vitatkozik a módosító javaslat szavazása előtt, mert a JYSZ üzemelteti ezt a pĺacot, övé
az ilzeme|tetéssel együtt jĺĺľó felelősség, és az izeme|tetés köľébe az orzés beleszámít. Nem
javaslom, mert ezjogi visszásságokat sztilhet. A JVSZ üzemelteti eń. a piacot, a KöńęriJ|et-
feltigyelet csapata őrzí, al<kor nem fog tudni kit számon kémi, ha ott probléma van. Nem
világos a felelősségi ľendszeľ. Nem ajrĺnljaeztamódszert. Jakabs Tamásnak adja meg aszőt.

Jakabff Tamás
A 20 fős á||omtny átkerül egyik helyről a másikĺa úgy, hogy a feladatainak csak egy Észe
kerül át. Gondolja, 2-3 embet őrine a Teleki téľi piacot. Gyakoľlati|ag ezeket az embereket
átteszík iryy, hogy a feladatát nem teszik át. Plusz embereket adnak a KöferĹilet-
felügyeletnek, mi közben 9 millió forintért kell megbízni kĹilsős céget, hogy a régi
munkájukat ellássfü. Gondolja, ebbőlinđul ki az cisszes polémia.

Dr. Kocsis lĺáúé
Az kétségtelen tény, hogy így a Końerulet-felügyelet létszźlma tovább no, a kerületi
kozrendvédelemľe foľdított emberi eľőfoľrás nagyobb lesz. Éppen ęzért je|ezte Biál Csaba
úrnak, hogy ezért nagyobb teljesítméný is váľnak el tőle. Az afeladat, ami ott marađ a JYSZ-
nél, de az eIlátźsra eddig fe|hata|mazott emberek átkeľülnek a Kĺjzterület-felügyelethez,
annyival kevesebb összeg keriil át Biál Úľékhoz.KénBiál Csabát egészítse ki avźiaszt.

Biál Csaba
Komoly szo|gźiatszeľvezési problémáról van sző. Amíg a JYSZ-né1 a kollégĺák 24-48 őrás
munkarendben dolgoztak, igy havi szinten 252-256 őrát dolgoztak. A Közterĺilet-felügylet
szo|gáIati időrendszere alkalmazkodik aZ adott hónapban kcjtelezően ledolgozandó
őraszźnlhoz. A Jófifü a JYSZ a|ka|mazásában azért kereshettek tobb pénń. meľt több órát
đoIgońak. A Kcjzterület-felügyeletnél átlagosan, havonta I74 őrát đolgozĺak. Ács Úr



szoIgá|ati idejében, azza|, hogy napi szintęn 2 fo teljesített szolgálatot a piac őrzésével,24
orélban,6 fő esett ki a tényleges szolgálatellátásból folyamatosan havonta. Ez a közterulet-
feltigyeletnél 8 fő. 20 fő átkeriil, de 8 főről alapesetben lemondhat, mert ebben a |2 őrźs
munkarendszeľben 4 nap, amíg megfoľdulnak. A 20 fóbőI 12 fő az, akiket a kĺĺzterület-
felügyelők mellé tud beosztani, mert 8 főt a piac őtzése le fog kötni. Ugyan akkor a 9,1 millió
forint, ami a piac őrzésénél keletkezett aplusz órfüból, ez éľtelemszerúen ott maľad a IYSZ-
néI. AzzaI, hogy 20 fő átkeľül kevesebb béľrel, normál munkaidőben dolgozva, igy kevesebb
a bérfü. Tulajdonképpen a 20 főből 8 fő mindenfeleképpen kiesik, ha a IYSZ |átja eI a piac
műkodtetését, egyrészt céIszerubb, ha ott maľad, másrészt a keret ott marad. Nem beszélve
aľról, hogy mind amellett, hogy kevesebbet keresnek ebben a formában a Jófifü, a

cafeteriájuk több lesz. A 9'1 millió foľint nem feltétleniil elegenđőhozzá.

Dr. Kocsis Nĺáté
Dr. Révész Máľtanak adja meg aszőt.

Dľ. Révész Márta
Nemcsak aľról van szó, hogy egy egység az cisszes feladatáva| egyiitt átkeľĹil egy másik
céghez, hanem arról is, hogy a feladatainak egy részét csökkentik az egyik cégnél, és

kiegészítik nagyobb támogatássa|, azért, hogy ez a fe|adat el legyen látva. Az egyik helyen
ugyan ezeknek az embereknek a ťrzetése csĺikken, ott megmarad valamennyi bétt<ĺmeg, és azt
kiegészítik azért, hogy mások ezt, valójában többéľt ellássák. Véleménye szerint rosszabbul
fog járni az onkormĺĺnyzat. Nehezen fogja megérteni, hogy ezzel az onkoľmányzat
pénzügyileg j obban j ár.

Dľ. Kocsis Máté
Nagyjából erről van szó. Nem áI\ítja,hogy rosszabbul jár azonkoľmányzat,meftfe|hivjaana
a figyelmet, hogy a k<jzrendvédelmi feladatokat is ellátó Kĺjzteriileti ľendészet |étszéma, és a
rendfęnntaľtásľa, és a rendelkezésre á||ő humáneľő ezze| megnő. Nem kidobott péľz az
ablakon, hanem, bár más szo|gá|atszervezés a|apjtn, más szervezetnéI, de továbbra is a

k<jzľendvédelemért téve nő a létszźm. Akkor helyeselné a Képviselő Asszony źi|ítź.sát, ha
nem nőne a közrendvédelemľe fordítható humánerő létszáma, de nőnének a költségek. Nőnek
a költségek _ ebben kétségtelentil ígaza van - de nő a közrendvédelęmĺe rendelkezésre álló
személyek |étszáma is. Így az az á||itás, hogy ľosszabbul jámak, szerinte nem helyes. Tĺjbbet
költenek közrendvédelemľe.
Pintér Attila képviselőnek adja megaszőt.

Pintér Attila
A Jófifü órizték a piacot, de most kideľült, hogy a 20 főnéI kevesebb embeĺre volt szükség.
Megkérdezi, mit csináltak azok az emberek, akik nem őrizték éppen apiacot? Azt a feladatot
most ki fogja ellátni?

Dľ. Kocsis lMĺ.áLté

Véleménye szerint a feladatköľfübe rendelt, az SZMSZ-ben és az önkormźnyzati egyéb
vonatkoző szabáIyzata1ban renđelt biztonsági tevékenységet láttak el. Felhívja a Íigyelmet,
hogy nemcsakaz ideiglenes piacon, hanem a Mátyás téren is.
Acs Péternek adja meg a szőt.
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Ács Péter
A piaci órzésen kívĺil, a Mátyás tér áIIanđő 24 őrás orzésę vo|t. An. is, hogy hogy |áttźlk eI az
elmúlt idoszakban az egyes JVSZ-s Jóflúk, aZ egy másik téma. Február l-jétől közös
jźtrőrozés van a rendőrség, a közterület-feltigyelet és a Jófifü tekintetében.Ez szirĺtén nonstop.
Ugy gondolja, ennek az eredménye máľ |źtszik, hiszen illegális szemétlerakókat is fogtak,
akiket már a helyszínen meg tudtak biintetni. Egyébként a Jófifü segítségével és

közreműködésével a volt MSZP széI<hźnban több elkövető elfogásáľa került soľ köszönhetően
ennek a járór triónak.
Dr. Kocsis Máté
Felmerült benne a kéľdés, miért őrz1k az MSZP volt székhźzźi? Bár nagy érték a kerületben,
de annak van egy tulajdonosa, akinek a Szocialista Pfut éľtékesítette az épületet. Ha az nem
tud rendet tartani, a|<kor az onkormanyzat mi keres ott? Vagy kiszźlm|ázzllk ezt a
szolgá|tatásunkat.

Ács Péteľ
Nem őľzik az épu|etet. Az ingatl€m egy źújárő hźn. Szinesfémek tömegét hordjak eI mázsa,
tonna szttmĺa. Teherautók paľkolnak le ęlőtte, felpakolnak, és viszik azt Pest megye
különböző helyeiľe. Ennek a visszatérő e||enőrzése, amit ĺjsszektjtnek a II. János Pá| pápatét
ellenőrzésével, sajnos szülik aá" az intézkedési kényszeľt, amely alapjan elkĺjvetőket értek
tętten a helyszínen.

Dr. Kocsis M:áLté

Javasolja, ha egy magantulajđonost nem éľdekli, hogy kipakoljak az épi|etét. akkor ez az
onkormanyzatot Se izgassa. A keľĹileti rendvédelmi kapacitásokat kéréséĺe, ne effe
haszná|ják. Van a keľĹiletben számos olyan fe|ađat, és az onkormźnyzat iigyintézését igénylő
eset, ami meghaladja ennek a fontosságźń. Ha a magántulajdonos erľe vonatkozőan a
rendőrségen bejelentést tesz, akkor az egy máshelyzet, mert akkoľ köteles a hatóság eljámi.
Kicsit gondoljfü át avolt MSZP széLúlźzza| kapcsolatos eljaľásrendjüket, hogy mennyire kell
ebbe beavatkozli. Kéri a hívata|t, hogy küldjenek jelzést a tulajdonosnak, hogy az
onkormányzat őrizgetí az épu\etet, de abban segíthetnének, ha nem is a jelen lévő 3
képviselő, valamelyik Jókai utcai megmondó ember, hogy hogy lehet a tulajdonoshoz fordulni
a tekintetben, hogy eń. a rendetlenséget felszámolja. Eľti a szźnđékot, hogy a kerület
rendjéhez tartozik,hogy az éptiletből kihordott lomtárgyakathogyan dobáljĺák szét az utcán,
de valahol huzzźk meg a határt, hogy mi az onkormtnyzat fe|adata és mi nem. Vagy
javasolja, hogy számlazzák ki a szolgá|tatźst a tulajdonosnak. VélęImezí, aki egy ekkora
épületet meg tudott vásárolni, annak van annyi pénze,hogy az onkormĺányzaÍtőImegvegye az
őrzés- védési szolgáItatást.
Pintér Attilanak adja meg aszőt.

Pintér Attila
Ha ezek az emberck rendetlenséget csinálnak és zavĄźl< az ott élőket, akkor ezze| az
onkormányzatnak is foglalkozni kell. Jogos, hogy a keriileti rendvédelmi szervek ott
akciőznak, és adott esetben elfogiak a búnelkovetőket. Megkérdezi a volt MSZP széIďlázat
kiľaboljak?

Dľ. Kocsis M.áté
A ľendőrségnek fe\ađata, de az onkormányzat tulajdonában á||ő ľendészeti és

városĹizemeltetési szervnek nem feladata.
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.



Komássy Ákos
Gratulálok, hogy beleszőtte a közterületes napirendbe a Końársaság 26-ot, mint volt MSZP
szé|dlázat. Jelzi' - koľábban mar felmeľüIt ezze| kapcsolatban kérdés _ utána k&dezetett. Az
értékesítés őta az MSZP-nek nincs semmi köze a Koztźrsaság tér 26-hoz. Kért segítséget
abban is, hogy adott esetben segítsenek a jelenlegi tulajdonosokkal feIvenni a kapcsolatot.
Eddig ennek nem volt eredménye. A volt fulajdonanak az á|Iapotáva| és használatźtva| az
MSZP, mint általában a legtöbb tulajdonos' nem foglalkozott. Ettől még őket is rettentően
zavarja, hogy a Koztársaságtér26. egy rommá alakuló éptilet lesz.
Dr. Kocsis N{.álté

Kaiser Józsefnek adja meg a szőt.

Kaiser József
Kísérteties páĺhuzanot érez a 89-90. és az MSZP széIdláz k<jzött. Akkor is ott hagýźtk az
otszágot, és azt mondták, hogy semmi kciziik tincs hozzá, miĺt ahogy a széLďltzhoz sincs
semmi közük. onok olyan tulajdonosnak adtfü e| azt a széIúlźz;at' amely ilyen dolgokat tesz
azzal a tulajdonnal, amely az onoké volt. Ugyan ezt tették az országgal is, remélem itt is
valamit visszacsinálnak.

I)r. Kocsĺs NIáté
Ez politikai szempontból fontos megáL|apítás volt, jogi szempontból ugyan akkor nem tudja
osztani a Képviselő Ur álIáspontját. Az a helyzet áILt elő, hogy az MSZP-nęk semmi kĺjze
nincs aKoztáĺsaság tér 26-hoz.
Me gállap ítj a, ho gy tovább i kérdé s, ho zzásző|ás ninc s, a v itttt |ezáq a.

Kéri Komássy Akost, nyi|atkozzon, mi legyen a módosító indítvrínyával.

Komássy Ákos
A részletęk alapos tisztázása után visszavonja a módosítást.

Dľ. Kocsis M:áté
Ezt k<jvető eĺ szavazźlsra bocsátja az ęreďetíhatarozatí javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a Jőzsefvaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálatná| 201'3. ápńlis 30-i hatállyal megsziinteti
a Jőzsefvćrosi Jófifü Szolgálat elnevezésiĺ egységet és ettől az időponttól megszíĺnik a
költségvetési szeÍv ezen fe|adata, és ezen feladatot 2013. május 01. napjáÍőI a
Józsefu aľosi Köztęrület-felügyel et |átja eI.

b) a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat 2013. május I-jéĺ az a) pont szerinti
feladatellátást biztosító eszközöket ingyenes en őúadja a Józsefvárosi KözteľĹilet-felügyelet
részéte. Az átaďás-átvétel lebonyolítására felkéri a költségvetési szervek vezetóit.

a határozat 1. pontja alapjan 2013. május l-jétől kijelöli a Jőzsefvźrosi K<jzterület-
feIügyelet telephelyként a Déri Miksa u.3. szám alatti ingatlant.

a Jőzsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat engedé|yezeÍĹlétszźlmát 20|3. május |-tol 20
fővel csökkenti (80102 cím önként vállalt feladat), igy a kĺiltségvetési szerv
engeđé|yezett létszáma I35 főrőI 1 15 foľe módosul.

2.

a
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4. a Jőzsefvtrosi Vaľosiizemeltetésí Szolgálat 2013. évi költségvetését az eIoterjesztés 1.

számt és az Ilb. szźtmumelléklete szerint módosítja.

5. a Teleki LászIő téri ídeiglenes piac őrzésére 2013. május 01-től 20|3. december 31-ig
9.053,0 e Ft-ot biztosít aJőzsefváĺosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat költségvetésén belül.

6. a KöZterület- felügyelet engedéIyezettlétszźlmát2013. május |. ĺapjátőI20 fovel (30104
cím ĺjnként váIla|t feladat) 20 fővel megemeli, így az koltségvetési szerv engedélyezett
IéÍszźlma 138 foről 158 főre módosul.

7. a Közterület-felügyelet 30104 cím ťĺnanszítozási bevételen beltil a mfüódési
ktnyitőszervi támogatásként folyósított ťlzetési számlźn történő jőváíľás e|őirźnyzatát
40.096 e Ft-tal, a felhalmozási irźnyító szervi támogatásként folyósított fizetési szttmlán
tĺjrténő jőválrás előfutnyzatát I.I43 e Ft-tal megemeli.

8. a Közteľület-feltigyelet 301041 cím kiadás személyi juttatás eLokányzatát23.448 e Ft-tal,
a munkáltatót terhelő és szociális hozzźĄaru|ási adó elóirźnyzatát 10.524 e Ft-tal, a dologi
eLoírányzatát 6 .|24 e Ft-tal' a felhalmozás előirany zatát I .I43 e Ft-tal megemeli.

9. felkéri aJőzsetvtttosi Váľosüzemeltetési Szolgálat és aKozterület-felügye|etvezetójét,
hogy a feladat źúszervezésével érintett munkavállalók ügyében a Munka Töľvénykönyve
és a Kjt. szerint szabá|yozott személyiigyi lépéseket tegyék meg.

10. felkéri aJőzsefvárosi Városüzęmeltetési Szolgálat és a KözteľĹilet-feliigyeletvezetőjét a
hatćtĺozat 1. pontja szerinti a|apítő okiľat és a szervezeti és múködési szabá|yzat
módosításának előterjesztésére a Képviselő-testület 2013. április havi második ľendes
ülésére.

1l. a 9l20I3. (II.22.) önkormányzati ľendelet 14, sz. melléklet 2/I/I. sorszámú pontja' 30101
címen a Német u. I7-I9. szźml' a|atti ingatlan hátsó épiiletrészének felújításaľa
vonatkozóan 30.000 e Ft felújítási kiadás eIókányzatźń a záĺoltĺs alól felolđja, ezze|
egyidejtileg a 71705 címen az egyéb felha|moztlsi kiadáson belül a felhalmozásta,
felújításra nffitott kcjlcsönök e|őirźnyzatából 30.000 e Ft-ot zźro|.

12. felkériapolgármestert,hogy ahatfuozat4.,7.,8., 11.pontjábanfoglaltakataktiltségvetés
ktjvetkező módosításánál vegye fi gyelembe.

|3. ahatźtrozat l1. pontjában szereplő építési beruházáshoz sziikséges kĺjzbeszeruési e|járás
lefolytatására felkéri a Jőzsefvtlrosi Köĺęrület-feltigye|etIgazgatőját.

Felelős: |.a),2- 8., |I-I2. pont esetén polgármester
1.b), 9-10. pont esetén a Jőzsefuarosi Várostizemeltetési Szolgálat és a
Józsefu aľosi Közterület-felügyel et v ezetője
l 3. pont esetén a J őzsefu trosi Ktizteľület-felügyelet v ezetője

Hatĺĺridő: 1. pont esetén 20|3. április 30. és 2013. május 01.
2-8. pont esetén 20|3. május 01.

9. pont esetén 2013. mĺírcius 20.
10. pont esetén a Képviselő-testtilet 2013. ápľilis havi második ľendes ülése
11. pont esetén 20|3. március 20.
|2. pont esetén a koltségvetésről szóló rendelet következő módosítása
13. pont esetén akozbeszerzési e|jáltás megindításáĺaZll3. március 20.
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Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy ahatfuozatot a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkoďás
nélkül elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z AT]H) Z AT ALH)Z MrNo S ÍTETT SZoToB B SÉG SZÜK SÉGES
HATÁRoZAT:
g4ĺ20I3. (III.20.) 16IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy

1. a) a Józsefuaľosi VaľosĹizęmeltetési SzolgálatnáI2013. április 30-ihatáLlyal megsztinteti
a Jőzsefvárosi Jófifü Szo|gáůat elnevezésű egységet és ettől az ídőponttól megszĺĺnik a
költségvetési szeÍv ezen feIadata, és ezen feladatot 2013. május 01. napjátő| a
Józsefu árosi Közteľület-felügyel et |átja e|.

b) a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat 2013. május I-jén az a) pont szerinti
feladatellátást biztosító eszközöket ingyenes en źúadja a Jőzsefvárosi Közteľület-felügyelet
tészére. Az átađás-átvétę| lebonyolításara felkéľi a költségvetési szervek vezetóit.

2. a hatátozat 1. pontja alapjan 2013. május l-jétől kijelcili a Jőzsefváĺosi Kĺizteľiilet-
felügyelet telephelyként a Déľi Miksa v 3. száln alatti ingatlant.

3. a lőzsefváĺosi Vaĺostizemeltętési Szolgálat engedé|yezett létszámát 2013. május |-tőI 20
fovel csĺikkenti (80102 cím önként vá|Ia|t feladat), így a költségvetési szeÍv
engedélyezettlétszźtma I35 forő| 115 főre módosul.

4. a Jőzsefvźrosi Viírostizemeltetési Szolgálat 2013. évi költségvetését az előterjesztés 1.

szźtmíés az |lb' szźlmllmelléklete szerint módosítja.

5. a Teleki LászIő téri ideiglenes piac őrzésére 2O|3. május 01-től 2013. december 31-ig
9.053,0 e Ft-ot biĺosít aJőzsefvźrosi Városiizemeltetési Szo|gáIatkĺiltségvetésén belĹil.

6. a K<jztertilet- felügyelet engedélyezeItIétszźmátz}I3. május I. napjźtőI}} fove| (30104
cím ĺlnként vállalt feladat) 20 fővel megemeli, így a, ktiltségvetési szerv engedéIyezett
Iétszźtma 138 főről 158 fĺĺľe módosul.

7. a KdzterĹilet.felügyelet 30104 cím ťlnanszírozási bevételen beltil a mfüödési
irźnyitőszervi támogatásként folyósított ťĺzetési szőłr1rźn t<jľténő jőváírás e|őirźnyzatźń
40.096 e Ft-tal, a felhalmozási irźnyító szervi támogatásként folyósított fizetésí számlźn
tĺjrténő jőváírás e|őirźnyzatźft I.I43 e Ft-tal megemeli.

8. a Közterĺ.ilet-felügyelet 301041 cím kiadás személyi juttatás e|oirźnyzatát23.448 e Ft-tal,
a munkáltatót teľhelő és szociális hozzájźtru|ási adó e|ofuźnyzatát |0.524 e Ft-tal, a dologi
eIőirźnyzatát 6.|24 e Ft-tal, a fe|ha|mozás előirányzatát | .I43 e Ft-tal megemeli.

9. felkéri a Jőzsefuźrosi Varosüzemeltetési Szolgźiat és a Kĺjĺeľiilet-felügye|et vezetojét'
hogy a feladat átszervezésével érintett munkavállalók ügyében a Munka Ttirvénykönyve
és a Kjt. szerint szabá|yozott személyügyi lépéseket tegyék meg.

10. felkéri a Jőzsefvárosi Várostizemeltetési Szo|gá|at és a Kĺjzterület-felügye|et vezetőjét a
hatźrozat 1. pontja szęrínti alapitő okiľat és a szervezeti és miĺködési szabá|yzat
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módosításának előterjesztésére a Képviselő-testület 2013. ápľilis havi második rendes
ü1ésére.

11. a 912013' (II.22.) önkormĺínyzati rendelet 14. sz. melléklet 2lIlI. sorszámú pontja, 30101
címen a Német u. I7-I9. szźtm alatti ingatlan hátsó épĺiletrészének fe|ujítźsźra
vonatkozóan 30.000 e Ft felújítási kiadás e|óiráĺyzatát a zároltls alól felo|dja, ezze|
egyidejűleg a 11705 címen az egyéb fe|halmoztlsi kiadáson belül a felhalmozásra,
feliljításra nyrljtott kolcsonok e|ohán.yzatáhól 30'000 ę Ft-ot r,ŕlro1.

12. felkéri a polgármestert, hogy ahatźrozat 4.,7.,8.' 1 1. pontjában foglaltakat a koltségvetés
kĺjvetkező módosításánál vegye figyelembe.

|3. ahatározat 11. pontjában szereplő építési beruházáshoz szfüséges közbeszerzési eljaľás
lefolytatás ara felkéri a J őzsęfv áĺo si Kĺj ĺeľül et- fel ügyelet Igazgatőj át.

Felelős: I.a),2- 8.' 1I-12. pont esetén polgármester
1.b)' 9-10. pont esetén a Józsefvaľosi Vaĺostizemeltetési Szolgálat és a
Józsefu aľosi Kĺjzteľiilet-felügyelet v ezetője
1 3 . pont e setén a I őzsefv áĺo si KözteľĹilet-feltigye|et v ezetoj e

Hataľidő: 1. pont esetén 2013. április 30. és 2013. május 01.
2-8. pont esetén 2013. május 01.
9. pont esetén 2013. március 20.
10. pont esetén a Képviselő-testiilet 2013. április havi második rendes ülése
11. pont esetén 2013. március 20.
12. pont esetén a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosítása
1 3. pont esetén a kozbeszerzési eljárás megindítá sára 2013 . március 20.

Napiľend 4l4. pontja
Tájékoztatő ^ Golgota téľi Szent István-i kettős kereszt páůyánat
elbĺľálásáľól
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Pétemé - alpolgĺíľmester

Dr. Kocsis ]fiIáté
Az irásbeli előterjesztést az illetékes bizottság meglárgyalta. Az e|oterjesztó szóban nem
k1vaĺĺja kiegészíteni az arryagot. A napirend vitźĄát megnyitja, és megadja a szőt Komássy
Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Továbbra sem támogatják - demokľáciában élvén - ideológiai tartalommal bíľó emlékművek
felá||itását. Érdeklődik, hogy a KáIváľra téren á|Iő itlegális Kettős kereszťtel kapcsolatos
mulasztásos törvényséľtést mikor szűnteti meg az Onkotmányzat?

Dr. Kocsis Nĺ'áLté

Utóbbi kérdésével kapcsolatban, kéri a Hivatal vezetőit, hogy arra vźůaszo|jarlak, hiszem egy
hatósági iigyről van sző. Milyen ideológiát Iát Képviselő Ur a Szent István-i kettős
keresztben? A történelem folyamźnhasznźl|t, szinte valamennyi címerben megla|á|ható Szent
István-i kettős kereszt mögé milyen ideológiát vél felfedezni Képviselő Uľ? A kettős kereszt
nem ideológiai, hanem nemzetiségi kérdés.
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Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Megkérdezi, mikor fog állni a kettős kereszt a Golgota téreĺ?

(Szili Balázs képviselő 17 őra 02 peľckoľ végleg távozik az iilésről, íw a Képviselő.
testület |étszźtma 1'6 főr e v á|tozott.|

Dľ. Kocsis M:áté
Me gadj a a szőt v á|aszađásr a F emezelyi Gergely D LA úľnak.

(Jakabfy Tamás 17 őra 03 peľckor kiment a teremből.)

Feľnezelyi Gergely DLA
A nyeľtes pá|yaző azonla|kezdi.

Dr. Kocsis M:áLté
Félreértés tcjrtént. A kérđés az,hogy aKá|vźria téren található kettős kęreszt ügye hogy áll.
Megadja a szőt ďr. Mészźr Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészáľ Eľika
Pontos dátumokat nem fud mondani, ezért irásban is fogják tájékoztatni Képviselő Urat.
Bírósági szakaszban Van a Képviselő-testületnek a döntését tiímadták meg.

Dr. Kocsis M:áLté

Pintér Attila képviselő kérdéséľę fog a Főépitészvá|aszolru.

Fernezelyi Gergely DLA
A Tlĺmogatási szerzóďés melléklete az e|oterjesztésnek, melyben lźthatő, hogy a megadott
határidő augusztus 10. AugusztusZ}-fuaminden bizonnyal állni fog a kettős kereszt.

I)ľ. Kocsis M:áté
Vörös Tamás képviselőnek adja megaszőt.

Vtiľös Tamás
Megkérdezi, Komassy Képviselő Úr milyen ideológiaľa gondolt a Golgota téri Szent István-i
kettős kereszt á|Iításakapcsán, amivel nem fud azonosulni?

Dľ. Kocsis M:áúé
Komássy Ákosnak adja meg aszőt.

Komássy Ákos
Azt gondolja, hogy egy világnézetet tiikĺöz a Szent Istvan-i kettős keľeszt emlékmúként
tciľténő felállítása, amely meggyőzőđésiik szerint nem állami funkció. Ettől tisĺeletben tartjak
ezt a vllágnézete1 tiszteletben lartJźk, ha ilyen emlékmúvek fe|á||itására egyéni,
magáIlkezdeméĺyezések keretében sor kerĹil. Kozpéĺlń" nem feltétlenül fordítarÉnak eĺre, de

tudomásul veszik. ha ez|esz a dontés.
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Dr. Kocsis ls.{áté
Megadja aszőtdľ. Ferencz orsolya tészére.

Dľ. Ferencz Oľsolya
Az azigazság, hogy a magyat baloldalnak nagy rutinja van világnézeti kérdések állami szintre
töľténő emęlésében, ezért nem szeretne a képviselővel vitába szé.Jlru. Szeretné megkérdezni,
mely viIágnézetre gondolt a Képviselő Ur, mert még mindig nem érti, mire gondolt.

Dľ. Kocsis NIáúé
Szilágyi Demeternek adj a meg a szőt..

Szilágyi l)emeteľ
Elmondja' hogy a kettős kereszt nem véletlenül szerepelt eddig minden magyaÍ címeľben,
meľt a nemzetí egységnek a jelképe, ezért az egy ĺemzeti jelkép.

Dľ. Kocsis M:áté
A téma táĺgya aľra kötelezi,hogy a napiľend vitájat|ezźrja. Szavazásta bocsátja a következő
hatźlr ozati j avas l atot.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1 . elfogadja az előterjesztés I. számű mellékletét képező Támogatási szerződés és melléklete
taľtalmi elemeit.
Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2013 .03 .20.

2. felkéľi a polgáľmestert az eIóterjesńés 1. számú mellékletét képezo Támogatásí szerzódés
és mellékleteinek a|áírásfu a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatlíridő: 2013.03.2I.

3. felkéri a polgĺĺľmestert a pá|yázat tárgyát képező, Golgota téľen elhelyezendő Szent
Isťvĺĺn-i kettős kereszt megvalósítása soľán keletkező dokumentumokaláírására.
Felelős : polgiíľmester
Hatźnidő:2013.09.I0.

Dr. Kocsis lVĺ.áLté

Megállapítja' hogy a következő hattnozati javaslatot 13 igen, 0 nem szavazatta|, két
tartőzkodźts mellett a Képviselő-testület elfogadta a következőhattltozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO (1 FŐ NEM VETT nÉszľ AsZAvAZa.sľaN;
A HATAR )ZATH)ZAT ALH)Z vnĺo sÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
95ĺ2013. (III.20.) 13IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. elfogadja az előterjesńés I. szźlmímellékletét képező Támogatási szerzőđés és melléklete
taľtalmi elemeit.
Felelős : polgĺíľmester
Hattríđő:2013.03.f0.

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Trímogatási szerzőđés
és melléklęteinek aláírásfua.
Felelős: polgáľmcstcľ
Határidő: 2013.03.2I.

3. felkéri a polgármesteľt a pźĺIyźzat tźngyát képező, Golgota téren elhelyezenđo Szent
Istvan-i kettős kereszt megvalósítása során keletkező dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.09.10.

5. HumánszolgáItatással kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat óvo davezetői p á'Jy ázatok kiíľás ára
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Santha Pétemé - alpolgármester

Dr. Kocsis Nĺ'áfté
Írásbeli előterjesztés, melyet annak előterjesĺője nem kíván szőban kiegészíteni. Az
el őterj e szté st a bizotts ágok me glár gy alták.
A napirenď vitétját megnyitja. HozzászőIźtsok, kérdések hianyában a vitéÍ lezĄą és a
kt jvetkezőhatźlrozati javaslatotbocsátjaszavazásra.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

|.) az a|ábbi ővođavezetőipá|yźzati kiírásokat jelenteti meg:

.4.

munkahely: Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos ovoda
1089 Budapest. Vaiđa Péter u' 37.

a beosztás mesieliilése: óvodavezető
a mesbízáls időtartama : 5év
a megbízás kezdő napja és
megszűnésének időpontĺa:

20|3 . augusztus 01 . - 201 8. július 3 1 .

a megbízáls feltételeĺ : Felsőfokú óvodapedagógusi végzet1ség és

sza|<képzetts é g, p e dagó gus - s zakvizs ga keretéb en
szerzett intézményvezetói szakképzettség,
legalább öt év pedagógus-munkakörb en szerzett
szakmai gyakorlat.

apá|yázat foľmája: A pá|yźzatokat I péIdźnyban, írásban kell
benyújtani, mely tartalmazza a pźiyaző szakmai
oĺé|etraizät. a vezetóí progľamot és a szakmai
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helyzetelemzésre épiilo fejlesztési
elképzeléseket.
A pźiyźnatban kiemelten jelenjen meg a kerĹilet
je||egéhez igazođő pedagógiai koncepció és az
intézmény menedzselésére iranyuló vezetői
elkéozelés.

benyújtásának határideje: A kormźnyzati személyugyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való
megielenéstol sztlmított 30 nap

benyújtásának módja: A páIyázatot Józsefuaros onkormźnyzata
Polgármesterének címezve (1082 Budapest,
Baross u. 63-67.) zźrt boritékban postai úton
történő megküldéssel vagy személyesen a
Humánszolgá|tatási Ügyosĺályon (1082
Budapest, Baross u. 63-67. III. emelet 301.),
vagy elektľonikus úton a Jegyző részére a
jegyzo@jozsefuaľos.hu e-mail címen kereszťiil
lehet benyújtani.
Kéťük a boľítékon felttĺntetni:,,ovodavezętoi
pá|yźaat,,.
A pá|yazatok e|készítéséhez szfüséges
tź\ékoztatás kérhető:
Józsefuáľosi onkormźnyzat Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
Humĺánszol gá|tatási
Humánkapcsolati Iroda,

Ügyosnźůy,

Kincses lbolya irodav ezetó, telefon: 459 -2197

a pályázat elbíľálásának hatáľidej e: a pźiy ázat benffi tásanak hatáľidej étő| szźmított
90 nap

A Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete, mint kiíró fenntaľtja maganak a jogot,
hosv indokolás nélkül eľedménvtelennek nvilvánítsa a pá|v ázatot.

munkahely: HétszínvirágNapközi otthonos ovoda
1081 Budaoęst. Kun u. 3.

a beosztás mesieltilése: ővodavezető
a mesbízáls időtartama : 5év
a megbízás kezdő napja és
megszűnésének időpontia:

2013. auguszfus 01. -2018. július 31.

amegbízás feltételei: Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és
szaL<képzetts é g, p edagó gus - szakvizs ga keretéb en
szerzett intézményvezetőí szal<képzettség,
Iegalább öt év pedagó gus-munkakörben szetzett
szal<rnai gyakorlat.

apá.Jyázat formája: A pá|yázatokat 1 példanyban írásban kell
benýjtani, mely tartalmazza a pá|yáző szakmai
oné|efiaizát. a vezetői pľogramot és a szakmai
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helyzetelemzésre épiilő fejlesztési
elképzeléseket.
A pá|yázatban kiemelten jelenjen meg a keriilet
jellegéhez igazodő pedagógiai koncepció és az
intézmény menedzselésére irányuló vezetői
elképzelés.

benyújtásának határidej e: A kormźnyzati személyugyi igazgatási
feladatokat ę||átő szerv internetes oldalán való
mesielenéstó| szérrńtott 30 nap

benyrĺjtásának módja: A páIyźnatot Józsefuáros onkoľmanyzata
Polgármesterének címezve (1082 Budapest,
Baross u. 63-67.) zźrt boritékban postai úton
töľténő megkiildéssel vagy személyesen a
Humánszo|gá|tatási Ügyosztályon (1082
Budapest, Baľoss u. 63-67. III. emelet 301.)'
vagy elektľonikus tĺton a Jegyző részére a
jegyzo@jozsefuaros.hu e-mail címen keľeszttil
lehet benyújtani.
Kéťük a boľítékon felttintetni:,,ovodavęzetői
pá|yázat,,.
A pá|yazatok elkészítéséhez szfüséges
tź.i éko ztatźts kérhető :
Józsefuáľosi onkormányzat Polgáľmesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
HumĺĺnszolgáItatásí
Humrínkapcsolati Iľoda,

ŰgyosńáIy,

Kincses Ibolva irodavezető. telefon: 459 -2197
a pá,Jy ázat elbíľálásának hatáľidej e: a p áIy źnat benýj tásának hatĺíridej étő| szémított

90 nap
A Józsefuáľosi tnkormźnyzat Képviselő-testiilete, mint kiíró fenntartja maganak a jogot,
ho sv indokolás nélkiil eredménvtelennek nvilvánítsa a pá|yéuatot.

2.) anemzeti köznevelésľől szőIő 2011. évi CxC. törvény 67. $ (7) bekezdésében foglaltak
alapján nyilviĺnos pá|yáńatás lefolytatása nélkiil egyetért a Szivźlĺvźny Napktizi otthonos
óvoda (1083 Budapest, Szigony u. 18.) vezetoje, Matisz Lász|őné ismételt vezetőí
megbízásálval 5 évre sző|őan, a 20|3. augusztus 01. _ 2018. július 31. napjáig terjedő
iđőszakľa.

3.) felkéľi a polgármesteľt, hogy gondoskodjon ahatźrozat 1.a.) és 1.b.) pontja szerinti
pá|yazati felhívás megjelentetéséről a kormrányzati személyugyi igazgatási feladatokat e||átő
szerv internetes oldalĺán, a Jőzsefvĺĺrosi onkormányzat inteľnetes honlapján, az oktatási és
Kulturáli s Ktizlĺinyben.

4.) felkéri a po|gtttmesteľt' hogy a hatźrozat 1. pontjában kiíÍt pá|yázatok e|birźůźsára,
valamint a határozat 2. pontjában meghatározott ővodavezetoi megbízásra vonatkozó
javaslatot terjessze be a Képviselő-testület20|3.júliusi 1. rendes ülésére.
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Felelős: polgáľmester
Hatarido: 1.) és 2.) pont esetében}}|3. marcius 20.

3.) pont esetében: 2013. március 31.
4.) pont esetében: a Képviselő-testÍilet 2013.júliusi 1. rendes Ĺilése

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot egyhangúlag, 15 igen szavazatta|
elfo gadta a következ ő határ ozatot.

ĺZAvAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo (1 r'Ő NBľ,ĺ VETT nÉszr AĺZAvAZ^SBAN)
A HATÁR IZATIľrIZAT ALlľrIZ EGYS ZERÚ SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
96tf0Í3. (III.20.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet rigy dönt' hogy:

I .) az alábbi óvo davez etői p á|y źnati ki írásokat j elenteti me g :

.4.

munkahely: Katica Bölcsőde és Napkĺizi otthonos ovoda
1089 Budapest. Vaida Pétęr u.37.

a beosztás meeieliilése: ővođavezeto
amesbízás időtaľtama: 5év
il megbÍzás kezdő napja és

messzűnésének időnontia:
2013. augusztus 01. - 2018. július 31.

amegbízás feltételei: Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és
szalď<ép zetts é g, p edagó gus- szakvizs ga keľetéb en
szerzett inÍézményvezeÍői szakképzettség,
legalább ĺjt év pedagógus-munkakcjrben szerzett
szakĺlai svakoľlat.

apá.Jyázat formája: A páIytzatokat 1 példanyban, írásban kell
benyújtani, mely tartalmazza a páIyźző szakmai
onéIetrajzát, a vezetői pľogramot és a szakmai
heIyzete|emzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket.
A pá|yázatban kiemelten jelenjen meg a keľület
jellegéhez igazodő pedagógiai koncepció és az
intézmény menedzselésére iranyuló vezetői
elkéozelés.

benyújtásának határideje: A kormtnyzati személyugyi ígazgatási
feladatokat ellatő szeľv internetes oldalán való
mesielenéstőI számított 30 nap

benyújtásának mĺódja: A pźiyźaatot Józsefüaľos onkormźnyzata
Polgármesterének címezve (1082 Budapest,
Baross v 63-67.) zőĺt borítékban postai úton
tĺjrténő meskĺildéssel vagy személvesen a
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Humánszolgá|tatási Ugyosztályon (1082
Budapest, Baross u. 63-67. III. emelet 301.),
vagy elektronikus úton a Jegyző részére a
j egyzo@j ozsefuaľos.hu e-mail címen keresztiil
lehet benyrijtani.
Kéťük a borítékon feltiintetni:,,ovodavezetói
páIyźzat,,.
A pa|yazatok elkészítéséhez szfüséges
tźi1 ékoztatźts kérhető :

Józsefuiĺľosi Önkoľmányzat Polgiĺľmesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
Humánszo\gá,Itatási lJgyosztá|y,
Humánkapcsolati Iroda,
Kincses Ibolva irodav ezető. telefon: 459 -2197

a pá|y ázat elb íľálás ának hatáľidej e : a pá|yázat benýjtásanak hatĺáľidej étő| szźlmított
90 nap

A Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testtilete, mint kiíró fenntartja magrínak a jogot,
ho sv indokolás nélkül eredménvtelennek nvilvánítsa a oáIv ázatot.

t.b.
munkahelv: Hétszínvir ág Napkdzi otthono s ovoda

1081 Budaoest" Kun u. 3.

a beosztás mesielölése: óvodavezető
a mesbízás időtaľtama: 5év
a megbízás kezdő napja és
megszíĺnósének időpontia:

2013. augusztus 01. - 2018. július 31.

a megbízás feltételei: Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és
sza|<képzetts é g, pedagó gus - szakvi zs ga keľetéb en
szetzett intézsnényvezetoí szal&épzettség,
legalább öt év pedagógus-munkakĺjrben szetzett
szakmai gyakoľlat.

apályázat formája: A pá|yźzatokat 1 példaĺlyban íľásban kell
benffitani' mely taľtalmazza a pá|yźző szak'naí
oné|etrajzát, a vezetoi programot és a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket.
A pá|yázatban kiemelten jelenjen meg a keriilet
je|legéhez igazođő pedagógiai koncepció és az
intézmény menedzselésére irányuló vezetői
elképzelés.

benyújtásának hatáľideje: A kormźnyzati személyugyi igazgatźsi
feladatokat el|átő szerv intęrnetes olđalán való
mesielenéstő| számított 30 nap

benyújtásának módja: A pá|ytzatot Józsefuaľos onkoľmźtĺyzata
Polgármesteľének címezve (1082 Budapest,
Baross u. 63-67.) ztlrt borítékban postai úton
történő mesküldéssel vagv szeméIvesen a
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Humánszolgá|tatási Ugyosztályon (1082
Budapest, Baross u. 63-67. III. emelet 301.),
vagy elektľonikus úton a Jegyző részéte a
jegyzo@jozsefuaĺos.hu e-mail címen keľesztül
lehet benýjtani.
Kérjük a borítékon feltiintetni:,,ovodavezetői
pźiyźnat,,.
A pä|yázatok elkészítéséhez szfüséges
tájékoztatás kérhető:
Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
HumánszolgźlItatźsi Ügyosztá|y,
Humánkapcsolati Iroda,
Kincses Ibolya iľođavezető. telefon: 459-2197

a pá|y źnat elbíľálásának hatáľideje: a pźiyźnat benyrijtásanak határidej étóI számitotĹ
90 nap

A Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testĹilete, mint kiíľó fenntaľtja magtnak a jogot,
hosy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pźiy tzatot.

2.) a nemzeti köznevelésről szőIo 2011. évi CXC. tĺlrvény 67. s Q) bekezdésében foglaltak

1|apján nyilvános pźllytntatás lefolytatása nélkül egyetért a Szivźnvány Napk<izi otthonos
ovoda (1083 Budapest, Szigony u. 18.) vezetője, Matisz LászIőné ismételt vezetői
megbízásźxal 5 évre sző|őan, a 2013. auguszĹus 01. _ 2018. július 31. napjáig terjedő
ídőszaJ<ĺa.

3.) felkéri a polgáľmestert, hogy gondoskodjon a hatáĺozat 1.a.) és 1.b.) pontja szerinti
pá|yazatí felhívás megjelentetéséről a koľmányzati személyugyi ígazgatási feladatokat ellátó
szerv internetes oldalán, a Jőzsefvarosi onkormćnyzat intemetes honlapján, az oktatási és
Kulturális Ktizltinyben.

4.) felkéri a polgármesteľt, hogy a hatáĺozat 1. pontjában |<líĺt pźiyázatok elbíráIásáta,
valamint a hatźrozat 2. pontjában meghatározott ővodavezetoi megbízźsra vonatkozó
javaslatot terjessze be a Képviselő-testtilet2013.júliusi 1. rendes tilésére.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđó: 1.) és 2.) pont esetében2013. marcius 20.

3.) pont esetében: 2013. mĺĺľcius 31.
4.) pont esetében: a Képviselő-testiilet 2013.júliusi 1. ľendes ülése

(Jakabff Tamás képviselő |7 őra 07 perckor visszajött a terembe.)

Napirend 5ĺ2. pontja
Javaslat használati szerződés megkötéséľe a Klebelsbeľg
Intézményfenntartó Kłizponttal
(írásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



Dr. Kocsis Máté
Az írźxbelri előterjesĺést a bizottságok megtárgyalták. A napirend vitáját megnyitja.
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek'

Pintéľ Attila
Nem támogatja ajavaslatot' meľt elviekben nem értenek egyet az iskolak államosításával. A
ktizpontosítźs az ĺinkoľmányzatok politikai és társadalmi súlyuk elvesztéséveljáľ.

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

Jakabfy Tamás
Többszcir kinyilvanította álláspontját aľról, hogy az iskolfü államosítása kcjvetkeztében a
fenntaľtó és a múködtető más. Amikor mźlr ań.lehetett gonđolni, hogy ezakáosz lecsengőben
van, akkor ta|á|koznak egy ilyen előterjesztéssel. Például, sem a fenntaľtónak, sem a
műkođtetőnek nem k<jtelező internetre előfizetni. A tĺirzsgiíľda jutalom sem' a tanulmányi
versenyek tźrrrcgatźsa sem. Ezt az előterjesztés olyan helyen nevesíti, amelyet önként vá|Ia|t
feladatként fogsa az onkormanyzat, illetve a JIK a j<ivőben ťlzetni. Nyilvánvaló, hogy ezeket
feđezní kell. Ebből az előterjesńésbo| is látszik, hogy óriási felelőtlenség és átgondolatlaĺlság
volt ez az ataIakítźts. Nem |<lvźnjamegszavazni eń.az előterjesztést, nem azért, mert nem éľt
egyet azza|, hogy internet legyen az iskolfüban, hanem azért, mert továbbľa is úgy gondolja,
hogy onök egyék meg azt a dolgot, amit kollégáik a Paľlamentben és a minisztériumokban
kifőztek.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Sántha Péteľné alpolgármesternek adja meg a szőt.
Sántha Péteľné
Sem meggondolatlanságnak, sem káosznak nem érzi, és továbbra is hiszi, hogy ez ęgy jó
irány. Természetesen még nem egyenesedtek ki a girbe-gurba vonalak. Egy kérdéssel
vźtlaszol, ha Jakabfu képviselő ur családos lenne, gyerekei lennének, akik iskolába jámak,
akkor is ugyan így vélekedne, hogy egyék meg a minisztéľiumbarl, azt arrlit fłĺńek?
Véleménye szennt csatlakozna azo|<hoz, akik annak partján állnak, hogy a gyermek az
iskolában kapja meg továbbra is azokat a feltételeket, amelyeket eddig megkapott, addig
ameddig nem térnek egy teljesen egyenes páIyára. A legnagyobb jóindulattal, jőszánđé|<ka|

szeretnék Józsefuáľosban bizosítaĺĺ azokat a kĺirülményeket, amelyeket eddig az iskolźlk, az
abban tanuló gyeľmekek, gyermekek szülei megszoktak. Tekintette| arra, hogy kiváló olyan
iskoláik vannak, ahol a gyeľmekeket rendszeresen számítástechnikai képzésben részesítik,
tgy érezték' hogy szfüséges az internethasznźiat.Úgy étzi továbbľa is sztikséges az is, hogy
i.innepélye évnyitókat, pedagógusnapi összejöveteleket szeÍvezzenek. Találkozzanak azold<al

a pedagógusokkal, akik 20-30-40 éve Jőzsefváĺosban dolgoznak. Eđdig is egy flottában
szerepeltek az iskolaigazgatők, illetve a pedagógusok, amelyet az onkoľmányzat ťlzetett,
ezértugy hatfuoztak,hogy az iskolaigazgatóknak, és az á|ta|źnos helyetteseknek bínosítjtů< az
előfizetési díjat. Támogatjak továbbra is a káptalanfiiredi táborban és a magyarkútĺtáborban a
tanulók részvéte|ét. Támogatjfü továbbra is a Százados út és kĺirnyéke tanulóiť1uságának a
Vajda Péter Általanos Iskolába tcjrténő eljutását, ahogy eddig is.

(I7 fua 10 perckor dr. Kocsis Máté polgáľmestęr kiment a terembő|, az ülés vezetését Egľy
Attila alpolgármester vette át.)
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Egry Attĺla
Megadja aszőt Jakabff Tamás részére.

Jakabfy Tamás
Természętesnek tartja, hogy minden iskolában sztikség van inteľnetre, és minden diáknak
sztikség van az iskolában internet hozzáf&ésre. Eppen azt szerette volna az e|őző
hozzászőIásában kiemelni, hogy onök egy olyan rendszert hońak létľe, amelyben az intemet
előťrzetés az senkinek sęm a kotelezettsége. A Józsefuárosban kifizetik az intemetet az
iskolakban, de egy kisvarosban, ahol az önkormźnyzatnak nincs annyi pénze, akkor ott
kikötik azisko|źhőI azíĺternetet? Eń. a rendszert nem szeretné szavazattxa|támogatnĺ.

Egry Attila
Nem tudhatjiík, hogy ez arcnđszer vidéken hogyan mrĺködik. Ugy gondolja, hogy a testtileti
ülést ne terjesszék ki a vidéki íĺtézĺnények múködésére, fogla|kozzanak józsefuaľosi
kérdésekkel. Megadja aszőt dr. Révész l|ĺ4:źľta képviselőnek.

Dr. Révész Nlárta
A hatźrozati javaslatok között nem fedezte fel, melyik téte| az, amelyik a magyarkúti és
káptalanfiiredí táboronatást támogatja. Megkérdezte, me|y ilxézmények tészére szeľeznek be
5 00. 000.- Ft-éľt gy ő gy szert?

Egry Attila
Megadja aszőt Sántha Péternének.

Sántha Péteľné
A győgyszerbeszerzések valószínűleg eddig is szeľepeltek a költségvetésben, hiszen minden
oktatási intézményben kell legyen egy feltöltött elsősegéIy doboz. Vannak olyan iskolák'
amelyek beneveznek elsősegélynyújtó un. vörtiskeresztes versenyekĺe, és ezel<hez is
sziikségesek a gyógyszerek. Nem lehet győgyszer nélkülhagyni az iskolákat.
A magyaľkúti és káptalanfiiredi tábona az e|őterjesztés tér ki, és ott is szeretĺék ugyan ań.
biztosítani, amit eddig.

Egry Attila
Megadja a szőt Rimán Edina j egyzőnek.

Rimán Edina
Ahaszná|ati szerződés |2. oldalán szerepel anyári táborok igénybevételének abinosítása.

(I7 őra 16 perckor a terembe visszajtitt đr. Kocsis Máté polgármester, aki visszavette a
vitavezetést.)

Dr. Kocsis N,ĺ.áúé

További hozzászőIás hiányában a napirend vitájátlezárja, és a követkęzőhatározatijavaslatot
bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
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a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest VIII. Tankeriilet székhelyét a
Budapest VIII. Baross. u 63-67. ingatlanban biztosítja addig az ídőpontig, amig a
Tankeľület végleges elhelyezésére sor kerül. Felkéri a polgáľmestert, hogy tegyen
javaslatot a KIK Budapest VIII. TankerĹilet végleges elhelyezésére a Képviselő-
testÍilet 2013. május havi 1. üléséľe,

fe|hatalmazza a Jőzsefvaľosi Intézménymfücidtető Kclzpontot az íngyenes használatba
kcľĺilt ingatlanľószck - a Kćpvisclo-tcstiilct 453lf0If. (X[.12.) sz. hatarozatával
jóvahagyott átadts-źńvételi megállapodás 7. sz. melléklete szerirrti - hasznosításźra.
Ezzel egyidejűleg felkéri a Jőzsefvátosi Intézményműkĺidtető Ktizpont vezeÍőjét az
érdekeltségi szabá|yzat kiđolgozás áĺa, va|arriĺt az iĺtézmény módosított Szervezetí és

Műkĺjdési SzabáIyzatának elkészítésére, felkéri a polgármesteľt az érdekeltségi
szabá|yzat,valamintaziĺtézménySzervezetiésMfü ĺjdésiSzabá|yzatźnakKépviselő-
testület elé terj esztésére,

az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mfü<jdési cél és általanos tartalékon beltil az
általáno s tarta|ék előir źny zatáb ő| 2.9 9 8,7 e Ft-ot átc s op orto s ít,

az önkoľmźnyzat kiadás II20t cím önként váI|alt feladatok dologi előírźnyzatźra
I.398'7 e Ft-ot - iskolai tanévnyitó rendezvény 300,0 e Ft, tankeriileti mobilszźlmLa
48,7 e Ft, iskolai kiemelkedő rendezvények, oľszágos versenyek támogatása 1.050,0 e
Ft _ 11104 cím ĺjnként vttlla\t feladat személyi juttatás eIőkźnyzatéra |.260,0 e Ft-ot,
munkáltatót terhelő jĺáĺulékok és szociális hozzájaru|źlsi adó eIőirányzataĺa 340,0 e Ft-
ot p edagó gusok keľület i tor zsgźr đa juta|ma címén,

az onkormźnyzat kiadás l l 107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül az
általános tartalék e|őfuányzatát 2.70l,8 e Ft-ot átcsoportosít a ťlnanszirozásí mfüĺjđési
kiadási e|őirźnyzaton belül írźnyíÍő szervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása önként vállalt feladat e|oírźnvzatára"

5. a Jőzsefvárosi lntézményműködtető Központ 70103 cím önként vállalt feladatokon
beltil a ťlnanszírozási mfüodési bevétęlek iľanyító szervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szämlántörténő jőváitás e|őirányzatźú és ezzęI egyidejűleg a kiadás
dologi eloírtnyzatát - győgyszer beszerzés 500,0 e Ft, mobilszo|gáItatás 877,8 e Ft,
intemet szolgá|tatźls 1.000,0 e Ft, irodaszer beszerzés 324,0 e Ft - 2.70|'8 e Ft-tal
megemeli,

felkéri a polgáľmestert, hogy a kĺiltségvetésről szóló ľendelet kĺjvetkező módosításĺánál a
hatźlr o zatb an fo glaltakat ve gye Íi gye lemb e,

6. elfogađja az onkoľmányzat és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
kötendő haszná|ati szerződés tęrvezet fő taľtalmi elemeit, és felhatalmazza a
polgáľmesteľt a KIK-e1 tĺiľténő egyeztetést követően ahaszná|ati szerződés végleges
tartaImának ö s szeál l ítás fu a és aláir ásár a.

Felelős: |',3., 4., 5., 6.,7. pont: polgáľmester
2. pont: elkészítéséľt : JIK v ezetőj e, előteľj esztésééľt po l gármester

Hataridő: 1. pont: 20|3. május 15.

2. pont:2013. májusi első képviselő-testiileti ülés
3.,4.,5. pont:2013. március 20.
6. pont: f0I3.június 30.
7. pont: 2013. maľcius 31.

1.

f.

a
J.

4.
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Dr. Kocsis N.{áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a következó határozati javaslatot 12 igen, 3 nem
szavazatLa|,Itartőzkodásellenébenelfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATAR oZ AT]FI}Z AT AL]H)Z ľĺnĺo sÍľBTT SZóToBB SÉG szÜrs ÉcEs
HATAROZAT:
97t20r3. (rrr.20.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy:

a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ Budapest VIII. TankerĹilet székhelyét a
Budapest VIII. Baross. u 63-67. ingatlanban biztosítja addig az időpontig, aníg a
Tankerület végleges elhelyezéséÍe sor keľül. Felkéri a polgármestert, hogy tegyen
javaslatot a KIK Budapest VIII. Tankerület végleges elhelyezéséľe a Képviselő-
testtilet 2013. május havi 1. ülésére,

fe|hatalmazza a lőzsefvárosi Intézményműkĺldtető Központot az ingyenes használatba
került ingatlanĺészek - a Képviselő-tęstület 453/2012. cX[.12.) sz' határozatźpal
jóvĺíhagyott átadźLs-átvételi megállapođás 7. sz. melléklete szerinti _ hasznosítására.
Ezze| egyidejrĺleg felkéľi a Jőzsefvźtrosi Intézményműköđtető Központ vezetojét az
érdekeltségi szabáIyzat kidolgozásźtra, valałnint az íĺtézmény módosított Szervezeti és
Mfütjdési Szabá|yzatának elkészítésére, felkéľi a polgármestert aZ érdekeltségi
szabáIyzat, valamint azintézmény Szewezeti és Működési Szabá|yzattnakKépviselő.
testtilet elé terjesztésére,

az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím múkcjdési cél és általános taľtalékon be|il az
általáno s taľtal ék e|óir ány zatáb őI 2.9 9 8,7 e Ft- ot átc sop orto sít,

az ĺlnkoľmányzat kiadás I|20I cím önként váIla|t feladatok dologi e|őirányzatára
|.398,7 e Ft-ot - iskolai tanévnyitó rendeméĺy 300,0 e Ft, tankerületi mobi|szźnria
48,7 ę Ft, iskolai kiemelkedő ľendezvények, országos versenyek ttlmogatása 1.050,0 e
Ft _ 1 1 104 cím önként vá||a\t feladat személyi juttatás e|őirányzattlra I.260,0 e Ft-ot,
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźi1áruIási adó elófuányzattra 340,0 ę Ft-
ot pedagógusok keľiileti Íorzsgźrda jutalma címén,

az Önkoľmányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon be|il az
általános tartalék előhźnyzatát 2.701,8 e Ft-ot átcsopoľtosít a ťtnanszitozási mtĺködési
kiadási e|óirányzatoĺ belül irźnyítő szeľvi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása önként vállalt feladat e|őfuźnyzatźra,

a Jőzsefvźrosi lntézményműködtető Központ 70103 cím önként vá||aIt feladatokon
belül a ťĺnanszírozási műktjdési bevételek iranyító szervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számltn töľténő jőváírás e|őirányzatźú és ezzel egyidejrileg a kiadás
dologi e|óirényzatát . győgyszer beszerzés 500,0 e Ft, mobi|szolgźitatás 877,8 e Ft,
intemet szolgá|tatás 1.000,0 e Ft, iľodaszer beszerzés 324,0 e Ft - 2.70I,8 e Fĺtal
megemeli,

12IGEN 3 NEM 1 TARTOZKODASSAL
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felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításántů
a hatfu ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe,

e|fogađja az onkormányzat és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
kötendő haszná|ati szerzőďés tervezet fő tartalmi elemeit' és felhatalmazza a
polgáľmestert a KIK-el töÍténő egyeztetést követően ahasznźiati szerzóđés végleges
taľtalrrrának tj s szeáll ítás áľ a és alźit ásáľ a.

Felelős: I.,3., 4., 5., 6.,7. pont: polgármester
2. porĺt: elkészítésért : JIK v ezetoje, előterj esztéséért polgáľmester

Hatźnidő 1. pont: 20|3. május 15.

2. pont:20|3. májusi első képviselő-testületi ülés
3.,4.,5. pont: 20|3. március 20.
6. pont: z0l3.június 30.
7. pont:20|3. mĺĺrcius 31.

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat a SODEXO Magyarország Kft.vel kőzétkeztetésĺ szolgáltatás
tárgy álban ktitiitt v á,J|a|kozási szeľződés módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármester

Dľ. Kocsis M.áLté

Az írásbe|i e|óterjesztést a bizottságok megtargya|tźil<, szóban nincs előterjesztői kiegészítés.
A napiľend vitáját megnyitja, és megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.
Pintéľ Attila
Iďéztek egy mondatot a szerződésből, mely szeľint a KSH źital az inflációs ráta mértékéveI
konigálják a szerzőđési ĺisszeget marcius 30-ig. Az eloteqesztésből kideriil, hogy az eloző
évek során nem mindig emelték az infláciős táta méľtékével a szerződést. Megkérdez| a
gyakorlatban hogyan múkĺjdik ez az egyezkedés. Ha jól értelmezí ezt az egy mondatot, akkor
lényegében, ha a SoDExo azt monđja, hogy megemeli a díjakat a KSH á|taI kozzétett
inflációs táttĺva|, akkor ań. az onkormanyzatnak kĺltelessége elfogadni. Kęll ehhez képviselő-
testĹileti döntés, vagy nem?

Dr. Kocsis M:áLté

A szerzőđésben foglaltaknak megfelelően az íĺlf7áció mértékével megemelésre kertilne az
összeg, és ebben az esetben a polgármester megkeľesi a céget, hogy a költségvetésre
tekintettel, ne töľténjen az eme|és meg. Ennek az igynek mindig az onkormányzat a
kezdeményezď1e. Ez a rendszer az elmúlt 2-3 évben egészen jól mfüödtĺtt, nem került
emelésre sor' még az inf7áciő mértékével sem. Az idén már nem fudnak ebben megegyezti,
mert már így is 3 éves lemaradásban vannak, az ajánlatot nem t'ldta a cég elfogadni. A
Teshiletnek nem az infláciő mértékére, vagy annak a szerződésen történő átvezetéséről kell
dcinteni, hanem annak a szźtmszerusített foľmáj árő| a k<iltségvetés tekintetében.
Tekintettel arra, hogy nincs tĺjbb kérdés, a napirend vitáját |ezárja, és a követkęzo határozati
j avaslatot bocsátj a szav azást a'
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a SoDEXo Magyarország Kft-vel közoktatási étkeztetés táľgyában 2007.
augusztus 02. napjtn kötött váI|alkozási szerzőđés módosítástfi a határozat 1. szźlmil
mellékletét képezo tartalommal,

2.) Í.elkéri a polgármesteľt a határozat l.) pontja szerinti vállalkozási szerződés módosítás
aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. március 31.

Dr. Kocsis lNĺáté
Megállapítja, hogy 16 igen' 0 nem szavazatta|, :.artőzkodás nélkül a Képviselő-testiilet
elfogadta a következ ő hatáĺ ozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN vAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MINŐ S ÍTETT SZóTÖBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
98ĺ20t3. (III.20.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a SoDEXo Magyarország Kft-vel közoktatási étkezteté,s tárgyábarl 2007.
augusztus 02. napjáĺ kötött vá|Ialkozási szerződés módosítźsźŃ a hatźlrozat 1. számu
mellékletét képező tartalommal,
2.) felkéri a polgiírmestert a hatáĺozat 1.) pontja szerinti vźlllalkozási szerzodés módosítás
a|áirásfua.

Felelős: polgármester
Hatáĺiďő: 2013. miíľcius 3 1 .

A 98l20l3.(III.20.) számú képviselő-testületi határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 1. sz.
m elléklete tarta|mazza.

Napĺľend 5/4. pontja
Javaslat a Józsefuárosi Onkormányzat á./rtal' fenntaľtott óvodákban,
valamint az á|lami intézményfenntaľtó kiizp o nt á ltal fennt ar tott B u d ap es t
x'őváros VIII. keľületi iskolákban alkalmazott étkezési téľítési díjakrĺól
szĺíló łinko rmányzati ľendelet elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Sántha Pétemé - alpolgármester
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Dr. Kocsis lNĺáté
Az írásbeli előteľjesztés az ęIóterjesńo nem kívánjakíegészíteni. Az anyagot a bizottságok
megÍfu gy alták. A napiľend vitáját megnyitj a.

Megállapítja, hogy az eloterjesńés térgyában kérdés, hozzászőIáS nem érkezetÍ. A napirend
vitájźltIezźlrja,ésakĺ jvetkezorendę|ęttervezetetbocsátjaszavazásta.

A SZAvAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A RENDELETALKOľÁsHoz MINOSÍTETT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľvÁnos rÉpvIspro-ľBsrÜlprp 16 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET JóZSEFvÁnosr oľronľĺÁľyzĺ'ľ xn,ľvlsnLo _ TESTÜLETÉNEK
13ĺ2013. 

' 
(III.28.).. oľronnĺÁľyza.ľI RENDELETÉT A , BUłAPEqT

JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT ALTAL FENNTARTOTT OVODAKBAN,
VALAMINT AZ Álĺ,,ł.ľĺr INTÉZMENYFENNTARTO KOZPoNT Ár,ľa.r,
F.ENNTARTOTT BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLETI ISKoLÁxľa.ľ
ALKALM AZoTT nľrn,zÉsI ľÉnÍľÉsl DÍJAKRóL

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a ľendeletet egyhangúan, 16 igen szavazatta|
megalkotta.

Napirend 5/5. pontja
Javaslat a bii|csődei térítési díjakľól szőiő 13ĺf0|2.(II.23.) önkoľmányzati
ľendelet módosítására
(íľásbeli előterjeszés)
Előterj esztő : S antha Péteľné - alpol gáľmester

Dľ. Kocsis lNIáLté

Az írásbeli előterjesĺés Santha Péterné alpolgiíľmester asszony szőban nem kívanja
kiegészíteni. Csere rendęletet-tęrvezetet kaptak pótkézbesítéssel a képviselők. A javaslatot a

bizottságok meg!árgya|ták. A napirend vitĄát megnyitja' és megadja a szőt Jakabfy Tamás
képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Megkérdezi, emlékszik-e a Testiilet Flaskáľ Melindaľa? Flaskaľ Melinda a
HumĺĺnszoIgáitatásí Bizottsźą tanácsadója volt, ameddig onök ki nem ,,Íugták,, onnan.

Flaskár Melinda tavaly ugyan ebben az időpontban' megmondta ugyan ezt, mint ami most
ebben az e|őteqesztésben szerepel, hogy azok a bölcsődei térítési díjak, amiket tavaly
bevezetett az onkoľmányzat, az pontosan azt a ťlatal háľzas, kis gyerekes réteget fogja a

bĺjlcsődébe járástőI elzźmi, ami miatt most az intézményvezető kérte a módosítast. Az
e|oteqesnésről úgy gonđolja, hogy az egy nagyon jő iráĺyba tett lépés. Abban az esetben, ha
egy szi|ó nem ad le jĺiveđelem nyilatkozatot, akkor magasabb térítési díjat kell ťlzetni, miĺt
annak a szülőnek, aki lead nyllatkozatot és a legfelső kategóriába esik. Azt gondolja, így
ennek nincs sok értelme. Ugyan az a sziló le fogja adni jövedelem nyilatkozatát, kevesebbet
fog ťĺzetni' mi közben a bĺjlcsődének t<jbb papírmunkát kell végeznie. Az lenne a jő, ha az a



Sztilő, aki nem ad le jovedelem nyilatkozatot, az ugyan arĺryit ťlzetne, mint akinek a
jcĺvedelme a 150.000.- Ft feletti egy főre jutó jövedelemmel rendelkezik.

(Dr. Kocsis Máté polgármester 17 őra22 perckor kimegy a teremből. Az ülésvezetést átveszi
Egľy Attila alpolgiírmester.)

Egry Attila
A képviseloi kérdesre dr. Mészaľ Erika a|jegyző vtiaszol.

Dr. Mészáľ Eľika
A rendeletben 600.- Ft/nap a legmagasabb térítéSi díj. Abban az esetben, ha nem nyilatkozik,
akkor 1.000.- Ft/folnap. Ha az aďmiĺĺsztrációs teher több, akkor az ezze| az osszegge|
kompenzálva vaÍI. Ezze| aĺra prőbźůja késztetni a szülőket' hogy nyilatkozzanak a jövedelmi
helyzetÍikről.

Egry Attĺl^
Megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Bizonyára ęmlékeznek ľá, hogy egy éwel ezelőÍt, amikor a gonđozásí díj bevezetésľe kerĹilt,
akkor je|ezték, hogy azt egy hibás döntésnek taĄak. Tekintettel arľa, hogy a bölcsődei
gondozás az egy tankötelezettség alól kieső, és Józsęfuaľos gyeľmekeinek biztos életesélyeit
sok esetben biaosító kora gyermekkoľi fejlődést adő szolgtlltatás elől nem kellene elriasztani
ilyen terheléssel egyetlen egy családot sem. Akkor azt vźiaszolták, hogy novemberben
visszatémek a kérdésre. Nem tértek arľa vissza. Az éLet egy év a|att a|źLtámasztotta az ezze|
kapcsolatos aggályukat. Kźr azért az 59 aprőságért, aki nem tudtak btjlcsődébe jámi. A
jelenlegi előterjesztést jó iranynakllartJák, öľ<jmmel fogadjak a jovedelem a|aptl, progľesszív
támogatás alá keľül a gondozás utźtnťlzetendő téľítési díj. A javaslatot támogatjfü.

Egry Attila
Megadj a a szőt az A|polgármesteľ Asszonynak.

Sántha Péteľné
Egy éwel eze|ott is elmondta, hogy vizsgálódott, és meglehetősen sok volt a vaĺólistán a
gyeľmek. Ugyan akkor a komyező kerĹiletekből _ mivel az el|átás teljesen ingyenes volt _
sokan igénybe vették a jőzsefvźtosi bĺjlcsődei szolgáltatést' Igén, hogy mostantóI kezdve
külĺjnos figyelemmel fogja kísérni a szolgáLtatás igénybevételének alakulását, mert az e|őtl.

sokan voltak várólistán, most viszont nem tę|tházasak a bölcsődék. Mindig büszke volt azol<ra

az emberekľe és szerette azokat az embeľeket, akik hibáikból okulva tudtak azon javítanl.
Most valamit észrevettek, módosítoÍtźlk, és bíznak benne, hogy minden kis gyeľmekes szülő
megelégedésére változtatnakmost az egy éwel eze|ótti döntésfü<jn.

Egry Attila
Pintér Attilanak adja meg aszót.

Pintéľ Attila
Ebben az országban nagyon kevesen ťĺzetnek ađőt. Az előterjesaésből is az đęrJl ki, hogy
bĺjlcsődei térítési díjat tavaly a szĹilők 30 %o-a ťtzeÍne. Ugyan akkor lehet tudni, hogy ez a
térítési díj nem feđezi az elIźĺtés kĺiltségét, az onkormźnyzat és az Áuam áI|ja azt. Az



Áľamnat és az onkormtnyzatnak az adőťĺzetőktől van pénze. Most is, aki tobbet keres, több
adőt ťĺzet. Úgy gonđolja, hogy jő| hozzáféľhető legyen ez a ręndszer a sziilők szźmźtra. Akik
magasabb jövedelműek többet fizetnek a gyermek eIlátásźra. Nagyon sok gyermek ellátását
azokťtzetik, akik dolgoznak. Lźńni, hogy a szülők 70 %o-aegyá|talźn nem fizet semmit. Ezért
javasolja, hogy a táb|tuatban szereplő <isszegek esetében a 70.000.- Ft felettieket mérsékeljék
25 %o-kal. Kérte, gondolják meg, igazából nincsen ingyen ebéd, így a 70.000.- alatti sávban
javasol egy jelképes díjat. 80.- Ft-ot naponta.

Egry Attila
Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Amikor az AIpolgármesteľ Asszony az imént vá|aszoIt Komássy képviselő ur kérdésére,
akkor még egy érvet mondott aÍta, hogy miért rossz ez az egész rendszer, tehźń, hogy létezik
ez a t&ítési díj. Azt mondta ugyanis, hogy elfogyott a vaľólista is. Ez azt jelenti, hogy
nemcsak az az ötven valahany kis gyeľmek nem jaľ bölcsődébe, hanem még a várólistások
sem járnak, akik tava|y ilyenkor szerettek volna. Sokkal nagyobb a veszteség, mint az
<jtvenvalahányas szám mond.
Visszatérve az első kéľdésére, így érzí,hogy az Aljegyző Asszony nem teljesen értette meg,
amit kérdezeÍt.Yan egy napi 600.- Ft-os térítési đíj azokszáłnźra, akik adnak le jövedelem
ĺyilatkozatot, és 150.000.- Ft felett van u ęgy Íőre jutó jövedelmfü. Aki viszont nem ad le -
nyilván azért nem ad le, mert magasabb a keresete nem akar igénybe venni
kedvezményeket, az 1.000.- Ft-ot Íizet. A magasabb keľesetiĺ családok plusz papírmunkaľa
kényszerítik, ha ezt a 400.- Ft/napot szeretné megtakaľítani. Ugy gondolja, ha ez ugyan úgy
600.- Ft-os térítési díj lenne, akkor ez aú.jelenti, hogy akinek 150.000.- Ft feletti az egy főre
jutó jövedelme, az nem adna le egyáIta|źn papírt, és ezzel ís csökkenteni lehet az
adminisztrációs terhet, amit a bolcsődékľe ,,raknak''.

(Dr. Kocsis Máté polgáľmester 17 fua 32 perckor visszajött a terembe és źtŃetüe az
iilésvezetést.)

Dr. KocsÍs N ĺáúé
Dr. Révész Mártaképviselőnek adja megaszőt.
Dr. Révész Márta
Aki nem fizet bölcsődei térítési díjat, aznem aztjelenti, hogy nem dolgozik. Előfordul, hogy
dolgozik, jövedelemmel is rendelkezik, de külcjnböző okok miatt kedvezménfi kap, és nem
kell fizetnie. Bízik benne, hogy enltźn is a józsefuarosiak a bölcsődei jelentkezésnél előný
fognak éIvezní, mind eddig is. Egy idő után kotelezo|eszazővođźntatás. Amikor ezmégnem
volt, akkoľ Káptalanfiireden az iskola előtt, volt olyan gyermek, akit arra kellett megtanítani'
hogy az asńa|nźi eszik. Reffenetes köľĹilményekből kellett a gyeľmekeket szocializźini. A
kĺjtelező ővodźntatás azt fogja jelenteni, hogy eZ hamarabb fog kezdődni, de azért
gondoljanak aĺTa' vannak olyan családok, ahol igen is támogatni ke|| an, hogy minél
hamaľabb kezdődjön meg a beszoL<tatźls és a szocialízációs eljarás. Eze|<re a bölcsődékre a
jĺivőben is szfüség van, és amennyiľe lehet, tiímogassa azokat az onkoľmányzattovábbľa is.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Santha Péternének.
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Sántha Péterné
Képviselő Asszony által elmondottakkal egyet ért. Most, hogy 60-nal nőtt a bĺjIcsődei
ferőhelyek száma, iryy érzi propagálni kell, hogy minél inkább igénybe vegyék a bcjlcsődei
ellátást, hogy a gyerekek mtr az óvodába szocializźiva kerĹiljenek. Megerősíti, hogy
fokozottan figyelnek aÍta, hogy első soľban józsefuárosi gyeľmekek töltsék meg az
íntézményeket, és csak ezek után vehętnek fel más kerÍileti gyermeket. Jakabfy képviselő úľ
felvetésével kapcsolatban elmondj a, néhźny nappal ezeIot1hallott egy kiváló előadást, ahol az
előadó aľról beszélt, hogy az anerikai Szabadság szoborľal szemben sajnos senkinek nem
jutott eszébę felállítani a,,kotelezettség'', a rend iránti vágy szobrát.Ugy érzi,hogy ez most az
egész világból hiarryzik. Edđig is a kĺjvetkezmények nélkiili' a felelősség nélküli ország
voltunk. Ugy érzi, hogy ennek a kis papírnak a kittiltésével, vagy az ővođźtba vitelével is a
rend felé igyekeznek. Fontosnak tĄa, hogy a sztilők adjak be a keresetigazolásukat, és ne
mutassanak ezzel is devianciát.

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attilrának adja meg aszőt.

Pintér Attila
o is észlelte, hogy miért van sziikség mindenképpen jövede\em igazo|ásra arra, hogy valaki
bölcsődei díjat ťlzethessen. Miért nem elég, ha valaki azt mondja, hogy többet keres, mint
havi 150.000.- Ft, és fizeti a 600.- Ft-os térítési díjat? Miért ragaszkodnak ahhoz, hogy
mindenki mutasson be jĺivedelem igazoIást' akkor amikor nem fog kedvezményt igénybe
venni? Érthetetlen.

Dľ. Kocsis ľ I.áLté

Jakabfu Tamásnak adja meg aszőt.

Jakabff Tamás
Megkérdezi, ' van olyan, aki nem ad le jövedelemígazo|ást, és hanyan vannak? Mekkora
tęhertől szabadítaná meg a bölcsőde adminisztrźrciőját dZ, ha a 150.000.- Ft feletti
j<ivedelműek nem adnának |e igazolást?

Dr. Kocsĺs Máté
Megadja a szőt Scheer Ferencnének.

Scheer Ferencné
Nincs lehetőség arÍa) hogy ne kérjenek ígazolást, meľt a gyermekvédelmi ttĺrvény
rendelkezése szerint jcivedelem igazolźst kell kémi. 150.000.- Ft felett nagyon kevesen
keresnek. Aki e felett keres az is 600.- Ft-ot fizet naponta, még akkoľ is, ha 500.000.- Ft a
jövedelme. Tavaly 4 fő volt, aki nem adott be jövedelem igazo|ást. Szeptembertől napjainkig
1 fü van. A törvény szeľint, ha a térítési díjfizetésre k<jtelezett nem vźilalja igazo|ás
benffitását, abban az esetben, a mindenkori ĺinköltséget, illetve az önkĺiltség a|atti magasabb
részt köteles fizetni. Az cjnköltség most 2.950.- Ft. Valóban a gyeľekek 40 %o-a ingyenes, és
ebben benne vannak azok is, aklk az étkezési díjban 50 %-osok, illetve az A|Iam által és a
kerület áItaI garantált rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezményben ľészesiilnek, akiknél az
egy f&e eső jövedelem 28.500.- Ft alatt van.Ez alanyi jogú ingyenesség.
Józsefuaľosban nagyon szegények a kisgyermekes családok. A KSH létminimum 70.000.- Ft
volt a zOIt. évben. Ebbőt az osszegbol nagyon nehezęnlehet megélni. Úgy gondolja, hogy ez
a 70.000.- Ft méltĺányos. A Főváros 11 kerületében vezették be a gonđozźlsi díjat. Nem



vezettékbe az V., a IV., aIX., a XIII., XIV. kerületek.Ez a rendszer méltányos. A bcjlcsődei
jelentkezéseknek sokszor gátja,hogy huszonezer forintot nem tudnak ťtzetni.

Dr. Kocsis M:áLté
További hozzásző|źls, kéľdés nincs, ęzéĺ1 a napirend vitáját leztrja. Először Pintér Attila
képviselő módosító indítványát bocsátja szavazásra, mivel azt az előterjesaő nem fogadta be.

mely szerint:

- atáblazatban szerep|ő,70 eFt feletti összegeket mérsékeljék legalább 25 Yo-kal,

- a70 eFt alatti sávban jelképes térítési díjat, 80 Ft/nap <isszeget javasol.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy ahatźrozati javaslatot 1 igen, 14 nem szavazattal,I tartőzkodás mellett a
Képviselő-testiilet elutasította.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR IZATIľrIZAT ALHIZ unĺo sÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
ggt2013. (III.20.) 1 IGEN 14 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Pintér Attila módosító indítványźń. mely
szerint:

- atáblazatban szercp|ő,70 eFt feletti osszegeket mérsékeljék legalább 25 %ĺ-ka|,

- a70 ęFt alatti sávbanjelképes térítési díjat,80 Ft/nap ĺisszeget javasol.

Dr. Kocsis M:áLté

Szavazásrabocsátjaazeređetírendelet-tervezetet.

A SZAVAzÁsNa'r JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A RENDELETALKOTÁSHOZ IrĺľľĺosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózsBľ.vÁnos rÉpvIspro-ľpsľÜrBrE 15 IGEN, 1 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAI ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vlil.
KERt]LET JóZsEFvÁnosl oľronľrÁľyza.ľ xÉľvrspLo _ TESTt]LEľÉľBr
14t2013. (III.28.) oľronuÁI\rYZATI RENDELEľÉľ ĺ. ľor,csouEl TÉRÍTESI
oÍĺa.xnor- szoLo l3t20t2. (II.23.) oľxonľrÁľYzľTĺ RENDELET nĺólo.
sÍľÁsÁnol
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15

rendeletet mesalkotta.
1 nem szavazatta|. tartőzkodás nélktil a

(Komássy Akos 17 óra 42 perckor távozott az tilésľől, így a Képviselő-testületlétszáma 15

fóre változott.

Napirend 5/6. pontja
Javaslat a személyes gondoskodást nytĺjtó szociális ellátások formáiľól és a
téľítési díj Íizetési kötelezettségrő| sző|iő 2Il2011.(N.12.) tinkormányzati
rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : S antha Péteľné - alpol gáľmester

Dr. Kocsis NIáLIé

Az íľásbeli előterjesztést szóban kiegészíteni az előterjesńó nem|<lvánja. Az előterjesztést a
bizottságok meg!źlrgyalták. A napirend vitźtját megnyitja, és megadja a szőt Jakabff Tamás
képviselőnek.

Jakabff Tamás
Az e|őterjesztés véleménye szeľint bonyolultan lett megfogalmazva, nem éľthető. A2. oldalon
Iévo tábIazat a szocíális étkeztetésĺé| az ebéd 1.059.- Ft/nap. Megkérdezi, hogy ez ebédet és

vacsoľátjelent? A 3. oldaltól pedig tízőrairő| és uzsonnaról beszélnek, és nem pedig reggeliről
és vacsoľáľól, amiľől korábban. Megkérdezi, miről beszélnek, reggeliről, tízőrairő|,
uzsonnaľó1?

Dľ. Kocsis lN.ĺ'áLté

Nagy Ildikó intézményvezetőnek adja meg a szőt.

Nagy Ildikó,
Az intézményekben meleg ebédet biztosítanak. Egyetlen egy intézményben biaosítanak
regge|it. Az 1.059.- Ft-os díj tĘy źL|I össze, hogy hozzá kell számítaru az étkezéssel
kapcsolatos összes kĺiltséget, pl. a dolgozőkbérét, dologi kiadásokat, stb. Ez az intézményí
önköltség. Azétkezés kĺiltsége ebben azévbeĺ 810.- Ft volt.

Dľ. Kocsis M:áúé
Zentai o szkáĺ képviselőnek adj a meg a szőt.

Zentai oszkáľ
Bizottsági elnöki minőségében lenne egy kérése. A testiileti ülést megelőzően a Bizottság
összeiil, ahol tárgyalják a human tź,łeyÍL előterjesaéseket. A Bizottságban az LMP-nek is van
külsős bizottsági tagsa, több témźthoz hozzá is szokott szólni. Javasolja, hogy
szĺjvetértelmezési kérdésekben is ott nyissiík meg a vitát. A hétfői ülésen viszont ki sem
kérték külön tźrgyalásra a napirendet. Most vagy on nem egyeztet a külsős bizottsági
tagsźna|. Btúoritja a képviselőket, és a politikai szereplőket, hogy abizottsági ülés fórumát is
haszná|j tk. ki még j obban.

lgen,
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Dr. Kocsis Máté
JakabĄ' Tamásnak adja meg aszőt.

Jakabff Tamás
Jeleńe,hogy ez nem szövegértelmezési probléma, meľt az I.059.- Ft-ot egy ebédre sokallja.
Ez egy anyagi pľobléma. Ezértl.rłfie fel a kéľdést, és próbálja megérteni' hogy mittartaLmaz ez
a költség. Jól érti, hogy a költség tarta|mazza a 810.- Ft-os beszerzési trat és ę ftjlott 250.- Ft
körüli összegben az egyéb költségeket.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szót Santha Pétemének.

Sántha Péterné
Megerősíti aváIaszt, ez igen, ez így varl. Az időseknek, teľmészetesen nem ennyit kell fizętni.
Az idősek napközi otthonában az idősek nem részesülnek egész napos ellátásban, hanem elő
lehet f,ĺzetni tizórafua is. opcionálisan kérhető a napi hĺĺĺomszori étkezés' de kéľhető csak
ebéd' vagy atízőrai és az uzsonna.

I)r. Kocsĺs l.Iáté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|źts nincs. A napirend vítájät |ezáĺja, és a
kĺjvetkező ľendelet-tewezetet bocsáti a szav azásta.

A SZAVAzÁsNer JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKoľÁsuoz MINoS ÍTETT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvĺspro-ľpsľÜrprp 14 IGEN, 0 NEM, 1

TARTOZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS VilI.
KERt]LET JoZSEFvÁnosl oľronľĺÁľyzĺ.ľ xÉľvrsnL,ő _ TESTÜLEľBľnr
t5t2013. (III.28.) oľxonľĺÁľyza.ľI RENDELETET A SZEMELYES
GONDoSKoDÁST ľyÚĺľo SZoCIÁLIS ELLÁTÁSoK ľonnĺÁrnór, És A
ľÉnÍľÉsl DÍJ FIZETESI KoTELEZETTSÉGRoL szoLo 21t20t1. (Iv.12.)
oľronnĺÁNYZATI RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis lláté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a rendeletet 14 ígen,0 nęm szavazatta|,I taĺőzkodás
mellett megalkotta.

Napiľend 5/7. pontja
Javaslat ^ Józsefoáľosĺ Intézménvműkiidtető
p áůy ázatának kiíľás á ľa
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľj e sztő : S ántha Pétęrné - alpol gármester

Központ vezetői
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Dľ. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesaés Alpolgármester Asszony részéróI. Bizottságok meg!źrgya|tźk.
Előterjesztői kiegészítés nincs. Ahatározati javaslat 2. pontjában meg kell nevezni az értékel'ő
bizottsághárom tagját. Napirend vitájźú megnyitja, Soós Gyĺirgy úrnak megadja aszőt.

Soĺis Gytirgy
Köszĺjni a szot, javaslatot szeretne tenni, Santha Péterné alpolgármesteľ asszony, Zentai
oszkĺáľ képviselő ur, Pintér Attila képviselő ur személyében.

Dľ. Kocsĺs Máté
Napirend vitájźfi megnyitja. Megállapítja, hogy kéľdés, hozzásző|ás nem étkezett, ezért avitźt
Iezáqa, és szavazásra bocsátja a következohatározati javaslatot:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja aJőzsefvźrosi Intézményműkĺidtető Központ iĺtézméĺyvezetői álláshelyére
vonatkozó pá|yźnati felhívást az előterjesztés mellékletétképezó taľtalommal,

2. ahatározat 1. pontja szeľinti palyźnat lebonyolításźlhoz 3 tagű értékelő bizottságothoz
létre, mely tagjainak az a|ábbi személyeket jelöli ki:

Santha Péterné
Zentaí oszkar
Pintéľ Attila

3. felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti páIyźzati felhívás
megjelentetéséről a kormányzati személyugyi igazgattsi feladatokat e||ćtő szerv
inteľnetes oldalán, a J őzsęfvárosi onkorm źnyzat intemetes honlapj ĺín,

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy az értékeló bizottságjavaslata alapjźn, az I. pont szeľinti
vezetői pá|yazat e|bírá|ástra vonatkozó előteľjesztést nyújtsa be a Képviselő-testület
szeptemberi első tilésére.

Felelős: 1-4. pont esetén: polgármesteľ
Hatáĺiđő: I-2. pont esetén: 2013. maľcius 20.

3. pont esetén: 20|3. április 5.

4. pont esetén: a Képviselő-testület szeptemberi első tilése.

Dr. Kocsis N,IáLIé

14 igen,O nem, I tatőzkođással a Képviselő testĺilet elfogadta a következőhatáĺozatot.

SZAYAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPuSELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ sZó ToB B sÉc szÜrs Écps
HATÁROZAT:
100ĺ20t3. (III.20.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy



1. elfogadja a Jőzsefvźrosi Intézménymfüödtető Központ intézményvezetĺ5i álláshelyére
vonatkozó páIyázatí felhívást az előteľjesztés mellékletétképezó tarta|omma|,
ahatátozat 1. pontja szerinti pá|ytzat Iebonyolításźlhoz3 tagű éľtékelő bizottságothoz
létre, mely tagjainak az alábbí személyeket jelöli ki:

Santha Pétemé
Zentai oszkaĺ
PilrĹér Attila

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon az I. pont szerinti páIyazatí felhívás
megjelentetéséről a koľmĺĺnyzatí szeméIyugyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán, a I őzsefu ttrosi onkoľm tnyzat internetes honlapj án,

4. felkéri a polgáľmestert, hogy az értéke|o bizottsźąjavaslata alapjźn, az I. pont szerinti
vezętői pá|yźzat elbitźiźlstlra vonatkozó előterjesztést nyújtsa be a Képviselő-testiilet
szeptemberi első ülésére.

Felelős: 1-4. pont esetén: polgármester
Hataľidő: 1-2. pont esetén: 2013. marcius 20.

3. pont esetén: 2013. április 5.
4. pont esetén: a Képviselő-testĹilet szeptembeľi első ülése.

Napirend 5/8. pontja
Javaslat polgáľmesterĺ és alpolgáľmesteľi keret terhére ttirténő
támogatások elbíľálás ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ľĺ/laté - polgáľmesteľ

Sĺĺntha Pétemé _ alpolgármester
Dr. Sĺĺľa Botond - alpolgármesteľ
Egry Attila - alpolgármester

Dr. Kocsis lNĺ.álté

Írásbeli e|óteqesztés, előteľjesztóje a|polgáľmester asszony' az a\po|gtrmesteľ uľak' valamint
a polgármester. Az előteľjesztés címe, és az eredeti javaslathoz képest az előteĺ1esnők
személye megvtitozott. A bizottságok a javaslatot megtáĺgyaltfü. A napiľenđ vitáját
megnyitja, Pintér Attila képviselő úrnak megadja a szőt.

Pintér Attĺla
A 6. pontot így ebben a formában nem látja eléggé így indokoltnak, ez a |ift felújítás. A
házbarl magas a közös kdltség, laknak ott kisgyerekes családok' idős emberek. Szinte minden
hźzban lakik kisgyeľekes vagy idős ember. Nagyon sok józsefuáĺosiházbannem megfelelően
mfüĺidik a lift. Nem a lift felújítás ellen van, hanem ennek ahtzĺak az eseti kiválasztását nem
tartja megfelelőnek. Irjanak erre pá|yázatot a lift felújításra. PáIyźnzanak tźlrsasházak. Erre
vonatkoző hatttrozati pontľól szeretne külön szavazást kéľni.

Dr. Kocsis N.l.áté
Képviselő Ur a 7-es határozati pontról kér külön szavazást. Egri Attila alpolgármester ur
előterjesztokéntváIaszolaképviselőkéľdésére.
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Egry Attila
Köszcjni a szőt. YaIő igaz, hogy a tźrsasházi pá|yázatokkal kapcsolatosan az onkormĺínyzat
évľől évre keretet biztosít. Minden évben van lehetőség páIyźzatra. Az idei évben is van
tźrsashtzi pźtIyźzatra a költségvetésben megjelölt forrás. Van 40 millió foľint visszatérítendő,
és 70 millió forint vissza nem térítendő forľás. Azonban ahogy onök előtt is ismert, mivel az
adósságkonszolidációs folyamat még nem záru|t le Józsefuaľosi onkormtnyzat tekintetében'
így számos kiadási előháĺyzat. ekképpen a tźlrsashźzi páIyázat 70 milliós cisszege is zarolva
van. Így az e\őirźnyzatot ĺem tudják felhasználni, és addig pá|yázatot sem tudnak kiími. A
megkeresésben a különös indokoltság keriilt megjelölésre, illetve az, hogy ezze| viszonylag
hamar és gyorsan lépni kell. Ezért a költségvetésbęn elérhető keľetek köztil az a|po|gármesteri
keret került megjelĺilésre, mint amely most azonna| szabaőon felhasználhatő. Az év második
felében minden bizonnyal lesz kiírva tźlrsashźzípźiyazat mind a vissza nem térítendőre, mind
a visszatérítendőre. Akkoľ a többi tźrsashtz is tud jelentkezni. Egyébként amennyiben
ttrsasházakjelentkeznek, és ilyen akkut problémát jeleznek, akkor természetesen méľlegelés
után lehetőség van ott is a Képviselő-testület szźmáĺa, mint most itt is, az egyeđi döntés
meghozására.

Dľ. Kocsis Máté
Jakabfu Tamás képviselő úmak megadja aszőt.

Jakabfy Tamás
Külön szavazást szeľetne kémi a 3-as pontľól, és ugyaneŁthez a 7-eshez is szeretett volna
hozzásző|ru Egry Attila alpolgármester úr és a Scheiber Sándor utcai háznak a liftjével
kapcsolatban. Kicsit profánabban fogaImańa volna meg ugyanazt akérđést, mint Pintér Attila
képviselő tlt. Azt szerette volna megtudni mitől olyan ktilönleges a Scheibeľ Sandor utcaíhtz
azon kívül, hogy |źthatőan jobban vannak az egyéni képviselőjiikkel, ,aki történetesen
alpolgármester és van alpolgármesteri kereste. Megkérdezi Alpolgármester Urtól' miéľt olyan
különleges, mert még sosem jart ott?

Egry Attila
Imént elég hosszasan adott tájékoztatást a Képviselő-testtilet sztnnára. Véletlenül se
gondoljanak ebbe egyedi döntést, a véletlen hońa azt,hogy éppen az aváIasztókeľület, amely
szeméIy szerint vá|asztőkéntmegváIasztásra keľiilt. Az onkormányzathoz került a kéľelem,
adott esetben erről a keľetről történt a feLhasználás. Meg lehetett volna jelc]lni akaľ másik
alpolgármesteri keretet is, vagy másik költségvetési forrást is. Ahogy elmondta a normá|
helye ennek a költségvetésben a páIyźzati rész, aľrtely most zarolva van, azt sem részlegesen,
sem teljes egészében nem lehet feloldani. Igy jelen pillanatban elérhető forľás, amelyet
rendelkezésre tudnak bocsájtani. A stirgősség pedig az előterjesztésben be van mutatva. Ami
még fontos és kiemelné és az előterjesĺésben is benne van, hogy nem 100%-ban, hanem 80
oÁ -b an tuđj ak támo gatni ezt a típusu felúj ítást.

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselő úrnak megadja a szőt.

Pintér Attila
Az eloterjesztés úgy fogalmaz, hogy nem megfelelően működik a lift. Tehát akkor működik,
vagy egyá|talán nem mrĺködik?
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Dr. Kocsis Máté
Alpolgármester Úrnak megadja a szőt.

Egry Attila
Nem működik.

Dr. Kocsis Máté
További kéľđés, hozzásző|ás? Ameĺĺryiben nincs, a vitát |ezźĄa. A 3-as pontról Jakabfu
képviselő ,űr, a 7-es pontról, pedig Pintér képviselő uľ ktilön szavazást kért. Előszot aŻ'
javasolja, hogy ezekľől legyen döntés, majd harmadik szavazást k<jvetően valamennyi t<ibbi

hatźlĺozati pontról. Elsőként a 3-as pontról megkérdezi a Testület véleményét, minősített
több sé g gel szav azzanak.

A Képviselő-testiilet úgy d<!nt, hogy elszámolási kcitelezettség mellett támogatja a Riákóczi
Szovetséget (székhely 1027 Budapest, Szász Kĺĺroly u. 1. IV./l.) bruttó 200.000 Ft cisszegben
a Tormay Cécile Kör által rendezett,,9O éves a Napkelet ,Magyar orĺikségĹink'' című irodalmi
péiy ázat ťĺnarszít ozása célj ából.

Felelős: polgármester
Hatfuidó 2013. március 20.

Dr. Kocsis lN,Iáté

13 igen, 2 nem,0 taľtózkodással a Képviselő-testület elfogadta a k<jvetkezőhatátozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁRo ZATHIZAT ALHIZ ľĺrľĺo sÍľBTT SZóToBB SÉG szÜrsÉops
HATÁROZAT:
101t2013. (III.20.) 13 IGEN 2 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilęt úgy dönt, hogy elszámolási ktjtelezettség mellett tátmogatja aPtákőczi
Szĺivetséget (székhely: 1027 Budapest, Szász Kĺíroly u. 1. IV./l.) bruttó 200.000 Ft összegben
a Tormay Cécilę Kcjr által rendezett,,9O éves a Napkelet, Magyar orökségĹink'' című iľodalmi
p áLy taat ťĺnanszír ozása célj ábó 1.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľídó : 20 13 . maľcius 20.

Dľ. Kocsis Máté
A 7-es pontról minősített többséggel szavazzanak.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) támogatja a VIII. kerület Scheiber Sandor u.3. száműtźrsasházat 1.200,0 e Ft <isszegben a
tfu sasház liftj ének felúj ítása érdekében.



2.) az onkormányzatkiadás 11107-01 cím miĺkĺjdési cél és általános taľtalékon beliil Egry
Attila alpolgármesteri saját keret előirányzatźrő| 1.200,0 e Ft-ot átcsoportosit az |. pontban
foglalt támogatás címén a kiadás 11105 cím felhalmozás (felújítás) célú átadottpénzeszkoz
előirtnyzatára.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. marcius 20.

Dľ. Kocsis Máté
12 igen,2 nem,1 taĺtőzkodással a Képviselo-testiilet elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ AT HoZ AT ALHI Z ľĺĺn,ro s ÍľBTT SZóToBB S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
102t2013. (III.20.) 12IGEN 2 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) támogatja a VIII. kertilet Scheiber Sandor u. 3. szźtmutáĺsashtzat I.200,0 e Ft összegben a
tát sashźz li ftj ének felúj ítása éľdekében.

2.) az onkoľmányzatkíađás 11107-01 cím mtĺködési cél és általános tartalékon belül Egry
Attila alpolgármesteri saját keret előirĺĺnyzatfuőI 1.200,0 e Ft-ot átcsoportosít az |. pontban
foglalt támogatás címén a kiadás 11105 cím felhalmozás (felújítás) célú átadottpénzeszkoz
előirźnyzatźxa.

Felelős: polgáľmester
Határiđő : 20 |3 . máľcius 20.

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Az ĺjsszes többi hatĺáľozati pontról, szintén minősített tĺlbbséggel kérem, szavazzanak.

A KépviselőtestĹilet úgy dönt, hogy

|. tźmogatja a Losonci Téľi Általanos Iskola ,Nagy Yagy,, TV2 vetélkedő elődöntőjében
va|ő részvételét Józsefuárosi onkotmányzat nevére kiállított szám|áva| való elszámolással
bruttó 140.000.- Ft összegben.

2. e|szźmolásí kötelezettség mellett tźlmogatja az Erkel Ferenc Vegyeskar (székhely:
Szentkirályí u. 26.; adőszám: 18006908-1 -42; képviseli: Dr. Cseri Zsófia) tavaszí 2 napos
(2013. május 1I-12.) koncerťturnéját, melynek állomásai Mohács és Székesfehéwźr bruttó
200.000.- Ft risszegben.

3. támogatja a Napraforgó Napközi otthonos ovoda, a Pitypang Napközi otthonos óvoda és
a Koszorú Napközi otthonos ovoda részvételét az ,,ovi-Zsaru'' programban egyenként
bruttó 13.970.- Ft összesben.



4. a) jelen határozat 1-3. pontjában és a 10112013.(III.20.) sz.határozatbaĺl foglaltak miaIt az
onkormanyzat|<ĺađás 11107-01 cím múködési cél és általános taľtalékon belül dr. Santha
Pétemé alpolgármesteri saját keret elő-irtnyzatźrő| összesen 582,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás II201 cím dologi e|őitáĺyzatźlľa 140,0 e Ft-ot jelen határozat I. pontjában, a 11105
cím működési célú átadott pénzeszkoz e|o-irźnyzatáĺa 400,0 e Ft-ot jelen határozat 2.

pontjában és a |0I|2013.(III.20.) sz. hatáĺozatban a 1108-02 cím finanszítozási mfüĺjdési
kiadáson belül az iráĺyitő szervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása
elóirányzatára42,0 e Ft-ot jeleĺhatározat 3. pontjában foglalt célokĺa,

b) a Naprafoľgó Napközi otthonos óvoda 72100-07 cím bevétel finanszírozási műkĺjdési
bevételeken belül az futnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szárrián
történő jőváirás e|őirźnyzatát és a kiadás dologi e|őirźnyzatát I4,0 e Ft-tal céljelleggel
megemeli,

c) a Pitypang Napközi otthonos óvoda 7f1'00Ą5 cím bevétel finanszírozási mfüödési
bevételeken belül az írtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatźs ťĺzetési szźlmllźn

töľténő jőváirźs e|őfuányzatźtt. és a kiadás dologi e|őírźnyzatát I4,0 e Ft-tal céljelleggel
megemeli,

d) a Koszoru Napkĺizi otthonos óvoda 72IOO-|3 cím bevétel finanszírozási működési
bevételeken belül az irányítőszeľvi támogatásként folyósított tiímogatts ťlzetési szźlrciźn
tĺjľténő jováitás e|őfuányzatát és a kiadás dologi e|oirźnyzatát |4,0 ę Ft-tal céljelleggel
megemeli.

a) támogatja a Bolyai Pedagógiai Alapítvĺĺnyt (székhely: 1082 Budapest, Baľoss utca 48.

3l5.; ađőszám: 1882|402-l-42; képviseli: Dr. Zźrug Péter Farkas elnĺik) 2.000,0 e Ft
ö sszegben a III. Tudományfesztivál megrendezése céIjábőI,

b) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon beliil dľ.

Sara Botond alpolgármesteri saját keret elokźnyzatáÍől2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít az 5.

a) pontban foglalt támogatas címén a kiadás 11105 cím működési célú átadott pénzeszkoz
előiráĺyzatźna.

c) támogatj a aEóvźttosi KatasztrófavédelmiIgazgatőságKozép-pesti Kiręndeltségét 200,0

e Ft összegge| akatasztrőfavédelmi ifiúsági verseny megĺendezése céljából.

d) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általĺĺnos taľtalékon belül dr.

Sara Botond alpolgáľmesteri saját keret előirtnyzatźLrő| 200,0 e Ft-ot átcsoportosít az 5. c)
pontban foglalt támogatás címén a kiadás 11105 cím múködési célú tĺĺmogatás
á|Iaĺnhźntartáson b e lülr e előir źny zatát a.

a) tźlmogatja a VIDEoPARTNER Videófeliratozó és Műsorgyáľtó Kft-t (székhely:
Budapest, 1052 Apáczai Csere János u. 1., képviselő: Juhász Sándor, aďőszźm.. |0748107-
2-4|) bruttó 190,5 e Ft-al az Elment az oszod című ťrlm bemutatójának megszervezése
céIjábő|.

b) az onkormanyzatkíadás 11107-01 cím műk<jdési cél és általanos taľtalékon belül dr.

Kocsis Máté polgáľmesteri saját keret eloirtnyzataÍőI |90,5 e Ft-ot átcsopoľtosÍt a 6. a)

pontban foglalt ttlmogatás címén a kiadás 11105 cím műkĺjdési célú átadottpénzeszkoz
e|őirźnyzatára.

5.

6.
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7. felkéľi a po|gármestert, hogy a 101-103/20I3.(III.20.) sz. hatźrozatokban foglaltakat az
önkoľmányzat költségvetéséről szóló rendelet következő móđosításaná| vegye figyelembe.

8' felkéľi a polgármesteľt a I0I-I0L|2013.(III.20.) sz.hatźlrozatokban, valamint jelenhatáľozat
2.' 5,6. pontja szerinti támogatási szerződések a|áításźlra.

Felelős: polgármester
Ilatáridő:1-6. pont esetében 2013. maľcius 20.

7. pont esetében önkormányzat}}|3. évi költségvetésének k<jvetkező módosítása
8. pont esetében 2013. maľcius 31.

Dľ. Kocsis Máté
15 igen, 0 nem, 0 urtőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a k<jvetkezőhatározatot.

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR o Z AT HoZ AT ALH)Z vĺnqo s ÍrBTT S ZoToBB S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
t03t2013. (rrr.20.) 15IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja a Losonci Téri Általanos Iskola ,,Nagy
v aIő r észv étel ét Jó z sefu áro s i onko rmánv zat nevéľe
bruttó 140.000.- Ft ĺjsszesben.

2. elszámolási kötelezettség mellett ttlmogatja az Erkel Ferenc Vegyeskar (székhely:
Szentkirályi ll. 26.; adőszźlm: 18006908-1 -42; képviseli: Dľ. Cseri Zsófia) tavaszi 2 napos
(2013. május II-12.) konceľtturnéját, melynek állomásai Mohács és Székesfehérvár bruttó
200.000.- Ft risszegben.

3. támogatja a Napraforgó Napközi otthonos óvoda, a Pitypang NapkÓzi otthonos óvoda és
a Koszorú Napközi otthonos ovoda Észvéte|ét az ,,Ovi-Zsaru,' pľogramban egyenként
bruttó 13.970.- Ft összegben.

4. a) jelen hatźrozat 1-3. pontjában és a |0Il20I3.(III.20.) sz.hatáÍozatban foglaltak miatt az
Önkormányzathjadás 11107-01 cím mfücjdési cél és általĺános taľtalékon beltil dr. Santha
Péterné aIpolgármesteri saját keret elő-irźnyzatérőI összesen 582,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás II20I cím đologi e|őirányzatáĺa |40,0 e Ft-ot jeleĺhatźrozat 1. pontjában, a 11105
cím múködési célú átadott pétueszkoz elő-irźnyzatáĺa 400,0 e Ft-ot jelen határozat 2.
pontjában és a 10I|2013.(III.20.) sz. határozatban' a 1 108-02 cím finanszírozási műkĺĺdési
kiadáson belül az irźnyítő szerui támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|ohźnyzatźna42,0 e Ft-ot jelenhatározat 3. pontjában foglalt célokĺa,

b) a Napraforgó Napközi otthonos óvoda 72IO0-O7 cím bevétel finanszírozási működési
bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési számlán
történő jőváírźs e|oirźnyzatźú és a kiadás dologi e|őirźlnyzatát 14,0 e Ft-tal céljelleggel
megemeli,

c) a Pitypang Napkozi otthonos óvoda 72IOOĄ5 cím bevétel ťlnanszírozási műkcjdési
bevételeken belül az káĺyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án

O NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

Yagy,, TV2 vetélkedő elődöntőjében
kiállított szćtm|áv a| való elszámolással
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történő jőváírás e|oirźnyzattń és a kiadás dologi e|oirźnyzatát 14,0 e Ft-tal céljelleggel
megemeli,

d) a Koszoľú Napközi otthonos ovoda 72IOO-I3 cím bevétel finanszírozási mtĺködési
bevételeken belül az íráĺyitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|tn
történő jőváítźs e|oirźnyzatát és a kiadás dologi e|oirźnyzatźLt I4,0 e Ft-tal céljelleggel
megemeli.

5. a) támogatja a Bolyai Pedagógiai Alapítváný (székhely: 1082 Budapest, Baĺoss utca 48.

3l5.; adőszám: 18821402-1-421' képviseli: Dr. Zárug Péteľ Faľkas eln<ik) 2.000,0 e Ft
összegben a III. Tudományfesztivál megren dezése célj ából,

b) az onkormanyzatkjađás 11107-0l cím műkcidési cél és általanos tartalékon belül dľ.

Sára Botond alpolgáľmesteri saját keret e|őírźnyzatźLtőI2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít az 5.

a) pontban foglalt támogatás címén a kiadás 11105 cím múködési célú átađott pénzeszkoz
eIőirźnyzatfua.

c) támogatja a Főviáľosi KatasztrófavédelmilgazgatőságKozép-pesti Kirendeltségét 200,0
e Ft ĺisszeg gel' a katasúrófavédelmi ifi úsági verseny megrendezése célj ából.

d) az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon beltil dr.

Sara Botond alpolgĺĺrmesteri saját keret e|őirźtnyzatt!Íő| 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít az 5. c)
pontban foglalt támogatás címén a kiađás 11105 cím mfüödési célú támogatás
źi|amháńartás on b elülr e e|oir ány zatźr a.

6.a) tźmogatja a VIDEOPARTNER Videófeliľatozó és Műsorgyáľtó Kft-t (székhely:
Budapest, 1052 Apáczai Csere János u. 1., képviselő: Juhász Sándor, adőszám: 10748107-
2-41) bruttó 190,5 e Ft-a| az Elment az Oszođ című f,rlm bemutatójának megszervezése
céljából.

b) az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékon belül dr.

Kocsis Máté polgáľmesteri saját keret e|őirźnyzatáÍő| 190,5 ę Ft-ot átcsoportosít a 6. a)

pontban foglalt támogatás címén a kiadás 11105 cím műkĺjdési cólú átadottpénzeszkoz
előirźnyzatźlra.

7. fe|kéti a polgáľmesteľt, hogy a I0|-|03|20I3.(III.20.) sz. hatźlrozatokban fog|a|takat az
önkoľmányzat kĺlltségvetéséľől szóló rendelet következő módosításanáI vegye figyelembe.

8. felkéri a polgármestert a l0l-I02l20l3.(III.20.) sz.hatérozatokban, valamint je|enhatźrozat
2., 5, 6. pontja szerinti trímogatási szerzođések aláítására.

Felelős: poIgáľmesteľ
Határidő:1-6. pont esetébęn 20|3. március 20.

7. pontesetében onkormányzat}}I3. évi kĺiltségvetésének kĺjvetkező módosítása
8. pont esetében 2013. mĺĺľcius 3 1 .
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Napiľend 5i9. pontja
Javaslat a ĺ,Éln,x Program jiivőbeni e||átására
(írásbelí előterj esĺés)
Előterjesĺo: Dr. Kocsis }l4.áté - polgármester

Dľ. Kocsis Nĺáté
Írásbeli előterjesztés polgármesteri részrőI, az e|őterjesztést a bízottságok megtargya|ták,
Napirend vitt$źimegnyitja. Jakabfy Tamás képviselő ťmak megađja aszőt.

Jakabfy Tamás
oľtil ennek a fejleménynek, hogy kikerĹil a lÉLBr-htn a JVSZ-tő1. Azt gondolja, hogy a
LELEK-haz egy szociális intézmény, amelynek nem egy varostizemeltetési cégnéI kellett
volna lennie már eddig sem. Tavaly, amikor megĺénék kcizelebbrőI ęń. az intézméný, meg
szerettek volna bizonyosodni rő|a, hogy olyan külĺinleges, mint ahogy az źilami propaganda
hirdeti. Az volt a legfőbb tanulság a szźmlukĺa, hogy nem volt a dolgozók között szociális
szakember. Azt gondolja, hogy szociális intézményről van sző. Azt szeľetné megkéľdezni,
hogy azota vá|tozott-e? Be volt-e tciltve, és ebben milyen vźitozás lesz, hogy ha a
Családsegítő lesz a fenntaľtó, vagy |esz-e egytita|źnváItozás?

Dr. Kocsĺs Máté
Ezt maguk is meg tudjfü vá|aszo|ni, Ács Péter ígazgatő úr a kompetens. Tájékoztatja a
Képviselő Urat, hogy sosem volt szociális szakember nélktil a LELEK-háZ. A JVSZ
a|ka|maztsában áIIt a lÉLpr-hfu igazgatója, aki szociális szakembeľ. A LÉLEK ponton
dolgoző munkatárs, tehát a bekeriilést felügyelő és rendező munkatáľs is szociális szakembeľ.
A Babtista Szeretet Szo|gá|at közľemúkodésével működik és működött a program, illetve a
Családsegítő SzolgáLat. munkatáľsa is szakmai felügyeletet lát el a LELEK-hźzbaĺ, ez ma is
így van és mindig is így volt. Tehát nem volt szociális szakember nélktil a lÉlBr progľam
egy percig sem' ę felől megnyuglathatja a Képviselo Urat. Lehet, hogy valakit még ki is
hagyott a felsorolásból, akik kĹilönböző foľmában vagy minőségtikben szakmai felügyeletet
|áttak el. Jakabff Tamás képviselő úľnak megadja aszőt.

Jakabs Tamás
Megkérdezi, ezeknek a személyeknek milyen szociális képesítésfü, végzettségiik van? Eĺľől,
akkor szeretne kérni egy írásbeli beszámolót.

Dr. Kocsis M:áLté
Ács Péter igazgatő úr, onnek mindenféleképpen el fogja tudni készíteni. Amennyiben nincs
tobbhozzásző|ás, avitźtlezźrja és szavazásľa bocsátja a kovetkezőhatźłozati javaslatot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. kifejezi azoĺszźndékát, hogy 2013.július 01. napjátót a lÉrpr-Program végľehajtásanak
központjanak, feladatę|Iátő helyének - a hajléktalanok fog|a|koztatásával kapcsolatos
feladat kivételével _ a Józsefuaľosi Varostizemeltetési Szolgálat helyett a Józsefuarosi
Családsegítő és Gyermekj óléti Központot kívárj a kij elölni,

2, fe|kéri a polgármestert, hogy a hatźnozat 1. pontja szerinti feladat éúadás-átvéte|
végrehajtásara vonatkoző intézkedési javaslatot, valamint a lÉrprc-Program jövőbeni
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műkĺjdtetésére vonatkozó javaslatot terjessze be a Képviselő-testtilet 2013. áprilisi 2.

rendes ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében f0l3.július 01.,

2. pont esetében a Képviselő-testĹilet 2013. áprilisi 2. rendes tilése

f)r. Kocsis M:áté
15 igen, 0 nem, 0 tartóZkodássala Képviselő-testület elfogadta.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPuSELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ ľĺrNo s ÍrpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
104t201.3. (III.20.) 15 IGEN 0I\EM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képvise1ő-testület úgy dĺint, hogy

1. kifejezi azonszźnđékát, hogy 2O|3.július 01. napjától a lÉlpr-Pľogram végľehajtásanak
k<izpontjanak' feladatel|átő helyének - a hajléktalanok foglalkoztatásávaI kapcsolatos
feladat kivételével _ a Józsefuaĺosi Varosüzęmeltetési Szolgálat helyett a Józsefuaľosi
C saládse gítő és Gyermekj óléti Központot kívĺínj a kij elölni,

2. felkén a polgĺáľmesteľt, hogy a hattrozat 1. pontja szerinti feladat átađás-źfiĺéte|
végrehajtásaĺa vonatkoző intézkedési javaslatot, valamint a lÉlBr-Program jövőbeni
mfütldtetésére vonatkozó javaslatot terjessze be a Képviselő-testtilet 20|3. ápri|isi 2.

rendes iilésére.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 1. pont esetében 20|3.július 01.,

2. porÍ esetében a Képviselő-testĹilet 2013. áprilisi 2. rendes ülése

6. Egyéb előteľjesztések

Napiľend 6/l.. pontja
Javaslat az Onkormányzat kiiltségvetési szerveinél kőzszoltgź./lati
jogviszonyban állók díjazársáróll és egyéb juttatásairól szóló 7Il2012. (xil.
13.) sz. ľendelet mĺódosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Riman Edina - jegyző

Dr. Kocsis l.Iáté
Szóbeli kiegészítése nincs. Bizottság nem tźĺrgyalta. Jakabfu Tamás képviselő úmak megadja
aszőt.



Jakabfy Tamás
Erti, hogy adminisztratív okokból kiveszik ezt a rendeletből, de akkor a két érintett
intézményvezetőtkétďezi, hogy van-e erre fedezet, és megmarad-e ez a juttatás?

Dr. Kocsis M:áté
Iegyző Asszonynak megadja aszőt.

Rimán Edina
Jelenleg is ezeket a juttatási foľmfüat kapjak a Polgármesteľi Hivatal' k1nisnviselői. A
KözterĹilet-feltigyeletről nem tud nyilatkozni, de úgy gondolja, hogy ott is hasonló juttatásokat
kapnak.

Dr. Kocsis Máté
Jakabff Tamás képviselő úrnak megadja aszőL

Jakabfy Tamás
A kérdése ajovőre vonatkozott.

I)ľ. Kocsis Nĺáúé
J egyző asszonynak megadja a szőt.

Rimán Edina
A jovőben is kívanjĺĺk ugyan ezeket, és amennyiben lehet, bővítenék is a cafatériźha
bevonható juttatások körét.

Dr. Kocsis M.áté
További kéľdés, hozzászőIás nincs, avitátlezárja és a ľendelet.tervezetet bocsátja szavazásra.

A SZAvAz,ą'sNÁr JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKoľÁsHoz vnĺosÍľBTT SZOToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos xÉpvlsBro-ľpsľÜrpľp 14 IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDASSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRos VIII.
KERÜLET ĺozsľrvÁnosl oNKoRMÁNYZAT KÍ)PWSELo _ TESTÜLETENEK
t6ĺ20t3. (III.25.) oľxonľĺÁNYZATI RENDELETÉT 

^Z 
oľxonľĺÁľyza.ľ

ror,ľsÉcvETEsl SZERVEINÉI, rozSZoLGÁLATI JoGvIsZoNYBĺ.ľ Állór
uÍĺ.ł.zÁsÁnol És BcyÉB JUTTArÁsĺrnóL szoLo 7tt20t2. (KI. 13.) szÁľĺÚ
oľronľĺÁľyzĺ.ľr RENDELET MóDosÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis Máté
|4 igen,O nem, I tartőzkodással a Képviselő-testiilet a rendeletet megalkotta.
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Tájékoztatók

o Tájékoztatő az á||am á|tal áúválllalt tinkormányzati feladatok pénziigyi
hatásáról
(írásbeli tźĄékońatő)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsĺs lláté
Írásbeli tájékoztatő a polgáľmester részéről. A napirenđ vitáját megnyitja, és megadja a szőt
dr. Révész }i/lźtrta képviselőnek.

Dľ. Révész Márta
Ebben az összesítésben szerepel-e az a 2,I millió forintos támogatás, amelyről az 5l2.

napirend során a Képviselő-testiilet most döntĺjtt?

I)ľ. Kocsis Nĺ.áté
ÉfielemszeľÍíen nem szeľepelhetett benne, hiszen a Képviselő-testiilęt mahozott dĺintést arľól.

Kérdé s, hozzásző|ás hianyában a napirend v itáját |ezáĺja.

. Táj ékoztatő a határĺdőben el nem készült előterjesztések jegyzékéľől
(íľásb eli tti1 ékońatő)
Előteťesztő: Riman Edina - jegyző

Dr. Kocsĺs Máté
A napirend vitájźÍmegnyitja, és megadja aszőtJakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Megkérdezi, mi akadá|yozza a Kisfalu Kft-t a jogcímnélküli lakáshaszná|ők helyzetének a
felméréséb en. Ez már a haľmadik halasztás. amit kémek.

Dľ. Kocsis lIáLté
Kovács ottó iigyvezetőĺek adja meg aszőt.

Kovács Ottó
Az előteqesztésben nagyon részletesen szeretnék szétbontani azokat az ínfotmáciőkat,
amelyek jelen pillanatban egy nagy csopoľtban állnak a rcnđę|kezéstikre. Ez tobb' kiilönb<jző

nagy táb|azatIesz. Tcjbb mint 600 tigy összefoglalása. A mostani ismeretei szerint az aĺyagot
az ápri|ís testiileti tilésre szeretnék behozni.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzásző|ás nincs, a napirend vitájat|ezźrja.
Lehetőség van képviselői kéľdések feltevéséľe. Megadj a a szot dr. Dénes Margitnak.

f)r. Dénes Maľgit
A Százados úton, a voIt kenyérgyźtr területén, egy hatalmas iires semmiben, kiadtak
magánparkítoző engedélý. Van-e annak valamilyen feltételrendszeÍe, hogy ezt



engedélyezzék, vagy automatikus az engedéIyezés? A borza|mas koszon kívĺil ott nincs
semmi. Nem értem, hogy lehetett ezt eĺgedéIyezní.

Dr. Kocsis M:áLté
A Hivata1 írásban vá|aszo| a Képviselĺĺ Asszony kérdésére, ktilönös tekintettel aĺľa, hogy
hatósági gyanús tigyről van szó.
Pintér Attila képviselő úr, paľancsoljon.

Pintér Attila
Két hete feltettem egy kérdést Tavaszmező ltca 6. sztĺrl, Roma Parlament ügyében. Készül a
váIasz? Holnapra készen lesz?

Dľ. Kocsis NIáté
Biaos lehet benne Képviselő Úr.
Dr. Révész Mártaképviselő asszony.

Dľ. Révész Nĺárta
Nekem két kérdésem van. A Tavaszmezo utca 6-tal kapcsolatos az egyik. Amikoľ mi annak
idején elfogadtuk a civilszervezetek tźtmogatźsával kapcsolatos rendelettinket, akkoľ abban
szerepelt az,hogy a civilszervezeteknek arenđezvényeit valahol publikussá teszik. YaIahoI az
onkormanyzat HonIapján vagy valahol ezek a rendezvények meg fognak jelenni. Azt
szeretném kérdezni, hogy ezzel mi van, meľt hogy aráđiőban hallottam, hogy a Tavaszmezó
vtca 6-ban egy nemzetközi konferencia volt, talźn két héttel ezelott. Lehet, hogy a
Humánszo|gźitattsiBizottságtagsalt érdekęlhette volna, olyanokat, akikhez a kultura i.artozík.
Ez az egyík dolog, amit szeľetnék kéľđezni.
A másik meg egy szokásos örokztild. Rengeteget foglalkoztunk vele, az aMátyás téri W.C.
Azt szerctném kérdezni, mikor fog az műkĺjdni, annál is inkább, mert azt gondolom, hogy
amikor az elózó Magdolna Negyed Programban ez megépilt akkor cjtéves fenntartási
kötelezettsége lett az az onkormányzatnak. E|ĺézést, de gonđolom az nem aĺra vonatkozott,
hogy adđig nem bontjuk le. Tehát aŻ. valahogy mégis csak hasznźiatba kéne hozni.
Köszönöm.

Dľ. Kocsis M.áLté
Csete Zoltánmegbízott cégvezető ur a Rév8 ZrtrészétőI, parancsoljon.

Csete Zo|tán
Annyit tudok, hogy átadásra fog keľiilni az FCSM-nek a Teleki téren lévő W.C-éľt cserébe.
Folyik az áta|akítási munkája. Nem a Rév8 Zrt csiĺálja. megmondom őszintén, ÍIem tudom,
hogy áll a dolog, de hogy az FCSM fogja miĺkĺidtetni azbinos.

Dľ. Kocsis lĺ.áLté
Képviselő Asszony első kéľdésére megpľóbálfunk összegyújteni gyorsan vźiaszokat' nem
tudjuk az okát. Nem kaptunk róla értesítést, de bizottsági elnökhöz is lehet kéľdést íntézni,
ezértiĺgy érte|mezziik, hogy nekiintézte. Paľancsoljon Elnök Úľ!

Zentai Oszkáľ
Kĺjszönöm a szőt Polgármester Úr. Köszönĺjm a kérdést Képviselő Asszony. Ya|őbaĺ az
onkoľmányzatnak szźnđékában á1l a keľületben műkĺidő civilszervezetek tevékenységét
propagálni, főleg az olyanokét, akik bizonyos kedvezményben, vagy pedig támogatásban
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részesülnek. Ennek semmi akadáIya nincsen. Viszont az egy másik kérdés, hogy meghívót
sem kapunk erľe. Én 10 éve vagyok képviselő, aTavaszmező ltca 6-ba szerintem, egy két
alkalomnál tcĺbb meghívőt. ez a|att. a 10 év alatt nem kaptam. Holott végig human területen
mfüödtem.

Dr. Kocsis M:áté
Az ülést 18:12-kor bezźnom. Megköszönve mai napi munkájukat, további szép estét kívánok.

Budapest, 20 |3 . április

A jegyzőkönry az Mötv-ben fo$ megfelel, és a Képviselő-testÍilet 2013.
marcíus 20 - ai n|ésén elhangzo!Íąkat hitel e s en tanús ítj a.

" i:..
,.,",' <ł,ł1 i.'i ji].i: - 

'...!

4rcĹu"
Szedliczkyné Pekĺĺri
Szervezési és Képvi

ln

Ť1.á"ľ* {-Rc..,-,
AgócsŻsanett Rita

h-L- -
Szervezési és Képviselői Iľoda - ngyintéző

ĺ -ą . l 1^ |t"yr ďoU-''
Vidákné Csébi Tímea
Szewezési és Képviselői Iroda - :Ú;gyintéző

A Képviselő.testület i egyzőkönwének mellék|etei:

1. számú melléklet -98|20|3.(III.20.) számű képviselő.testületi határozat mellék|ete
2. számű melléklet. jelenléti ív
3. számú mellék|et - név szeľinti szavazási lista
4. számű melléklet - meghívó és előterjesztések

lŰ,t,J ÄP|ł

Szedliczkyné Pekari
Szervezési és Képvi

tt Rita

@
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Melléklet

Szavazás eredménye

|deje: 2013. március 20. 15:08
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 86; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Sürgősség

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

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

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

Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2013. március 20. 15:08
Típusa: Nyí|t
Határozat száma87; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napirend

lgen 17 100.00 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

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

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

TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. március 20. 15:17
Típusa: Nyílt
Határozat száma 89; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Budapest V||l. kerület, Práter u. 20lA. sz. alatti társasház
fe!újítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0
Távol

0.00
5.56

Osszesen

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

í8 ĺ00.00

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

Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2013' március 20. 15:18
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 90; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Táľgya: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. MNP lll. Feladat-e!|átási
szerződésének módosítása

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

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

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

TávoI



Szavazás eredménye

Típusa: Nyi|t
Határozat száma 91;
Egyszerű szavazás

Elfogadva

Tárgya: A Budapest Vlll., Vajdahunyad u. 5. szám
visszavásárIási jog gyakor!ására vonatkozó javaslat

Eľedménve Voks: Szav% ossz%

alatti telekingatlanra kikötött

!gen
Nem

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

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

lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013' március 20. 16:07
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 92; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a józsefvárosi zöldterĹiletek és zöldfelí.iletek védeIméről,
hasznáIatáro| szo|o 5712007. (X.16.) önk. rende|et módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0
TávoI

0.00
5.56

Osszesen

Dr. Dénes MargÍt
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. Révész|ĺl|árLa
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Balogh lstván

18 100.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen

TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2013' március 20. 16:07
Típusa: Nyí|t
Rendelet száma 12; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a józsefuárosi zö|dterületek és zöldfe!ületek védelméről,
használatáró| szóló 57l2o07. (X.í6.) önk. rendelet módosítására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

100.00 94.44
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

17

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

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2013. március 20. 16:18
Típusa: Nyílt
Határozat száma 93; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Ügyrend

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tańózkodik

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0
Távo| 1

0.00
5.56

Osszesen

Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szili Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh |stván

í8 í00.00

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

TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2013. március 20. 16:58
Típusa: Nyílt
Határozatszáma94; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefvárosi Közterületi és Parkolási Rendészette! kapcsolatos
döntések meg hozatalára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16
0
1

94.12 88.88
0.00 0.00
5.88 5.56

Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
Osszesen 18 100.00

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

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

TávoI



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013' március 20.
Típusa: Nyílt
Határozat száma 95;
Minősített szavazás

17:06

Elfogadva

Tárgya: Tájékoztató a Golgota téri Szent lstvánł kettős kereszt pá|yázat
elbírálásáról

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

13 86.67 72.22
0 0.00 0.00
2 13.33 11.11

Szavazott í5 í00.00 83.33
Nem szavazott 1 5.56
Távo| 2 11.11

Jakabfy Tamás
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soos György
Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. RévészMárÍa
Ba|ogh István
Szili Ba|ázs

Nem sz.
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.

TávoI
TávoI

10



Szavazás eredménye

ldeje: 2013' március 20. 17:06
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 96; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tá rg ya : Javas l at óvodavezető i pá lyá zatok ki írásá ra

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

15 100.00 83.33
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 í00.00 83.33
Nem szavazott 1 5.56
Távo| 2 11,11

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

Nem sz.
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol

LL



Szavazás eľedménye

|deje: 2013' március 20. 17,16
Típusa: Nyí|t
Határozat száma97; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat használati szerződés megkötésére a
I ntézményfen ntartó Központtal

Eredménve Voks: Szav% ossz%

Klebelsberg

lgen
Nem
Tartozkodik

12 75.00 66.66
3 18.75 16.67
1 6.25 5.56

Szavazott ĺ6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Dr. RévészMáĺIa
Pintér AttiIa
Balogh István
Szili Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Tart.

TávoI
TávoI

L2



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. március 20. 17:20
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 98; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a SoDEXo Magyarország Kft.vel
tárgyában kötött vál |a! kozás i szerződés módosítására

Eredménve Voks: Szav% össz%

közétkeztetési szolgá|tatás

lgen
Nem

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

16

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

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

Távol
Távol

13



Szavazás eredménye

|deje: 2013. március 20. 17:21
Típusa: Nyílt
Rendelet száma 13; Elfogadva
Mĺnosített szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefuárosi onkormányzat által fenntartott óvodákban,
va|amint az á||ami intézményfenntartó központ á|tal fenntartott Budapest Főváľos
Vlll. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakľól szóló önkormányzati
rende|et elfogadására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

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

Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Vöros Tamás
Zental oszkár
Ba|ogh István
Szili Ba|ázs

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

Távol
TávoI

1.4



Szavazás eredménye

|deje: 2013' március 20.17:44
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 99; Elutasĺtva
Minősített szavazás

Táľgya: Módosító

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

1 6.25 5.56
14 87.50 77.77
1 6.25 5.56

Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11

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

lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.

TávoI
TávoI

15



Szavazäs eredménye

ldeje: 2013. március 20. 17:44
Típusa: Nyí|t
Rende|et száma 14; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a bölcsődei térítési díjakróI szóló
rendelet módosításáľa

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

13t2012.(X.23.) önkormányzati

15 93.75 83.33
1 6.25 5.56
0 0.00 0.00

Dr. Dénes Margĺt
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zental oszkár
Pintér Atti|a
Balogh István
Szi|i Ba|ázs

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

Távol
Távol

76



Szavazás eľedménye

|deje: 2013. március 20 17:52
Típusa: Nyí|t
Rende|et száma 15; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a szemé|yes gondoskodást nyrijtó szociális ellátások formáiró!
és a térítési díj fizetési kötelezettségről szóló 2112011.(|v.12.) önkormányzati
rendelet módosítására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

14 93.33 77.77
0 0.00 0.00
1 6.67 5.56

Szavazott 15 ĺ00.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16'67

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

!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.

Távol
TávoI
Távol

T7



Szavazás eredménye

Ideje: 2013' március 20.
Típusa: Nyílt
Határozat száma 100;
EgyszerĹi szavazás

17:53

Elfogadva

Tárgya: Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői
p á|y ázatán a k ki íľásá ra

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tańózkodik

14 93.33 77.77
0 0.00 0.00
1 6.67 5.56

Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16.67
Osszesen ,t8 100.00

Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Dr. RévészMárta
Ba|ogh |stván
Komássy Akos
Szili Balázs

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

Távol
Távol
TávoI

18



Szavazás eredménye

|deje: 2013' március 20. 18:00
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma101; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat polgármesteri és alpolgármesteri keret teľhére történő
támogatások el bírálására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

13 86.67 72.22
2 13.33 11.11
0 0.00 0.00

Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16'67

Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaĺser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentaloszkár
Jakabfy Tamás
Dr. RévészMárta
Ba|ogh |stván
Komássy Akos
SziIi Ba|ázs

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

TávoI
TávoI
TávoI

L9



Szavazäs eredménye

|deje: 2013' március 20. 18:00
Típusa: Nyílt
Határozatszáma1o2; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat polgármesteľi és alpolgármesteri keret terhére történő
támogatások elbírálására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

12 80.00 66.66
2 13.33 11.11
1 6.67 5.56

Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0
Távo| 3

0.00
16.67

Osszesen

Dr. Dénes Margĺt
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zental oszkár
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Jakabfy Tamás
Ba|ogh lstván
Komássy Akos
Szi|i Ba|ázs

18 100.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Tart.

TávoI
Távol
TávoI

20



Szavazás eredménye

|deje: 2013. március 20. 18:00
Típusa: Nyílt
Határozat száma 103; E|fogadva
Minosĺtett szavazás

Tárgya: Javaslat polgármesteri és alpolgármesteri keret terhére történő
támogatások elbírálására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

15 100.00 83.33
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 16.67

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

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

Távol
Távol
TávoI

27



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. március 20, 18.04
Típusa: Nyílt
Határozat száma 104 E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a lÉlex Program jövőbeni el|átására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

15 100.00 83.33
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott í5 100.00 83.33
Nem szavazott 0
Távol

0.00
16.67

Osszesen

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintéľ Attila
Dr. Révész Márta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Balogh |stván
Komássy Akos
SziIi Ba|ázs

18 í00.00

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

Távol
Távol
TávoI

22



Szavazás eredménye

|deje: 2013. március 20. 18:06
Tĺpusa: NyÍ|t
Rendelet száma 16; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: JavasIat az onkormányzat köttségvetési szerveinél közszo!gálati
jogviszonyban állók díjazásáró| és egyéb juttatásairó| szó|ő 7112012. (Xll. í3.) sz.
rendelet módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
93.33 77.77
0.00 0.00

Tartozkodik 1 6.67 5.56
Szavazott 15 í00'00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16.67

lgen
Nem

14
0

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

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

Távol
TávoI
TávoI

23




