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Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testüIet!

Az SZMSZ 18.$ (5) bekezdés alapjźn ,,Állandó napirendi pont _ tájékoztató formájában - a
Testület által megszabott határidőben el nem kźszült előterjesztések jegzéke, amely

tartalmazza a halasztás rÓvid indoklósát és az előterjesztő által vóllalt új határidőt.,,

A fentiek éľtelmében tájékoztatom a Tisztęlt Képviselő-testĹiletet aza|ábbia\<rő|:

Javaslat az EIső Energía-beszerzési Önkormdnyzati Tórsuldsból való kílépésre

203ĺ2012. (vI.21.)

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1 . felmondj a az EIso Energia-be szerzési onkoľmanyzati Tarsulási megállap oďást 2012.

december 31. napjára.

2. felkéri a polgĺíľmesteľt, hogy ahatározat 1. pontja szerinti felmondásról értesítse a

taľsulási megállapodásban részes onkormanyzatokat és az ENTAR képviselőjét.

3. felkéri a polgármesteľt a vagyonelszámolás figyelemmęl kísérésére, és az erről szóIó

beszámoló elkészítésére.

É[ą KŁZtíl""l

I

Előteľjesztő: Rimán Edina . jegyző

. sz. napirend

Táľgy: Tájékoztatól ahatáridőben el nem készůilt előterjesztések jegyzékéről

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, döntés nem szĹikséges.

ELoffiYSÉG: SzenvBzÉsI És KÉpvIsEl,oI nooe' f{łt
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Humánszol gáttatási Bizotts á g v é|emény ezi
Hatźr ozati j av as|at a bizottság' számźLÍ a:

A Városgazdátkodási és Pénztigy i Bizottsáý HumánszolgáltatáSi
testületnek az e|oteriesztés megtárgy a|ásźt.
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Bizottság javasolja a Képviselő-
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Felelős: polgármester
Hataridő: 1. pont esetén Z}IZ.június 21.

2. pont esetén zUlz.június 30.
3. pont 2013. ianuári 2. rendes képviselő-testületi ĺilés

(20]3. febr' 6.: A VaEłongazdólkodási és Üzemeltetési Ügvosztáhl tójékoztatása alapján: a
Társulási megállapodás felmondása megtortént. 20l2. szeptember 03. napjón, majd 20I3.
januórjában ismételten megkeľesték a Társulásban maradt onkormányzatokat a
vagyonelszómolás kapcsán, amely még nem áu rendelkezésülrre. Az előterjesztés a
vagyonelszómolás onkormányzat részłźre toľténő megkaldése után elkészül, várhatóan a
Képv i s e l ő -te s tĹil et 2 0 ] 3. mór cius hav i más o dik ľ ende s ülé s ér e. )

(20]3. márc. 20: A Vąq.vongazdálkodási és Üzemeltetési Ugvosztálv tájékoztatdsa alapján: a
vagyonelszámolóst az Üg,,osztály 20I3. március 04. napjón kapta kézhez, az előterjesztés az
ápr il i s i más o dik képv i s el ő -t e s tül eti ül é sr e elké s zül. )

A VagYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a
vagyonelszámolást az |Jg5,osztáiy 20Í3. máľcius 04. napjáln kézhez kapta, amiből
hiányzott az Onkoľmányzat részérevisszafizethető tisszeg, ennek hiányában nem teljes a
megkapott elszámolás. Ezért az Ügyosztáty további egyeztetés céljából felvette a
kapcsolatot a pénziigyi elszámolástvégző XIII. keľůileti onkormányzattal, és Hiszékeny
Dezső az ENTAR elniikhelyettese tájékoztatott arről, hogy a visszatérítést az ENTAR-
nak az Onkormányzat részére a 20|3. évi ktiltségvetésének elfogadását kiĺvetően
megfizetnĺe, melyľől a Társulási Tanács az ápľilisi ĺilésén dtĺnt. Az ügyosztá|y a
Társulási Tanács dtintésének kézhezlételLét követően elkészíti a beszámolót. melv
legkésőbb a20t3. évi június első ülésére elkészül.

Javaslat elvi dijntésre, a Buďapest Józsefvárosí onkormúnyzat tulajdonúban
lÍlllj lakdsok jogcím nélkiilí lakáshaszndllíi általfelhalmozott hútralékok egy
részének elengedésére, a ki)ltségelvűĺ alaplakbérrel azonos öss7egíÍ egyszeres,
és az előző renďeletek alapjón szdmldzott többszöri)s mértékíĺ lakúshaszndlati

díj ak nettó kiilönb ijzeténe k ti s s ze g é b en

2sst2012. (vrr.19.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elvi hozzájaru|ási szandékát fejezi ki az egyszeres
és többszörös méľtékú haszná|ati díjak nettó kiilĺjnbözetéből adódó követelések
elengedésének vonatkozásćtban azzal, hogy a tételes, pontos összeggel kimutatott
csomagot a 2012. oktĺíberi második rendes képviselő-testiileti ülésen fogadja el.

A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdá|koďő Kft. ügyvezető
igazgatőjźń, hogy a Képviselő-testĹilet 2012. októberi második ľendes üléséľe készítse
el a tételes' pontosan számszerusített csomagot, valamennyi jogcím nélküli
lakáshasznál ó vonatko zésźlban.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezet(5 igazgatőja
Határidő : 1 ) pont v onatkozásźtban azonrlal, 2) pont vonatkozás ában 20 12. október 3 1 .

1)

2)



(20]2. december 6.: A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:
A Képviselő-testület 255/20]2' (I/II.19.) számú hatáľozatának I.) pontjóban elvi hozzájárulási
szándékńt fejezte ki az egyszeres és tobbszoros m,trtélc{j lakńshasználati díjak nettó
Iĺülonbözetéből adódó kovetelések elengedése vonatkozósában azzal, hogy a tételes,

számszeľűsített csomagot a 20]2. ohóberi mósodikrendes Képviselő-testületi ülésénfogadja
el.
A Képviselő-testület dontései szorosan _ mindkét hatórozat a jogcím nélkali lakáshasznólólcra
vonatlcozilc - osszcfiiggnck. '4 Tórsaság Laknsgazdálkodási lrodája elsődlegesen azon jogcím
nélhjli lakáshasznólók iratanyagát (234 db ug1lirat) nézte ót, akilcľlek tobbszÓros használati
díj kerult megállapításra. Az Ĺigłiratok átnézésével egłidejűleg módosították _ a hatályos
jogszabályolcrlak megfelelően a koróbban kiközÓlt tobbszôros használati díjakat
eg/szeressé, kilĺĺ)zolve azt a jogcím nélWli lakashąsználók felé. A feladattal 20I2. szeptember
kozepéig végeztek. A fenti feladattal párhuzamosan az időkÓzben jogcím nélküli (további 457
db ügyirat) vólt (pld.. határozott idejíÍ bérleti szerződés lejórt, a bérleti jogvtszony

felmondásra keriilt, bérlő halála utón visszamaľadt jogcím nélkÍjliek stb-stb.) ląkáshasznólók

felé 20I2. ohóber j1. napjával bezárólag elkészítették a hasznólati díjközlőket. A feladattal
20I2. november kozepéig végeztek.
A fenti adatok ismeretében a W. 20]2. október 3]. napjával bezárólag 691 jogcím nélkĺil
l akás has znáĺ ó t t ar t nyilv án.
A jogcím nélküli lakńshasznólók helyzeténekfelmérését- a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat
és a Polgármesteri Hivatal Csaĺádtámogatási lľoda eglüttműkodésével _a fenti feladatok
elvégzését kĺ)vetően állt módjukban megkezdeni, azonbąn a jogcím nélküli lakáshasználók
ma4os számából adódóan a feladattal (iratanyagok tételes átnéz.ése) nem tudtak végezni.
Ezért a jogcím nélküli lakáshasznáĺók helyzetének felméréséről tójékoztatást, valamint a
helyzetük megoldására javaslatot a Képviseĺő-testület 2012. december 2. rendes üléséig nem

tudnąk adni.
Fentielcre tekintettel, az előterjesztés elkészítésére hatóridő módosítása szülrséges, a hatórozat
szeľinti feladatot legkesőbb a Képviselő-testület 20]3. január havában tartąndó 2. rendes
ĺilésére elkészíti.

(2013. febr. 6.: A Kis.falu Kít. tájékoztatósa alapján: a képviseĺő-testljleti határozatban

foglaltak végrehajtósának elhalasztását írásban jelezték a Polgármesteri Hivatal Szervezési
és Képviselői lrodájafelé. 20l2. novemberben a NAV állósfoglalása megérkezett, azonban az
abban foglaltak sem az onkormányzatľa, sem pedig a jogcím nélktjli lakáshasználólrrą néme
nem kedvező. A Polgórmesteri Hivatalban decemberben szalcĺnai egłeztetésre keľült sor. A
megoldás keresése folyamatos, ennek érdekében a Polgármesteľi Hivatąl a Budapest Fővóros
Kormányhivatalától állásfoglalást kért, melynek ismeretében kźszül előterjesztés
előrelóthatóIag a Képviselő-test,ület 20]3. április havi másodikrendes ülésére.)

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A 2012. novemberben megérkezett NAv
állásfoglalás éľtelmezését, majd ugyancsak a Polgáľmesteri Hivatal á|ta| bekéľt
Budapest Főváľos Kormányhivatal állásfoglalás megérkezését kiivetően _ jelenleg - jogi
egyeztetések folynak. Az előterjesztés előľeláthatőiag a Képviselő.testület 2013. május

havĺ első ľendes ĺilésére készül el.



Javaslat köznevelési intézmények államifenntartdsba vételével kapcsolatos döntések
meghozataldra

453120Í2. (xII.12.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

elfogadja a köznevelési feladatot ellátó egyes önkoľmányzati fenriartási intézmények
til|ami fęnntaľtásba vétę|ér(ll szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény figyelembe
vételével elkészített megállapod źs tew ezetet,

fe|hatalmazza a po|gármestert, hogy a megállapodás és mellékleteinek végleges
tartalmát <isszeállítsa és a megállapodást, valamint a teljességi nyilatkozaÍot a|źftja,

a ľÁľ,ĺop-:.3'2-8/I-2008-0002 azonosító szálrń Komplex kĺjzoktatási
eséIyegyenlőségi progľam megvalósítása Józsefuaľosban az esélyegyenlőség
t<ibbiľanyu, egyidejii javítása érdekében című projekt esetében 2016. 01. 3I. napjáig
projektgazda marad' és előzetes kötelezettséget váIIaI a pľojekteredmények
fenntaľtásához évi 10 millió Ft keretosszegbeĺ azzaI, hogy a Központ váI|a|ja a
pľoj ekteredmények fenntaľtását.

a ľ,q.ľĺop- 3 .| .4 -8 l I -20 0 8 -0 02 1 azono sító számt Kompetenc ia alapí oktatás, e gyenlő
hozzäférés _ Innovatív intézményekben című projekt esetében 20|5.08. 31. napjáig
projektgazdamatađ azza|, hogy a Központ vźi|a|ja a pľojekteredmények fenntaľtását.

a Magdolna Negyed Progľam II. c. pľojekt esetében a Lakatos Menyhért Józsefuarosi
AMKhelyett20|3.01.01. -20|7.06. 11.kozottaKesztyÍígyaĺlátjaelafenntaľtásra
vonatkozó tevékenységeket,

felkéri a polgáľmestert, hogy az3. és 5. pontban foglaltakat atárgyévi költségvetések
tervezésekor vegye fi gyelembe,

7. a Polgáľmesteri Hivatal - 3 fő tisztségviselővel együtt, a 2 ťő pľémiumévek
progľamban foglalkoztatottak, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester
nélkiili - engedélyezett létszámát 2013. januźtt 01. napjáva| |7I főrol' |70 főben
hatźlrozzameg

8. felkéri a a 20|3. februári rendes iilésľe készítsen beszámolót

Felelős: polgĺírmester
Határiđo: 1-5. pont esetén: 2012. decembeľ 12.

6. pont esetén a20I3. évi költségvetés elfogadása
7. pont esetén. zll3.januar 01.
8. pont esetén: 2013. február 28.

(2013. febr. 20.: A Humánszolqáltatási Üq.vosztáĺy tájékoztatása alapján: A Képviselő-testüĺet
453/20]2. (nI.]2') számú hatórozatával jóváhagłott, önkormónyzatunk által 2012.
december ]3-án aĺáírt _ a kĺjznevelési intézm.ények állami fenntartásba vételéveĺ összefüggő
átadáS-átvételi megáĺĺapodás a Klebelsberg Intézményfenntartó Kozpont által még nem került
alóírósra. Tekintettel arra, hogy a Budapest VIII' Tankerĺjlet székhely.ének kijelalése, valamint
a hasznáĺati szerződés (ingyenes használatra átadott ingó és ingatlan vagyonelemek k;re és
az iskolók üzemeltetése) előkészítés alatt óĺl, melyelcrlek elfugadása képviselő-testületi dontést
igényel, emiatt nem hźszüI a megállapodás tartalmáľól és annak végľehajtásáról beszámoló a

1.

2.

a
J.

4.

5.

6.

végrehaitásáľól.



2013. év februári második képviselő-testüĺeti tilésre. Vórhatóan legkésőbb az áprilisi második
képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül mind a hasznóIati szerződés, mind ąz átadás-
átvéteti megállapodás tartalmáróI és annakvégrehajtásáról szóló beszómoló.)

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: A használati szeľződés a
Képviselő.testĺilet 2013. 03.20-i üIéséľe beteľjesztésre és elfogadásra került, a
Klebelsbeľg[ntézményfenntaľtó Kiizponttal zajlik az egyeztetés az aláírás éľdekében. A
Képvĺselő.testĺilet által decembeľben elfogadott megállapodás mellékletei pontosítás és

egyeztetés alatt vannak. Az átadás-átvételi megállapodás tarta|máről és végľehajtásáről
szĺóló beszámoló legkésőbb a Képviselő-testiilet júniusi 2. ĺilésére elkészül.

Javas lat j úró beteg-szakellútlÍs i feladat ellútás úra

36t2013. (rr.06.)

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1) önként vállalt feladatként az egészségügyről szőIő |997. évi CLN. tĺirvény 244/D. 5 0),
(5) és (7) bekezdésében foglaltak a|apjtn 2013. április 30-át kövętőeĺ a jáĺőbeteg-

szakellátási felađat ellátást, mint állami feladatot az á'Ilamna| kötött külön megállapodás
alapján folyatja'

2) felhata\mazza a po|gármestert, hogy a hatéltozat 1. pontjában fogla|takĺőI az

e gészségügyért felelő s minisztert táj ékoztassa,

3) felkéri a poleármestert. hogy a koľmány által kiielölt szeľwel a iáróbetee-
szakellátási feladat ellátása érdekében meekiitendő küliin meeállapodást
ióváhagyásra teľiessze a Képviselő.testület elé.

Felelős: polgármester
Határiđo: 1. pont esetében 2013. február 06.

2. pont esetében 2013.február 15.
3. pont esetében 2013. ápľĺlis 30.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: Még nem érkezett meg a kültin
megállapodás, a megéľkezését kiivetően haladéktanul elkészíti 

^z 
Ugyosztály az

előteľj esztést, váľhatóan a májusi első képviselő.testületi ülésľe.

Javaslat az Európa Belvúrosa Progľam II. koncepciójdnak kÍdolgozúsára

,, 6412013. (11.27.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest - Józsefuaros Európa Belvarosa Kulturális-gazđaság Fejlesztési
Pľogram II. elnevezéstĺ programot az e|oteqesztés szerinti taľtalommal, az abban szereplo



2.

3 akciópro gľammal ( 1 . Komplex akciópľo gÍam, 2. Közĺjsségi kezdemé ny ezés támo gattsa
akc i ópro gr am, 3 . onkormany zati akciőpro gram).

felkéri a polgármestert az Európa Belvárosa Pľogram II. f. Koz<isségi kezdeményezés
tźtmogattsa, valamint a 3. onkormćnyzati akcióprograłnjáĺak kidolgozásfua és annak
benyújtására a Képviselő-testület számźtra. Ezen akciópľogramokĺa - figyelemmel a
határozat 5. pontjában foglaltakľa - összesen 86.400 e Ft keľetĺisszeget biztosít a
fe|halmozźls i céltaľtaléko n.

felkéri a polgríľmestert az Elxőpa Belváľosa Program II. 1. Komplex akcióprogĺam
megvalósítźlsźiloz szükséges külső források felméréséľe, melyről tájékoztassa a Képviselő-
testületet.

a határozat 2. pontja a|apján a Rév8 Zrt.-t megbízza 2. és a 3. akcióprogľam
kidolgozásával, a megvalósításélhoz szfüséges előkészítői feladatok e||átásáva|, aZ

akcióprogľamokhoz kapcsolóđó szerzóđések, megállapodások előkészítésével.

a hatáľozat 4. pontia alapián felkéľi a Rév8 Zrt-t a megbízási szeľződés
előkészítéséľe és annak Képviselő.testület részére tiiľténő előteľiesztésre.

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

Határidő: 1.,2., 4. pont esetén 2013.február 27 .

3. pont esetén a2013. május havi első ľęndes képviselő-testületi tilés
5. pont esetén a 2013. máľcius havi második ľendes képviselő-testületi ülés

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapjźł'nz Az Euľópa'Belváľosa Pľogľam II. előkészítésére,
kidolgozásáľa vonatkozó MegbÍzási szerződés egyeztetés a|att van' tervezetten a
Képvĺselő.testület máj usi második üléséľe kerůil beteľj esztésľe.

Javaslat a LELEK Programjövőbení ellótósdra

104120Í3. (III.20.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. kifejezi azonszźndékát, hogy 2013.július 01. napjától a lÉlpr-Program végĺehajtásanak
központjĺĺnak, feladatę|Iźiő helyének - a hajléktalanok fogla|koztatásáva| kapcsolatos
feladat kivételével _ a Józsefuárosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat helyett a Józsefuarosi
C saládsegítő és Gyeľmekj óléti Központot kiv ánja kij elö lni,

a határozat |.
vésľehaitására vonatkozĺó intézkedési iavaslatot. valamint 

^ 
LELEK-PľogľarT

a
J.

4.

5.

)

itivőbeni műktidtetésére vonatkozĺó iavaslatot teľiessze be a Képviselő-testület 20l.3.
ápľilisi 2. ľendes ülésére.

Felelős: polgáľmester
Határiđo: l. pont esetében 2013.július 01.,

2. pont esetében a Képviselő-testület 2013. áprilĺsi 2. rendes ĺilése



A Humánszolgáltatásĺ ÜgYosztály tájékoztatása alapján: A LÉLEK-Pľogram jtivőbeni

műkiidtetésére vonatkozĺí javaslatot 
^ 

Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Központ elkészítette, mely alapján a hivatali egyeztetés megkezdődött az előterjesztés
tartalmát illetően (különiisen annak pénzügyi vonatkozálsára). Az előterjesztés 

^
képviselő-testület májusi első üIéséľe keľül előteľjesztésre.

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013 . április

Rimán Edina
jegyzó

Törvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺól:
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