
JEGYZOKONWI KIVONAT

Készült Budapest Józsefuaĺosi onkormźnyzatKépviselő-testtilet 20Í3.május 08-án 15.00
órakor a Jőzsefvźnosi onkorm ányr.at Polgármestéri Hivatal III. em. 300-as taryya|őjéhan

megtartott 8. rendes üléséről

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc s zÜrs ÉcBs
HATÁRoZAT:
14512013. (V.08.) t8IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy indokoltnak látja a siirgősség okát a stirgősségi
indítvanyként b eterj e s ńett a|ábbi előterj e s zté snél :

1'l1. Beszámolĺó a BRFK VIII. keľületi Rendőľkapitányság 2012. évĺ

(írásbeli előterjesaés, póľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5l9. Javaslatideiglenesparkolĺóhelyekkĺalakítására

Előterjesztő: Dr. Kocsis }dáté - polgármester

617. Javaslat a2013. évi nyári gyeľmekétkeztetés biztosításáľa

Előterj esztő : Sĺíntha Péteľné - alpolgármester

sZAv AZÄSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZAT ALHI Z EGYSZERŰ SZÓToBB s Éc s zÜrs ÉcB s
HATÁRoZAT:
14612013. (v.08.) 18IGEN 0 NEM 0 TÁRTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Elsődlegesen tárgya|andó etőteľjesztések

1. Beszámoló a BRFK VIII. kerületĺ Rendőrkapitányság 2012. évi

(írásbeli előterj esztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgiármesteľ



2. P énziigyi' kłi ltsé gvetést érintő el ő te rj esztés ek

1. A Józsefuárosi onkormányzat 2012. évi ktiltségvetésének végľehajtásáróI
sző|ő beszźlmolĺója és a zárszámadási ľendelet-tewezete
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Javaslat a JőlzseÍválrosi onkormányzat 20t2. évi pénzmarailványának
felhasznáIásra és a 2013. évi kiiltségvetésről sző|ő 912013. (|I.22.) ľendelet
mĺĺdosításáľa
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }dáté _ polgármester

3.Városľehabilitációval kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Magdolna Negyed Program II. keretében 16 épületbe telepített
kameraľendszer további műktidtetésére
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }l{.źńé _ polgármesteľ

2. Beszámolĺí az MNP II. keľetében végzett épülettakarítási/lomtalanítási
tevékenységľől
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Alft'ldi György _ igazgatősźĺgi tag, MNP II. proj ektmenedzser

Csete Zoltán- mb. cégvezetó

3. Javaslat az Eurĺópa Belvárosa Pľogľam II. projekt elemeinek
megvalĺósítására
(ĺráśbeli e|őteqesztés, Póľĺ<ÉzgESÍTÉs)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egľy Attila - alpolgiĺľmester
Szilágyi Demeter - képviselő

4. Javaslat egy fő megbízásálľa pľojektasszisztensi feladatok e||átására a
Jĺózsefuáľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ MNP III.ban vái|alt
feladatellátás ának tálmo gatásár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egĺy Attila - alpolgármesteľ
Balogh Istvan _ képviselő
Kaiser József- képviselő



4. Gazd,áłl kodást' Gazdasági Tá rsaságokat éľintő előterj esztések

1. Javaslat a Jĺizsefuárosi Gyeľmekek Üdĺiltetéséért Kłizhasznrĺ NonpľoÍit
Kft. által üzem eltete tt Kápta|anfüredi Gyerm ek táb o r gyermek vŁes blokk
felújítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľj esztő : Karakas Laj o s _ ljlgyv ezető igazgatő

2. Javaslat a Képviselő-testůilet 42812012. (xII. 06.) számú határozatának
mĺidosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja

3. Javaslat a Budapest VIil. keľületben, önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok ideĺglenes használatb a adására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja

4. Nyĺlvános, egyfordulós pályázat kĺíľása a Budapest VIII. keľĺilet' Futó
utca 5-9. szám a|atti, 35576l| hľsz-ú iĺnkoľmányzatĺ tulajdonú
telekingatlan éľtékesítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ĺigyvezető ígazgatőja

5. Javaslat a Jőzsefuáľosi Ktizłisségi Házak NonpľoÍit Kft-vel kapcsolatos
tulaj do no si diintés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara _ JKHN Kft. ügyvezető iga4gatőja

6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práteľ u. 20ĺA sz. a|atti társasház
támogatására
(írásbelí előterj esĺés)
Előterjesző: Soós Gycirgy - képviselő

5. Va gyo n kezeléss el, vá ľos ü zem eltetéss el ka p cs olatos előteľj esztése k

1. Javaslat L ktĺztisségi keľtek megvalósításával és műktidtetéséve|
kap csolatos döntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźLté - polgármester

2. Javaslat fedezetbiztosításáravirágtartó oszlopokelhelyezése céljából
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dudás Istvánné - képviselő



3. Javaslat az építésüggyel tisszefüggő egyes helyi eljáľások ľészletes
szab áiy ainó I szĺi ló 5/20 1 3. (II. 1 0.) önko ľmány zati rendelet mó do sítás áľa
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

4. Javaslat a helyi építészeti-műszaki ter"vtanács |étrehozásáról és miĺkiidési
ľendjéről szőľ'ő 51l2011.(x.19.) iinkormányzati ľendelet hatályon kíviĺl
helyezésére és rij rendelet megalkotásáľa
(íľásbeli előteľj eszés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis i|;/;áté - polgármester

5. Javaslat szobrok és emléktáblák elhelyezésére, illetve síremlék
felúj ításának támo ga tás ár a
(íľásbeli előteľjesztés)
Előterj esztő : Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Santha Péteľné - alpolgármester

6. Javaslat a Budapest vI[I., Jĺózsef u.27. és Vajdahunyad u.9. szám alatti
telekingatlanok hasznosítására, valamint a kerületben keľékpártárol'ók
|étrehozására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

5l7. Javaslat segélyhívĺó rendszer kialakítására a díjfizető parkolĺí
automatákban
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester

8. Javaslat a Józsefváľosi Váľosiizemeltetési Szolgálat kiiltségvetésének
mĺódosításáľa, a parkolást megakadáiyoző pollerek javítására, pĺótlásáľa,
kiiltségvetési pótigény benyújtásával
(íľásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Acs Péter _ IvsZ igazgatőja

g. Javaslat ideiglenes parkolĺóhetyek ľialakít ására

Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



6. Hu mán szolgźitatással ka pcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat polgármesteri és alpolgármesteri keľet terhéľe történő
támogatások elbírálásáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Iľĺ4áté - polgármester

Sánfha. Péterné _ alpolgármester
Dr. Saľa Botonđ - alpolgármester

2. Javaslat az ovi.Foci programhoz való csatlakozásľa
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat fogászati alapellátásra vonatkoző szerződés felĺilvizsgá|atára
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis l|lĺáté - polgáľmester

4. Javaslat az S.o.S. Krízis Alapítvánnyal, Családok Átmeneti Otthonával
ki'tiitt ellátásĺ szerződés mĺidosítására' valamint a 2012. évi szakmai
beszámoló elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľj esztő : Sántha Péterné _ alpolgáľmester

5. Javaslat az iskolák miĺktidtetői és fenntaľtói feladatainak ellátásával
kapcsolatos dtintések meghozatz|ára, valamint költségvetési
átcsopoľtosításokra
(íľásbeti előteľjesztés, póľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis M.áté - polgármester

Santha Péteľné _ alpolgármesteľ

6. JavaslatalÉĺ,Bx.Pľogľammalkapcsolatos diintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľĺ4áté - polgáľmester

Zentai oszkaľ - képviselő

7. Javaslat z2013. évi nyáľi gyeľmekétkeztetés bĺztosítására

Előterj esztő : Sántha Péteľné - alpolgármester

7 . Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a Jőzsefvárosi Kiizbiztonsági Polgáľőrség és Katasztrófavédelmi
o nkéntes T uzo|tő E gyesü lettel támo gat ási szerző dés m e gkiĺtés éľe
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľláté - polgármester



2. Javaslat kijzbeszerzésĺ eljárásokban eljáľó Bíľátó Bizottság tagź.ľa
(írásbeli előteľjesztés)
Előteľjesztő: Komássy Akos - képviselő

3. Budapest VI[., Szeľdahelyi u. 4-6-8. szám a|atti ingatlannal kapcsolatos
ktitbéľ rendezésére tett egyezségĺ javaslat
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. tlgyvezetłS igazgaLő

Tájékoztatők

1. Tájékoztatő az át|Láthatő szervezetekľe vonatkozĺó renđelkezések alapján
v égzett intézkedésekľől
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis l:|ĺ4áté _ polgáľmester

2. Polgáľmesteľĺ tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testiileti batározatok
végrehajtásáľól, az e|őző ĺilés ĺíta tett fontosabb intézkedésekľől' a
j elentősebb eseményekľől és az tinko rmányzati pénzeszközłik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekiitéséľől
(íľásbel i tźĄ éko ztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Iľdźfié _ polgármesteľ

1 Tájékoztatő ahatáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
(írásbel i táj ékoztatő)
Előterjesztő: Rimĺĺn Edina - jegyzó

Á Tájékoztztő a kiizterület foglalások ellenőľzéséről!r 
(íľásbeli tájékońató)
Ěloterjesĺo: Biál Csaba - Józsefuárosi Közterület-felügy elet ígazgatőja

. Táiékoztatáls a szerződést biztosító mellékkötelezettségek éľvényesítése
\d

ugyeDen
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ/;áté_ polgáľmester



1.Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja

tevékenységéről
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľiesztő: Dr. Kocsis }i/:até - polgármester

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlľrI Z MINo S ÍTETT SZóToB B SÉG S ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
r47t2013. (V.08.) 16IGEN 1 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a BRFK VIII. kerÍileti Rendőrkapitanyság 20|f. évi tevékenységéľől sző|ő
beszámolój át tudomásul veszi.

2. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľos ÖnkotmźnyzaÍźnak Képviselő-testĹilete
kĺiszönetét fejezi ki Danada János t. alezredesnek Józsefuaľos k<jzbiĺonságának
javítása érdekében kifejtett eľedményes tevékenységééľt. Aldozatos munkájának és
rendkívtili eľőfeszítéseinek koszönhetően a BRFK. VIII. kerĹileti Rendőľkapítányság
elmúlt fél éves tevékenységében érezheto és mérhető javulás ment végbe, megállítva
és visszafoľdítva a korábbi évek romló közbiztonsági mutatóit. Vezetése alat|arendőri
tevékenységet a hatékonyság, a szervezettség, a szakmailag felkészült és a munkája
iránt elhivatott parancsnoki állomány, a gyors és megfelelő színvona|ű' szakszerrĺ és
jogszenĺ intézkedések jellemezték. Sajnálatát fejezi ki, hogy az oRFK vezętői -
figyelmen kívül hagyva a kerület lakosságanak visszajelezéseit-, Danada János r.
a|eztedes, mb. kapitrínyságvezetőt szolgá|ati érdekre és szakmai indokokĺa
hivatkozással áthelvezték.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: I-2.poĺt esetén 2013. május 08.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: JegyzőiKabinet, Pénziigyi tigyosztály



2. P énzíigyi' kti lts é gvetést érintő elő te ľj esztés e k

Napiľend 2ĺ|. pontja
A Józsefváľosi onko rmányzat f012. évi ktiltségvetésének végrehajtásáľĺil
sző|ő beszálmolĺója és a zárszámadási ľendelet-tewezete
(írásbeli előteľjeszós)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

sZAvAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvIspro
A HATÁRIZATHIZATALHoZ MrNoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
|48ĺ20t3. (v.08.) 14IGEN 0 NEM 2 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. számu mellékletében részletezetÍek aIapjźn az
Ö nkormán y zat b ehajthatatl an ktjvetel é sek hitelezé si ve szte sé gként való lek tsźtt.

2. elfogadja az eloteqesztés 3. szźtmű mellékletét képező ,,Beszámolő a f0I2. évben
v égzelt belső ellen őrzési vizsgálatokľól'' szóló beszámolót.

3. elfogadja az onkormányzat 2012. évi gazđźikodásátőI szőIő szöveges
beszámo1ót.

Felelős: polgármester
Határído: azown|

A döntés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Pénzügyi Ugyosztály

AsZAvAZÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTASHOZ MINOSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózsppvÁnos rÉpvlsBI,o-ľpsľÜrBľp 14 IGEN' 0 NEM, 2

TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST F.oVÁRoS VIII.
KERt]LET JóZsEFvÁnosr oľronľĺÁľyza.ľ xnpvlsEL.ő _TEsTÜLEľnľnx
20t2013. (v.10) oľxomĺÁI\rYZATI RENDELETE A 2012. Évĺ rolľsncvEľÉsl
zlnszĺĺvlADÁSRóL

A rendelet kihiľdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A rendelet kihiľdetésétvégzi: Szervezési és Képviselői Iroda

Napirend 212. pontja
Javaslat a Jőzsefválľosi Onkormányzat 2012. évi pénzmaľadványának
felhasználásľa és a 2013. évi kiiltségvetésről szćiő 912013. (II.22.) ľendelet
módosítására
(írásbeli előterj esztés, PóTĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }i4źńé- polgármester



A SZAVAza.sNÁr JELEN VAN to xÉpvĺspro
A RENDELETALKoľÁsHoz HĺľľosÍľpľľ szóroggsÉc szursÉcBs

BUDAPEST ĺózsBpv,ą.nos rÉpvlspro-rBsľÜrprp 15 IGEN, 0 NEM, 1

ľ.ą.RľózrooÁssa.l ELFoGADr,t És MEGALKoTJA BUDAPEsT ľovÁnos vilI.
xľRtjr-Bľ ĺózsnľvÁno sI oľronn,ĺÁľyzĺ.ľ xÉľvrsp ĺo _ ľn sľÜr,nľÉľnx
21t2013. (v.13) oľronuÁľyz'ł.ľr RENDELETE A 2013. Évr
rolrsÉcvnrÉsnor, szoĺo 9ĺ20|3.(II.22.) oľronivĺÁľyza.ľr RENDELET
vrónosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodón megtekinthető'

A ľendelet kihirdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői lroda

3. Gazdál lkodást' Gazdaságĺ Tá ľsasá go kat éľintő előterj esztések

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam II. keľetében 16 épületbe telepített
kamerarendszer további műktidtetésére
(íľásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis lľi4até _ polgáľmester

S,ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁRo Z ATHI Z AT ALIľĺIZ lĺnĺŐ s ÍľpTT SZóToB B SÉG sZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
1'4gt2013. (v.08.) 3IGEN t2 NEM 2 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testi)let úgł dont, hogł nemfogadja el Komássy Ákos módosító indínónyát, mely
szerint az előterjesztés C/ variációját fogadják el a ,,kamerarendszeľ képei átjelzésre kprüInek
a térfigłelő központba, és ,,on-line', módban miÍködtk ą rendszer',megnevezłlsű javaslatot.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATIH}Z AT ALIH)Z n,ĺľlĺo s ÍľBTT SZoToB B SÉG S ZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
150t20ĺ3. (v.08.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dĺint' hogy az onkoľmanyzat 100%-os tulajdonában á||ő

lakóéptiletekbe (a továbbiakban: lakóépületek) kiépített belső kamerarenđszer múk<jdtetése
céljából a kĺjvetkezó határozatot (a továbbiakban: hattlrozat) hozza.

1. Ahatfuozat rendelkezéseit a lakóéptiletekľe kell alkalmazni,tovétbbá a külön döntéssel
meghatározott kameľarendszer üzemeltetőjére és a lakóépületben bérleti joggal



5.

2.

a
J.

4.

7.

8.

rendelkező béľlőkĺe, jogcím nélküli lakáshasznáIó|<ra teľjed ki (a továbbiakban
együttesen bérlő).

A lakóépületek minden béľlő részére egyformán ľendelkezésľe bocsátott k<izĺisségi
részei, helyiségei és tertiletek megfigyelését szoIgá|ő, zźlrt rendszerű miĺszaki
megoldással kiépített elektľonikus megfigyelő rendszer (a továbbiakban:
kamerarendszeľ) létesítésérőlaz onkormtnyzatpérzugyi helyzetének függvényében a
Képviselő-testület esetileg dönt.

A kamerarendszer nem iľĺĺnyulhat abérlő áItaI használt lakás vagy nem lakás cé|jára
szolgáIő helyiség bejárattra vagy más nyíIászátőjáľa akkor sem, ha a minden bérlő
ź:lital basznált épiiletrészen vagy területen van elhelyezve. A kameraĺendszer nem
helyezhető el olyan helyiségben Sem, amelyben a megťrgyelés - a helyiség
rendeltetéséből fakadó aÍI - az embeľi méltóságot séľtheti (p1. illemhely).

A kamerarendszernek meg kell felelnie a mindenkoľi legmagasabb ađatbiztonsági
szint és a felvételęk automatikus rögzítése k<jvetelményeinek. A felvételeket a
rogzitést kovető 15 napig lehet tárolni abbóI a célból, hogy azok arögzítés helyszínén
elktjvetett bűncselekmény vagy szabá|ysértés miatt indult büntető-, szabálysértési
vagy más hatósági, bírósági eljárásban bizonyítéku| fe|haszĺálhatóak legyenek. E
határiđő lejárttń k<jvetően a fel nem hasrná|t felvételeket haladéktalanul torölni kell
úgy, hogy azok tĺjbbé ne legyenek helyreállíthatóak.

A kamerarendszer á|talrcgzitett felvételelłhezkizźtĺőlag a rendszer iizemeltetóje férhet
hozztl, akivel a lőzsefvárosi Közteriilet-felügye|et szeruódést köt. Az i,lzeme|teto a
felvételeket csak a szetzóđésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és

a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen
esetben jogosult megismeľni, és a felvételeket csak a bíľóság, a szabáIyséľtési vagy
más hatóság tészére továbbíthatja. A felvételeket a továbbítás megtöľténte után

haladéktalanul tĺjrölni kell.

Az, akinek jogźivagy jogos érdekét a kamerarendszer tt\talrögzített felvétel érinti, a
felvétel rogzítésétóI szźlmított tizenot napon beliĺl joganak vagy jogos érdekének
igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetvę ne

törölje' Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rogzített felvételt haladéktalanul
meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre altő| szttmított harminc napon belül,
hogy a megsemmisítés mellózését kérték, nem kęrül sor' a rogzített felvételt
haladéktalanul toľölni kell úgy, hogy azoktöbbé ne legyenek helyreállíthatőak.

A felvételek megismeľéséľől jegyzőkoĺyvet kell készíteni, melynek tarta|mazrua kell a
rogzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá, az adatok
megismeľésének okát és idejét, az esetleg felmęrülő továbbítási igéný.

A kameľaľendszenel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt
teľületre belépni, ott tartőzkodni szánďékoző személyek figyelmét jól láthatő helyen,
jól olvashatóan, a megfelelő tájékońatásra alkalmas módon fel kell hívni aZ

elektronikus megfigyelőľendszer alkalmazásának tényéľe. A tájékońatásban meg kell
jelolni azizemeItető személyét és elérhetőségét is. Az üzemeltető az érintett személyt
- kérésére - kĺjteles tájékoztatni a felvételek készítésével kapcsolatos minden tényľől,

6.
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így különösen annak céIjnőI és jogalapj árőI, az izeme|tetésre jogosult szeméIyétol, a
felvételek készítésének időpontjáról és tárolásának iđőtartarnfuól, továbbá arról, hogy
kik ismerhetik meg a felvételeket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az éľintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, valamint jogorvoslati lehetőségeire.

Felelős: polgármesĹer
Határidő: 2013. máius 08.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ
Ugyosztály Létesítményĺizemeltetési lroda, Józsefuáľosi Kiizteľiilet.feliigyelet.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ lĺľlĺo s ÍľBTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
1s112013. (V.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

az MNP II. keľetében kialakítoÍt, I00yo önkoľmanyzati tu|ajdonban álló lakóépületekbe
kiépített kameľarendszerhez hrtoző riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe ttjľténő
integrálásĺíhoz és a Józsefuaľosi Közteriilet-felügyelet źL|ta| l'orténő Ĺizemeltetéséhez
hozzájárul, melyľe 2.003,7 e Ft cisszegben fedezetet biztosít az á|ta|źnos mfüödési tartalék
terhére a Józsefuaľosi Közteľület-felügyelet költségvetésébe. A 2.003,7 e Ft-ból az
egyszeri bervhtzás költsége 1.066,0 e Ft, a 2013. évi Ĺizemęltetési költsé9937,7 eFt.

ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taĺtalékon bęlül

az áIta|źnos taľtalék e|ł5irźnyzatárő| I.066,0 e Ft-ot átcsoportosit a II108-02 cím _
tinként vá||a|t feladat - ťlnanszítozási felha|mozási kiađásokon bę|i| az irányíto
szervi tĺámogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása e|őirtnyzatáta a Jőzsefuáľosi
Kö ZterĹilet-felü gyel et támo gattsa címen.

b) az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím műktjdési cél és általános tartalékon belĹil
az źitaIános tartalék előirányzatáÍő| 937,7 e Ft-ot átcsoportosít a |1108-02 cím _
önként vďlalt feladat - finanszírozási mfüödési kiadásokon belül az irźnyítő szervi
támogatásként folyósított ttlmogatás kiutalása e|oirźnyzattra a Józsefuaĺosi
Közteľület-felügyelet támogatása címen.

c) a Közterület feltigyelet 30102 cím finanszítozási fe|ha|mozási bevételenbe|u| az
irźnyítő szervi támogatásként folyósított fizetési szám|tn tĺjrténő jőválrás
előfuźnyzatéú és abenlházási kiadás _ ĺjnként vá||a|t feladat _ e|őirźnyzatźú I.066 e
Ft-tal megemeli az MNPII. keľetében kiépített kameľarendszerek rendszeľbe
töľténő integrálása címen.

d) a Kĺizteľület felügyelet 30102 cím finanszírozási múkĺidési bevételen be|u| az
irányítószeľvi támogatásként folyósított fizetési számlźn történő jővźlirás
e|oiráĺyzatát és a dologi kiadás _ önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatéLt 937,7 eFt-
tal megemeli az MNPII. keretében kiépített kameľaľendszeľek műkĺidtetése címen.

17IGEN O NEM 0 TARToZKODÁSSAL
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3. a hatźrozat 1. pontjában foglaltak végľehajtása éľdekében felkéri a Józsefvárosi
Közterület felügyelet ígazgatőját akozbeszeľzési értékhatárt e| nem érő beszerzési eljárás
lefolytatásaľa.

4. felkéri a Kisfalu Kft. igyvezetojét, hogy gondoskodjon a 16 đarab lakóépületre
kihelyezen đő tŕljékońató tábla kihelyezéséről.

5. a 36612010. (IX. 22.) képviselő-testületí hatáĺozat 10. pontját az a|ábbíak szerint
módosítja:
201 1. évtől 10 éves időtartamra előzetes kotelezettséget vállal a biztonsági
kamerarendszer műkodtetésére, fenntartásóra, amelynek kaksége évente ].593,0 e Ft
osszegben. A kovetkező évelĺre afedezete a kiadási megtaknrítások, bevételi többĺetek.

6. felkéri a Polgáľmestert' hogy a kĺiltségvetésről szóló rendelet következő módosításáná| a

hatźr o zatb arl fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: |-4. pontok esetében 2013. május 3I., 5. pont esetében a mindenkoľi
költségvetés készítése, 6. pont esetében a kĺiltségvetési rendelet következő módosítása.

A diintés végrehajtálsát végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály Létesítményüzemeltetési Iľoda, Pénziigyi Ügyosztály, Jĺízsefvárosi
Közteľület-feliigyelet.

Napiľend 3ĺ2. pontja
Beszámoló az MNP II. keľetében végzett épülettakaľítási/lomtalanítási
tevékenységľől
(írásbeli előterjesztés)
Előteť esztő : Alft'lđi György _ igazgatőságí tag, MNP II. proj ektmenedzser
Csetę ZoItán- mb. cégvezető

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYSZERU SZóToB B sÉc szÜrsÉcEs
HATAROZAT:
152ĺ20|3. (v.0s.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. nem fogadj aeI az MNP II. keľetében végzett épĹilettakaľítási tevékenységről készitett
besziĺmolót

2. ismételten felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy az MNP II. keretébęn végzetíépĹilettakaľítási
tevékenységgel kapcsolatos részletes beszámolót - a tények alćttámasńásául szolgá|ő
dokumentumok mellékletként tĺjrténő csatolásával _ készítse el' mely taĺta|mazza
különö sen az a|ábbíakat:
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a) a hulladék mennyiségének elozetes felmérése milyen módon töľtént, mely személyek,
szervek végeńék;

b) a megrendelések eljárási rendjének pontos menetét;
c) a hulladék elszá||ításźnak körülményeit, a hulladék lerakásának, deponálásának

részletes menetét.

Felelős: 1. pont esetén: polgáľmester
Z.pont esetén: Rév8 Zľt mb. cégvezető

Hatźniđő: 1. pont esetén:2O13. május 08.
Z.pont esetén a Képviselő-testület 2013.június havi első rendes ülése

A diintés végrehajtásátvégzł5 szervezeti egység: Rév8 Zľt.

Napirend 3/3. pontja
Javaslat az Eurĺipa Belvárosa Pľogľam II. pľojekt elemeinek
megvalósítására
(íľásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila _ alpolgármester
Szilágyi Demeter - képviselő

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELO
A HATÁR c.ZATHIZAT ALlľrIZ unĺo s ÍrpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
|53t2013. (v.0s.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. a) ńsü. vesz a Fővárosi Városrehabilitációs Keret ,,A'' jelű - KözteľĹiletek komplex
megíĄításapályázaton és az önkormźnyzatibenlhtztsokĺa 100.000 e Ft <jnĺészt biztosít a
11|07-02 cím Felhalmozási cé|tartalékon be|il az EU Belvaľos II. - önként vá||alt feladat
_ előirźnyzatćn.

b) támogatja amagźntulajdonban lévő lakóépÍiletelďkereskeđelmi létesítmények főváĺosi
pá'Iy ázaton való részvételét egyĹittmrĺkcjdési megállapodás keretében.

c) felkéri a polgármestert a hatźLrozat 1.b) pontja szerinti megállapodások előkészítés&e.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő: 1.a), 1.b) pont esetén 2013. május 08., 1.c) pont esetén 2013. május25.

2. a hatáĺozat 1.a) pontja szerinti pa|yazat benyújtása éľdekében felkéri a polgáľmesteľt,
hogy készítsen előterjesztést az 1993. évi LXXXVIII. tĺjrvény 63.$ és 63lA.$-a szerinti
befizetési kĺitelezettségĺe vonatkozőarl a Képviselő-testület 2013. junius havi első ľendes
ülésére.
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3.

Felelős: polgármester
Határiđő: a Képviselő-testület 2013.június havi első rendęs ülése

a) a Rév8 Zrt-vel megbízási szeruođést k<it Budapest _ Józsefuaľos Európa Belvaľosa
Kulturális- gazdaság Fejlesztési Program II. elnevezésű progľam (a továbbiakban: EUB II.

program) elemeinek kidolgozás tlľa, ahatározat 1 'a) pontja szerinti pá|ytzat benyr1jtásához

szükséges feladatok elIźtástxa, az akcióprogľamokhoz kapcsolódó szerzodések,
megállapodások elokészitésére, az előterjesztés2. számumellékletét képezo taľtalommal.
Amegbízźtsi díj ĺisszege 6.400,0 e Ft.

b) felkéri a polgármestert a megbízási szerzőđés aIáításáĺa.

Felelős: polgármester
Hattriđő 3.a) pont esetén 2013. május 08., 3.b) pont esetén 2013. május 15'

a hatfuozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 1|107-02 cím
felhalmozási céltaľtalékon beltil az EU Belvaros II. önként váIla|t feladat
e\őirányzatárőI6.400,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11605 cím EUB II. projekt _ ĺjnként vźl||alt

feladat _ dologi kiadási e|őirányzatra Rév8 Zrt. megbizásí szerződése címen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013' május 08.

5. felkéri a Rév8 Zrt-t a határozat 1.a) pontja szerinti pźiyźuat és a kapcsolódó
dokumentumok előkészítésére és a Képviselő-testület2013. június havi második rendes

ülésére való benyúj tástna.

Felelős: Rév8 Zľt. mb. cégvezetője
Hataľidő: a Képviselő-testtilet 2013.június havi második ülése

a) az EUB II. progľam megvalósítása érđekében egyiittmiĺködési megállapodást k<jt a

Civilek a Palotanegyedéľt Egyesülettel (székhely: 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.,

nyilvántaľtási szám: 12975, ađősztlm.. |8196607-7-42), az előteľjesztés 3. szźtmu

mellékletét képezó taľtalommal.
b) felkéri a p o l g árme steĺt az e gyĹittműko dé si me gál lap o dás a|áír ásár a.

Felelős: polgáľmester
Hataľido: 6.a) pont esetén 2013. május 08., 6.b) pont esetén 2013. május 15.

felkéri apo|gźrmestert az EUB II. progľam keretében a varosrész turisztikai vonzerejének
növelésére vonatkozó vizsgálatok lefolytatásĺĺľa és beszerzési eLjźlrások lefoIýatásźxa,
melyre összesen 500 e Ft összeget biztosít.

Felelős: polgármester
Hataĺidő : a beszeruési elj árások eľedményének megáll apítása 20|3 . j únius 3 0.

a hatźnozat 7. pontjában foglaltak miatt aZ onkormanyzat kiađás 1II07-02 cím
felhalmozási céltartalékon belül az EU Belváros II. onként vállalt feladat
e|oirźnyzataról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím EUB II. projekt _ önként váI|alt

4.

6.
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8.
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9.

fęIađat _ dologi kiadási előirźnyzatľa a Negyeddel kapcsolatos tanulmányok vizsgttlata
címen.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. május 08.

a) az EUB II. progľam keretében a kĺizterĹiletek minőségi megújításrának megaIapozására
vaľosépítészeti-építészetitárgyÚhallgatóiöt|etpá|yázatotírki.

b) a hallgatói ĺitletpályźzat megszervezésę és lebonyolítása érđekében a Vaľosépítészetért
Alapítvany (székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 7., nyilvantaľtási sorszám: 10.675,
ađőszźlma: I8I33Z39-1-4I) részére 1.500 e Ft vissza nem térítendő ttlmogatźtst ny(Ąt az
előterjesaé s 4. számu mellékletét képező tartalommal.

c) ahatározat 9.b) pontja szerinti tĺímogatási összeg az a|ábbiak.łahaszná|hatő fe|:
- apźůyázőkdijazásara: 900 e Ft,
- tiszteletđíjak összegére: 400 e Ft,
- a lebonyo|ításhoz kapcsolódó egyéb költségekĺe : 200 e Ft,

d) felkéri a polgármestert a határozat9.b) pontja szerinti támogatási szerzođés aiźirására.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 9.a)-9,c) pont esetén 2013. május 08., 9.d) pont esetén 2013. május 15.

a hatáľozat 9.b) pontjában foglaltak miatĺ. az onkormanyzat kiadás IIIO7-02 cim
felhalmozási céltaľtalékon belül az EU Belvaros II. ĺjnként vá|Ialt feladat
eloirányzatárő| 1.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11605 cím EUB II. projekt - önként vá||a|t
feladat - miíködési célú źúadoÍt pénzeszkoz e|őírźnyzatta a Városépítészetért 'Ą|apítvtny
támogatása címen.

Felelős: polgármester
Hatfuiđó: 2013. máj us 08.

a hatźlrozat 9.a) pontja szerinti a pźiyázatok elbíráIásáĺa 7 fos zsllrit hoz létre, melynek
tagai:

- a Váľosépítészetért Alapítvány képviselőj e,

- a Civilek a Palotanegyedéľt Egyesület képviselője,
- 3 fő a meghívandó egyetemek k<jréből,
- az onkorm ány zat r észér ő|: SziLźĺgyi Demeteľ
- a keľületi fłĺépítész

A zsiiri tagsai a Civilek a Palotanegyedért Egyesület képviselője, az cinkoľmányzatí
képviselő és a keriileti főépítész kivételével bruttó 100 e Ft/fo tiszteletdíjban részestilnek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 08.

12. az EUB II. program megvalósítása érdekében a Palotanegyedre vonatkozó
köZteľülętalakítási teľv készítésére és az egyéb arculati elemek terveztetéséľe 4.000 e Ft-

10.

11.
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13.

ot biztosít és felkéri a polgármestert a beszerzésí eljárźshoz sztikséges intézkedések
megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: beszerzési eljáľások eĺedményének megállapításźraz)I3.június 30.

a hatźrozat 12. pontjában foglaltak míatt az onkormanyzat kiađás 11107-02 cím
felhalmozási céltartalékon belül az EU Belvaros II. ĺjnként vźi]'alt feladat
előírźnyzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím EUB II. projekt _ önként vźi|alt
feladat - felújítási eIóirtnyzatra końerület-alakítási terv és egyéb aľculati elemek
teweztetése címen.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20|3. május 08.

a) EUB II. program keretében megvalósítandó ,,Palotanegyed kulturális progľamok''-ra
17.000 e Ft-ot, a maľketing feladatokľa 5.600 e Ft-ot biztosít.

b) a határozat 14.a) pontj a szerinti feladatok megszervezését és lebonyolítástta a
Józsefu aľo si Közĺj ssé gi Hazak Nonprofit Kft . látj a el.

Felelős: 14.a) pont esetén polgáľmester, 14.b) pont esetén Józsefraľosi Közĺisségi
Hazak Nonprofit Kft . ügyvezetőj e

Hatáľidő: 14.a) pont esetén 2013. május 08., 14.b) pont esetén a programok lebonyolítása
2013. október

a hatfuozat 14. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kjađás 11107-02 cim
felhalmozási céltartalékon belül az EU Bęlváros II. önként vállalt feladat
előirźnyzatárő| 2f.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím - önként vźi].a|t feladat -

múkĺidési célú átadott pénzeszköz e|oítáĺyzatáĺa a Jőzsefvźrosi Kĺjzösségi Hźnak
Nonprofit Kft. szęrvezésében megvalósuló Palotanegyed kultuľĺális pľogramok
támogatása címen.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. május 08.

a hatźlĺozat |4. poĺtja a|apján felkéri a Józsefuárosi Közĺisségi Hazak Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy készítse e|ő az onkormanyzat és a Kft. közĺitti 2013. évi támogatási
szerződésének2. száműmódosítását, valamint felkéri a polgármestert annak alźńrására.

Felelős: polgáľmeste1lőzsefvátosi KtjzösségiHazakNonprofit Kft. ügyvezetője
Hatáľidő: 2013. május 1 5.

elfogadja a Palotanegyedľe vonatkozó növényültetési javaslatát I.606 e Ft összegben az
előterjesĺés 6. számű mellékletét képező tartalommal és felkéri a Józsefulírosi
Vaľosüzemeltetési Szolgálat ígazgatőját abeszerzési eljaľás |efolytatására.

Felelős: polgármesteľ,Iőzsefvźrosi Vaľosüzemeltetési Szo|gźlatigazgatőja
Hatándó : a beszetzési elj áľás lefolytatásaľ a 2013 . máj us 3 1 .

14.

15.

16.

17.
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18. a hatáĺozat 17. pontjában foglaltak miatt

- aZ onkormányzat kiadás II107-02 cím felhalmozási céltaÍtalékon belül az EIJ
Belváros II. _ önként vt.Jlalrt feladat - e|őirárĺyzatarőI 1.606,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím - önként vállalt feladat - finanszíľozási működési kiadásokon belül az
hányítőszewi tźtmogatásként folyósított támogatás kiutalása eloirźnyzatźtra.

- a Jőzsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ ĺinként vźila|t feladat -

bevétel műkĺĺdési ťlnanszirozási bevételeken belül az irtnyitő szervi támogatásként
folyósított támogatás ťĺzetési szárián történő jőváíras előittnyzatźú és a kiadás dologi
eloirtnyzatát megemeli 1.606,0 e Ft-tal a Palotanegyed nĺivényĺ.iltetési, pótlási
fe|adatai címen.

Felelős: polgáľmester
Határídő: 2013. május 08.

19. felkéĺi a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a k<iltségvetésľől szőIő
iinkormányzati rendelet következő módosításánál vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Hatariđő: a költséwetésről szóló önkormánvzati renđelet következő módosítása.

A dtintés végľehajtását végző szeľvezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészĺ Ügyosztály,
Pénzůigyi Ügyosztály, Rév8 Zrt., Józsefváľosi Ktiztisségi Hlázak Nonprofit Kft.'
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźiy,Józsefvárosi VárosüzemeltetésÍ Szolgálat.

Napirend 314. pontja
Javaslat egy fő megbízásálľa projektasszisztensĺ feladatok ellátására a
Józsefváľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kiizpont MNP III-ban vállalt
feladatellátás ának támo gatásár a
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Iľ;4:áté _ polgáľmester

Egľy Attila _ alpolgármesteľ
Balogh István - képviselő
Kaiser I őzsef- képvisel

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATAR)ZATH)ZATALHoZ vnĺosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
|'54ĺ2013. (v.08.)

A Képviselő{estület úgy dönt, hogy a Magdolna Negyeđ Program III-hoz kapcsolódóan a
Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kcizpont feladatainak megvalósításźlhoz egy fővel
projektasszisztensi feladatok e||átástra megbízási szerződést köt 2013. május 15. és 2015.

18IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL
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május 30. kozötti időszakban, jarulékokka| egyitt, 5 936 700 Ft megbízttsi díj ellenében, és

fę|hata|mazza a p olgárme stert a me gbízási szeruo ďés aláir ásźlr a.

Felelős: polgármester
Hatźlriđő: 2013. máius 15.

A diintés végrehajtásätvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Józsefuárosi Családsegítő és

Gyermekjĺiléti Ktizpont, Polgáľmesteri Kabinet.

4. Gazdál l kodásto Gazdasági Tá ľsaságo kat érintő előterj esztések

Napiľend 4l1. pontja
Javaslat a Jőzsefvőtrosi Gyermekek Udültetéséért Közhasznú Nonprofĺt
Kft. által üzemeltetett Káptalanfüľedi Gyermek tá.ň,or gyermek vizesblokk
felújításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kaľakas Lajos _ igyvezeto igazgatő

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z vĺnĺo s ÍľBTT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
15st2013. (V.08.) 17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvźrosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhaszĺu Nonprofit Kft. által Ĺizemeltetętt
Káptalanfiiredi Gyermek tábor gyeľmek vizes helyiségeinek felújításara 3 500 e Ft-ot
biztosít.

2. az |. pontban foglaltak fodezetéül 1.500 ę Ft összegben a 11107-01 cím általános
taľtalékot, 2.000 e Ft összegben a Kft 2012. évi fel nęm használt önkormányzati
tárrlo gatásátj elĺi l i me g.

3. a Jőzsefváĺosi Gyeľmekek Üdtittetésééľt Közhasznú Nonprofit Kft. a 2012. évi
ĺinkoľmányzati támogatásából fel nem hasznźit f.000 e Ft-ot ne utalja vissza az
Önkormanyzatrészére, ań.az 1' pontban meghatározott feladathozhaszná|jafe|.

4. a2. pontban foglaltak mĺat|az onkoľmrányzatkiadás 11107-01 cím műkĺjđési cél és

általános tartalékon belül az általános taľtalék e|óírányzatfuőI 1.500,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a 11801 cím - ĺinként vállalt feladat - felhalmozási céIu átađott
p énzeszko z e|őir ány zatfu a.

5. felkéri a polgáľmestert a Józsefuarosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Kozhasznű Nonprofit
Kft. támog atási szeruodésének módosításaĺ a és alélírtsźra a 4. pontban foglaltak miatt.

6. a Iőzsefuárosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Kozhasznű' Nonprofit Kft. a 3 500 e Ft-ot
külön kezeli és külön szźmoIja eI az ercđeti miĺködési tĺĺmogatástól.
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7, felkéri a Józsefuárosi Gyermekek Udültetésééľt Kozhasznll Nonproťrt Kft.
ngyvezetőjét a közbeszerzési érté|<hatźrt el nem érőbeszetzési eljarás lefolýatásara, és

a vźtlla|kozási szeruőđés megkotéséľe az 1. pontban meghatározot. feladat
tekintetében.

8. felkéri a polgttrmestert, hogy a határozatbarl foglaltakat a költségvetésről szóló
rendelet kĺjvetkező módo sításánál ve gye fi gyel embe.

Felelős: Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért KözhasznuNonprofit Kft. ügyvezető igazgatő
Hataridő : 1 -7. pontokban azoĺ.rlal,

8. pont esetében a költségvetés következő módosítása

A döntés végrehajtálsát végző szervezetí egység: Józsefuárosi Gyeľmekeľ Üaultetésééľt
Ktizhasznú Nonprofit Kft., Pénzügyi Ügyosztály

Napiľend 4ĺ2. pontja
Javaslat a Képviselő-testiilet 42812012. (XII. 06.) számú határozatźnak
módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATARO ZATHjZ AT ALH) Z EGYS ZERŰ SZóTOBB sÉc szÜrs ÉGE S
HłľÁRozaľ:
156ĺ2013. (V.08.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy:

A Képviselő-testtilet 42812012. CXII. 06.) számís'határozatźnak (versenyeztetési szabá|yzat)

1.) 1 1. pontjának szövegét az a|ábbíak szęrint módosítja:
A nyilvános veľsenyeztetési eljaľás kiírását kozzé kell tenni:
a) a Budapest Fővaľos KormányhivatalaVlll. kerületi Hivatala okmányiľodźi1án,
b) a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuĺĺrosi onkormźnyzat Polgármesteń Hivatala

hirdető táb|Ąán
c) a vagyonügyleti megbí zott ugyféIfogadásľa szo|gáLő helyiségében,
d) alőzsefuĺíľos című helyi lapban,
e) az onkormźnyzat és a vagyonügyleti megbízotthonlapján,
Đ az onkormtnyzat és a vagyonügyleti megbízott rendelkezésére álló egyéb internetes

hirdetési portálon,
g) az a)_Đ pontokban foglaltakon tulmenően, a Kiíró đöntése szerinti más helyen illetve

módon.
2.) 52. pontjának szövege az a|ábbi szerint módosul:

A Kiíró dönthet úgy is, hogy az azonos feltétęlekkel rendelkezők kozül a nyertest és a
második helyre sorolt páIyazőt sorsoIás útjan választja kí. A sorsolás nyilvános, azt



kozjegyző jelenlétében, a páIyazati eljarás lebonyolítója á|tal ĺjsszehívott, Iega|tlbb
hĺíromtagú sorsolási bizottság folýatja le, amelyről szóló jegyzőkönyvet az ercďmény
megáI|apitásaravonatkozőe|őterjesńéshezmellékelnikell.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: azonnal

A diintés végľehajtásätvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.' Polgármesteľi Hivata|

Napirend 413. pontja
Javaslat a Budapest VnI. keľületben, iinkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok ideiglenes használatb a adására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIsEro
A HATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERŰ szóľongsÉc
HATÁRoZAT:
1s7t20r3. (v.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a ,,Javaslat a Budapest VIil. kerületben'
iinkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok ideiglenes használatba adására'' címri
napiľendi pont taľgya|ástń a 2013.május 22-eiképviselő-testtileti ülésre napolják el.

Napiľend 4l4.pontja
Nyĺlvános, egyfoľdulós pá|yázat kiírása a Budapest VIII. kerĺilet' Futó
utca 5.9. szám a|atti, 3557611 hľsz-ú łinkormányzati tulajdonú
telekingatlan éľtékesítésére
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z AT Ho Z AT ALH) Z lrĺľlĺ o s ÍľpTT S Zo To B B S ÉG
HATAROZAT:
Í58l20t3. (v.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I)a Budapest WII., FuüÍ u 5-9. száma|atti, 35576/1hľsz-ú telekingatlant értékesítés útjan
hasznosítja. A hasznosítás érdekében nyilvános egyfordulőspá|yázatot ír ki.

2.) elfogadj a az e|őtegesztés mellékletét képező, a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szźĺn alaÍÍi,
3557611hĺsz-ú telekingatlan értékesítésére vonatkoző pá|ytnati felhívást.
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3.) a páIyázati felhívást a Képviselő-testület 42812012. 6II.06.) szánu hatźnozatźhan
foglaltakon túl a Metropol című napi lapban teszikozzé.

4. felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a veľsenyeztetési eljárást bonyolítsa le, és a pźĺIyázat
eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-testület e|é jőváhagyás végett.
Amennyiben a páIyázat eľedményteleniil zátll, fe|hata|mazza a Yárosgazdálkodási és
PénzügyiBizottságotapźiyázatotIezźlrőeredménymegá|Iapítására.

5.) a Kisfalu Kft. eredményes páIyźnat esetén az onkormányzatta| fennálló megbízźsi
szerzođés 24.12 pontja szerinti megbízási díjra, eľedménýelen páIyźlzat esetén a
megbízási szęrzódés 24.3t pont szeľinti hiľdetési kĺiltségeinek megtéľítésére jogosult. A
díjazás kifizetésére eredményes eljaľás esetén az adásvétę|i szerződés a|áirásźú követően,
eredménýelen eljárás esetén a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését
követően benyújtott szźlmla ellenében ttirténik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺáridő: 1. pont: azonnal

2. pont: azoĺnal
3. pont: azonnal
4. pont: apźiyázat eredményének megállapitását követő 15 nap
5. pont: azpáLyázat eľedményének megállapítását, illetve az ađźsvéte|i szerződés

megkcitését követően

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napiľend 4/5. pontja
Javaslat a Jőzsefválľosi Ktiztisségi Házak Nonpľofit Kft.vel kapcsolatos
tu laj d onosi dtintések meghozata|ár a
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľj esĺő : Becskei-Kovács Barbara _ JKHN Kft . tigyve zetó igazgatőja

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁR o ZATH>Z AT ALHIZ vĺrNo s ÍľpTT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
159120Í3. (v.08.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dö'nt, hogy

1. aJőzsefvtlrosi KözösségiHázakNonprofit Kft. 2013. évi közfog|a|kozatásźnak <jnĺész
többletköltségeire I.430,0 e Ft-ot biztosít a I|l07-01 cím működési cél és általiános
taľtal ékon b elül a k<j zfo slalk o ńatás tjnĺé sz előir źnv zatr óI.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. máius 08.
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2. etfogadja a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. a|apítő okiratának
módosítását' valamint a módosításokkal egységes szerkezętbe foglalt alapítő okiľatot, és

felkéri a polgármestert az alapítő okiľat módosítás dokumentumainak a|áítźsára.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 20t3. május 08.

3. felújítja a Józsefuarosi Közösségi Hazak Nonpľofit Kft. útján, annak
vagyonkezelésében lévő Homok utcai és a Dankó utcai spoľtudvaľokat, és felkéri aKft.-t, a

beruhazás saját nevében töľténő lebonyolításaľa, melyre 13. 500,0 e Ft-ot biztosít a 11107-01
cím működési cél és általanos tartalékon beIĺI az általános l'arta|ék terhére, és felkéľi a Kft.
lJrgyv ezetojét, a szüksége s beszerzési elj aľás lefolytatásaľa.

Felelős: polgáľmesteľ, Józsefuárosi Kĺjzösségi Házak Nonpľofit Kft. ügyvezetője
Hataridő: 2013.junius 30.

4. felkéľi a Jőzsefvátosi Közösségí Hazak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, a 3. pontban
foglaltak végrehajtás érdekében, hogy készítse elő a20|3. évi támogatásí szęrzőđésének l.
szźtmű módosításat, valamint felkéri a polgármesteľt arĺrak alźĺításćra.

Felelős: polgármester' Józsefuárosi Kĺjzösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határiđő: f0I3. május 3 1 .

5. a Józsefuaľosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. tészére a Nemzetgazdaságí
Minisztérium áItal utőfinanszírozással megvalósuló projekt biĺosítására 10.000.000,- Ft
<isszegrí f013. december 3|-í lĄáratű tagi kcilcsönt nyújt. A kölcsön feďezęte az éven belüli
|ej źr atű kölcsön vi s szafi zetése.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. május 08.
6. a 5. pont a|apján elfogadja az előterjesĺés 1 sz. melléklete szerinti tagi
kölcsönszerződést, és felkéľi a Polgármestert annak aláítására.

Felelős: polgáľmester
Hatćĺridő : 2013 . május 08.

7 . az I., 3. és 5. pontban foglaltak miatt:

a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím múkĺjdési cél és á|ta|tnos tartalékon beltil a

közfoglalkoztatás e|óirányzatárő| I.430,0 e Ft-ot átcsoportosít a 1 1805 cím - kötelező feIadat -

mfü ödésicélúátađottpénzeszkoze|óirtnyzatára.

b) az onkoľmtnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos tartalékon beInl az
általános tarta|éke|óirányzatáról 13.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11805 cím - ĺjnként vállalt
fe|ađat - felhalmozási célú éúadottpénzeszkoz e|őirányzataľa sportudvaľok felújítása címen.

c) az 5. pontban foglaltak miatt az onkormanyzatbevéte| 11805 cím - önként váIIa|t

feladat - műk<jdési kolcstjnĺjk visszatériilése előirányzatźft és a kiadás - önként vá|Ialt feladat
_ műköđési kölcsön nyijtása előirźnyzatát 10.000 e Ft-talmegemeli.
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Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. május 08.

8. felkéri a Józsefuĺírosi Közosségi Házak Nonprofit Kft. igyvezetőjét, hogy
gondoskodj on az alapitő okirat 2013. január 01-jén hattiyba lépett jogszabáIyi változásoknak
megfelelő módosításaľól.

Felelő s : Józsefu áro si Közö sség i Hazak Nonpro fit Kft . ügyve zetőj e
Hataridő: legkésőbb 2014.januaľ 0 1.

9. felkéľi a polgármestert, hogy a hatfuozatban foglaltakat a kĺiltségvetésľől szóló
rendelet kcjvetkező módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő : a költségvetési rendelet következő módosítása

A diĺntés végrehajtását végző szewezeti egység: Polgármester, Pénzĺigyi t)gyosztáiy,
Józsefoárosi Köziisségi H:ázak NonpľoÍit Kft.' VagyongazdáIkodási és

Létesítményĺizemeltetési Ugyos ztá'|y Gazdálkodási lľoda

Napiľend 4|6. pontja
Javaslat a Budapest VIil. keľület, Práter a. 20ĺA sz. a|atti társashá.z
támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Soós Gyoľgy - képviselő

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o ZATHIZ AT ALHIZ vnĺo s ÍľBTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
160t2013. (v.08.)

A Képviselőtestiilet úgy dĺĺnt, hogy

1. a Prźúer u. f\lA. sz. alattí társasházat bruttó 9 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesíti atźrsasház felújításábóleredő kiviteIezési hibák kijavítására

l8IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

Felelős:
Határíđő:

polgármester
a tźr sasház elfo gadó v źlaszát követő en

Z.fe|kéri a polgĺĺľmesteľt, hogy az 1. pont szerinti támogatás fe|haszná|ásiíľól készítsen
me g ál l apo d ást, az a|ábbiak fi gyelembe v ételével :

- a Józsefuárosi onkormárlyzat bruttó 9 000 000.- Ft vissza nem térítenđő támogatásban
részesíti aTársasházat, a megá|lapodás mellékletét képezó műszaki jelentés és tételes
költségvetés szerinti munkák, illetve az érintett lakások hibaelharítás utáni
helyreállítása céljából,
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- a felújítási munkákat a Társasház rendeli meg, a műszaki ęllenőľzést a Táĺsasház
bíztositja,

- a tánogatás felhaszná|źsáĺak ellenőrzése céljából, legalább harom érvényes ĄánLat
a|apjtn szükséges a nyertes kivitelező kiválasztásához, a Táĺsashźz a beszerzés
lebonyolításźú:lozbíráIő bizottságot állít fęl, melybe az onkormányzattagot delegál,

- a Társasház a megállapodás szerinti munkálatokat, illetve annak építési naplóval és

szĺĺmlákkal történő elszámolás át f0|3 . december 3 1 -ig köteles elvégezni.

- atźmogatás feltétele, hogy annak feIhasznźiását kövętően a Taľsasház,Lllefue atetőtéti
lakások tulajdonosai lemondanak a jövőben mindennemu gaľanciźtlis és szavatossági
igényĹikről az onkoľm ány zat feIé.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy a 2. poĺt szerinti megállapodás tervezetet ktildje meg a

Práter u. 20 l A. sz. alatti táĺsasház részére elfo gadás célj ából.

Felelős:
Hattriđő.

Felelos:
Hatĺĺľidő:

Felelős:
Hatźriďő;

Felelős:
Hatĺĺridő:

polgármester
2013. máius 17.

polgármester
2013. május 17.

polgármester
A tźr sashźzi kö z gyrílé s j őv źhagy ását kö vető en

polgármester
5. pont esetében 2013. május 8., 6. pont esetében a koltségvetés
következő móđosítása

4. felhata|mazza a po|gármesteľt a 2. pont szerinti megállapodás aláírásáta, amennyiben a

Prátęr u. 20 l A. sz. alatti tźr sashtn közgyűlé s e a me gáL|apo dást e lfo gadta.

5.

6.

az 1. pontban foglaltak miatt az onkormányzat 11705 cím - önként vá|Lalt feladat _

felha|mozásra, felújításra nffitott ktjlcs<jnök e|oirányzatáÍól 9.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít
- ĺjnként vźů|alt feladat - a felhalmozási cé|ű átađottpélueszkoz előfutnyzatára aPrźńer u.

20 l A. szám aIatti tĺĺmogatása címen.

felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a kóltségvetésľől szóló rendęlet
következő módosításánál vegye fi gyelembe'

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Vagyongazdálkodási
IJ gy osztźůy Gazd álko d ási lroda, Pénzü gyi tigyo sztály
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5. Va gyon kezeléssel, vá ľos ü zemeltetéssel kapcsolatos előteľj esztések

Napiľend 5/1. pontja
Javaslat a kiizösségi kertek megvalósításával és műkiidtetésével
kap cso lato s diintés ek meghozatalár a
(írásbeli eloteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll4áté - polgármester

S,ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ AT:ľrI Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToBB s Éc szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
161/2013.(v.08.) 14IGEN 4 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a ',Javaslat a köziisségi kertek megvalĺisításával és

műktidtetésével kapcsolatos dtintések meghozata|árao, című napirendi pont tfugya|ását a

20 |3 .május 22- ei képviselő -te stületi tilésre napolj ak el.

Napirend 5l2.pontja
Javaslat fedezet biztosításáravirágtartĺó oszlopok elhelyezése céljábĺí,l
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dudás Istvĺínné - képviselő

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATlľ1) Z AT ALH) Z MrNo S ÍTETT SZoToBB S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
|,6212013. (V.08.) 17IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Népszínház utcźlba 50 db vfuáglartő oszlopokat telepít 5.000,0 e Ft keľetösszegben, a
teruezési, engeďé|yeztetési eljĺĺľás költségére 1.000,0 e Ft keretösszeget határozmeg.

2. ahatátozat 1. pontjanak fedezetéül a ||107-02 cím Fejlesztési céltartalék _ Népszínház
utca kandelábeľ csere _ e|óirtnyzatot jelöli meg.

3. ahatározat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgármestert, a vfuáglartő oszlopok telepítése és a

tervezési szolgáItatźlsra vonatkozó kozbeszetzési értéLďlatárt el nem érő beszeruési
elj aľások lefolyatására.

4. a Jőzsefvźrosi Vaľosüzemęltętési SzolgáIat részére a növények és a hozzá tartoző
anyagok beszerzésére és a ntivényzet fenntaľtására 604,0 e Ft-ot biztosít a |II07-02 cím
Fejlesztési céltatalék _ Népszínhtzutcakandeláber csere _ előirźnyzat teľhére.

5. ahatározatban foslaltak miatt:
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az onkormányzat kiadás |II07-02 cím Fejlesztési céltartalék - Népszinhtz utca
kandelábęľ csere - eIóirźnyzatról 6.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11601 cím _
önként váI|a|t feladat -benlhazások előirányzatźnaviáglartő oszlopok beszeruése
a Nép szính źz utcáb arl címen.
az onkormtnyzat kiadás 1II07-02 cím Fejlesztési céltaĺtalék - Népszíĺlhźzutca
kandeláber csere - e|oiráĺyzatról 604'0 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11108-02 cím -
ĺjnként váIIa|t feladat - finanszírozási mfüödési kiadásokon belül az lľarryitő
szervi támogatásként tblyosított támogatás kiutalása eIoiränyzattra a J ozsefuaľosr
VaĺosüzęmeltetésiSzolgźiattźtmogatásacímen.

c) a Jőzsefvźłosi Varosüzemeltetési Szolgźt|at 80103 cím - <jnként vá||alt feladat _

ťĺnanszirozźsi mfüödési bevételeken beliil a múködési irźnyítőszerví
támogatásként folyósított fizetési szám|źn tĺjrténő jóváíľás előiľźnyzatát 604,0 ę

Ft-tal megemeli, ezze| egyidejűleg ugyan ezen cím dologi e|őfuźnyzatát _ önként
vá||a|t feladat _ 604,0 e Ft-tal megemeli utcai virágok beszeľzése és ápolása
címen.

6. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet
k<jvetkező módosításanál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 1'.,2.,4.,5 pont esetén 2013. május 08.

3. pont esetén f0I3. május 3 1.

6. pont esetében a költségvetési ľendelet kĺjvetkező módosítása

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzůigyi Ügyosztály, Józsefváľosi
Városüzemeltetési Szolgálat, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy
Létesítménvĺizemeltetési lľoda

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat az építésüggyel iisszefiiggő egyes helyi eljáľások ľészletes
szabá|yairól szóló 5 lfU Í3.(Ľ.1 0.) tinko ľ mányzati ľendelet m ó do sításáľa
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lĺ4áté_ polgármester

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A RENDELETALKOľÁsHoz vnqŐsÍľpTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľ.vÁnos rÉpvlsBro-rp,srÜrpľp 18 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERt]LET JoZSEFVÁnosr oľxonuÁNYZAT xÉpvrsnL,ő _ TESTÜLETENEK
).!ĺ2013. 

- ('.lsl oľronivĺÁľvza.ľr RENDELETE AZ nľÍľnsÜcGYEL
osszBľÜGGŐ EGYES HELYI oľxonľĺÁľĺyZATI HATOSÁGI ELJÁRÁSOK
nEszr,rľľ,s SZABÁLYAIRóL szoLo 5/2013.(II.10.) oľxonľĺÁľyza.ľr
RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

a)

b)
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A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Iľodán megtekinthető.

A rendelet kihiľdetésétvégziz Szervezési és Képviselői Iroda

Napirend 5/4 pontja
Javaslat a helyi épitészeti-míĺszaki teľvtanács létľehozásáľól és műkiidési
ľendjéről szó,JLő 5|'ĺ2011.(x.19.) iinkoľmányzati ľendelet hatályon kívül
helyezésére és új rendelet megalkotásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }/.źLté _ polgármester

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A RENDELETALKOľÁsHoz MINOSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozspr.vÁnos rÉpvlsBro-ľBsľÜI.pľp 18 IGEN, 0 NEM, 0

TARToZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET JóZSEFvÁnosĺ oľxonľĺÁľyzĺ.ľ xnpvrspLo _ TEsTÜLEľÉľnx
23t2013. (v.15) oľronľĺÁľyza.ľr RENDELETE A HELYI nľÍľBsznľr-
ľĺrjsz.ł.xr TERvTANÁc s r,ÉľRnHozÁsÁnol n s ľĺurooÉsr RENDJERoL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető'

A ľendelet kihiľdetését végzi: Szervezésĺ és Képviselői Iroda

Napiľend 5/5. pontja
Javaslat szobrok és emléktáblák elhelvezéséľe. illetve síremlék
felúj ítás ának támo ga tásár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4áté _ polgáľmester

Sántha Péteľné - alpolgármester

1ZAVAZÁSNAL JELEN vAN 18 KÉPuSELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
163t20|3.(v.0s.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja Diescher József épitész laiptájĺínak felújítását azzal, hogy az anyagi
tźĺmogatás méľtékéľől a további egyeztetések eredményét követőęn dönt.

2. támogatja Wattay János tiszteletére emlékmű vagy emléktábla áIlítását a Józsefuríľos
területén,azonbananyagitámogatźstnemtuđnyújtani.
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3. tźlmogať1a Haltenberger Samu emléktáblájának elhelyezését a Budapest VIII. Kerepesi
út 15lb szźtm alatti épĹilet utcai homlokzatĺán, amennyiben az emléktábla
elkészítésének s elhelyezésének telj es költs é gét a kér e|mező viseli.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 1. pont esetén 2013. május 8' és az egyeztető tárgyalások lefolytatását követően

2.,3. pont esetén 2013. május 8.

A diintés végrehajtásátvégző szeľvezeti egység: Városfejlesztési és FőépítészilJgyosztáiy
Főépítészi Iroda

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc.Z EGYS ZERŰ szóro g g sÉc szÜrSÉGE S
HATÁROZAT:
|64t2013. (v.08.) 17IGEN 1 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. támogatja a Baross utca menti (35798) hrsz koneriilet ,,Muzsikus cigányok paľkjď'
névre tcjrténő elnevezését azzal a feltétellel, hogy a komyezó épületek házszámozása
nem változik.

2. támogatja a 4. poĺtban meghatátozott területen a muzsikus ciganyok részére emlékmű
létesítését, melynek terveit, azok elkészülte után kér bemutatni. Az emlékmiĺ
felállításával kapcsolatos pénzbeli támogatźls mértékéľől a Képviselő-testület felkéri a
polgármesteľt, hogy folytasson egyeztetést a Főváľosi onkormányzattal.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 1. pont esetén 2013. május 8.

2. pont esetén 2013. május 8. és az egyeztető tárgyalások lefolytatását követőęn

A dłintés végrehajtásátvégző szewezetiegység: Városfejlesztési és Főépítészi|Jgyosztá|y
Főépítészi Iľoda

Napirend 5/6. pontja
Javaslat a Budapest VIII.' József u.27. és Vajdahunyad u. 9. szám a|atti
telekingatlanok hasznosításáľa, valamint a kerületben keľékpártárolók
|étrehozására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
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sZAv AZASNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZATALHo Z EGYS ZERÚ SZóToBB s Éc s zÜrs Écp s
Ha.ľłRoza.ľ:
t6st2013. (v.08.) 18IGEN O NEM o ľa.nľózxouÁssa.r,

A Képviselő-testtilet úgy d<int, hogy

1.) visszavonjaa30Il20I2. (IX.z}.) számthatározat 1.) - 5.) pontját.

2.) eltér a22412012. (VII. 05.) számú Képviselőtestületi hatźlrozatll. fejezet 8. c) pontjában
meghatärozott bérleti díjtól és elfogadja, a Budapest VIII, József u.27 . szźlm aIatti telek,
gépkocsi-beállóként való hasznosítását a VIII. kerületi Rendőrkapitźnyság, a Józsefuárosi
Városüzemeltetési SzolgáIat és a KozterĹilet feliigyelet dolgozói részére,1.500'- Ft +
efďgepkocsi-beálló havi béľleti díj mellett. A Kĺiĺerulet-felĺigyelet szolgálati gépjáľmúvei a
Budapest VIII., József u.27. szźlm alatti telken ingyenesen parkolhatnak, mivel kĺizfeladatot
látnak el.

3.) eltér a22412012. (VII. 05.) számú Képviselő-testiileti hatźrozatII. fejezet 8. c) pontjában
meghatźrozott béľleti díjtólés elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szźtmalaÍti telek,
gépkocsi-beállóként való hasznosítását a Polgármesteri Hivata| do|gozői részéte, 1.500,- Ft
+Afa}gépkocsi beálló havi béľleti díj mellett.

4.) az onkormányzat tulajdonábarláIlrő iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi beállók
és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről szóló 59120|1. (XI. 07') számí onkormáĺyzatí
rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetését elengeđi.

5.) az önkormányzat tulajdonában álló iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbęadásának feltételeiľől szóló 59l20|I. (XI. 07.) száľrlil
önkormányzati rendelet 15.$ (4) a.) pontja alapján eltekint az egyoldalú kĺjtelezettség vállaló
nyi|atkozat kozjegyzłĺi okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-beállókra tĺjľténő bérleti szerződések megkötésére,
valamint a meglévő béľleti szerződések módosításĺára a bérleti dÜ és az óvadék
vonatkozźsźlbarl

7.) a Kisfalu Kft a feladat e||átásáéĺtmegbízásí díjban nem részesül.

8.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a
- Baross u, 63-67. _ onkormányzat épilete e|őtt,
- Haľminckettesek tere'
- Horváth Mihály tér Fazekas Mihály Gimnázium előtt,
- Losonci tér - Losonci téri iskola előtt,
- Mikszáth Kálman tér- SOTE könyvtaľ közelében,
- Német utca - Németh iskola közelében vagy Metro közelben,
- Tcimő utca - SOTE közelében,
- Szigony utca _ Práter utca _ Pázmźny Péteľ Egyetem Informatikai Kar helyszíneken bruttó 1

millió Ft összeghatárig,,P,, alakú kerékpártámaszok létesítésére folytasson le beszerzési
eljaľást és annak eredményét terjessze aYźnosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság elé.



Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hataľidő: 1-7.) pont esetében 2013. május 8.

8.) pont esetében f0I3.június 3.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napiľend 5l7. pontja
Javaslat segélyhÍvó rendszer kialakításáľa a díjťuető parkoló

' automatákban
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Ildáté - polgármester

sZAv AZÁSNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc. Z MtNo S ÍTETT S ZóToBB S ÉG szÜrs Écps
HATÁROZAT:
|66t2013. (v.08.) 16IGEN 0 NEM }TARTDZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint' hogy:

l. 2013 július l-től támogatja a segélyhívó rendszer kialakítását az előteľjesztés első sztlmu
męllékletében foglaltak szeľint

2. az I pontban foglaltak végrehajtása céljából|, annak fedezetéiil a parkolási bevételi többletet
jelöli meg.

3. a Közteľiilet-felügylet 30105 cím kötęlező fęladat bevételi intézményi műktjdési bevételi
e|őfuźnyzatát 8.180. e Ft-tal és a kiadás felhalmozźsi e|őirźnyzatát7.790. e Ft-tal, dologi
kiadás e|őirányzatát390 e Ft-tal megemeli.

4.tartősanelőzetes kötelezęttségetváI|a| évente megközelítőleg 780 e Ft-ra SIM kártyák havi
díjafua.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat az ĺjnkormányzati kciltségvetésről
szóló rendelet soron következő módosításán ái v egy e figyelembe.

6. felkéri a Kĺjzterület-feliigyeletvezetójét abeszerzés lefolýatásaľa, valamint a segélyhívó
rendszeľ kiépítésre.

Felelős: 1-4. pont esetében: polgármester
5. pont esetében polgármester
6. pont esetében Közteľiĺlet-felügyelet v ezetője

Hatfuidő 1-4. pont esetében 2013. május 8.

5. pont esetében a költségvetésről szóló rendelet kcivetkező módosítása
6. pont esetében 2013junius 30.
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A dtintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Pénzĺigyi Ügyosztály, Kłizterület-
felĺigyelet

Napirend 5/8. pontja
Javaslat a Józsefuárosi Városüzemeltetésĺ Szolgálat kłiltségvetésének
módosítására, a parkolást megakadáiyoző pollerek javítására, pőtlásáľa,
költségvetési pĺó'tigény benyúj tásával
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Acs Péter _ JvsZ igazgatőja

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlgrIZ MINo S ÍTETT SZóToBB SÉG S ZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
|'67ĺ20Í3. (v.08.) 18IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. egyetért a kerületben elhelyezett 2I7 db poller javításával, valamint |23 đb polleľ
pőt|ásźxal, a bekeľülési költsége 4.700,0 e Ft,

2. a feladat eLIźtásźt a Jőzsefvźnosi Vrĺrosüzemeltetési Szolgálat végzi, és felkéri a
v ezetőj ét, a. b eszer zé,si elj ĺíľás l efo lytatás ára.

3. a Iőzsefvźĺrosi Vaľostizemeltetési Szolgá|at költségvetését az 1. pontban foglaltak
teljesítése érdekében a mfüödési cél és általános tartalék terhére 3.600,0 e Ft-tal
kiegészíti.

4. a) az Önkormányzatl<ladás 11107-01 cím - k<jtelező feladat _ mfüödési cél és
általános taľtalékon be|il az mfüĺjdési általános l.artaLék e|ófuźnyzatáÍő| 3.600,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kote|ezÍS feladat _ ťlnanszirozási mfütjdési
kiadáson be|i| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tárĺlogatás kiutalása
e|oirźnyzatźra,

b) a Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kĺjtelező felađat - bevételi
ťtnanszítozási működési bevételen belül a az irźnyítószervi támogatásként folyósított
támogatás ťĺzetésí szám|źn ttjľténő jőváirása e|őirényzatát és a kiadás dologi
e|őirźnyzatát 3 .600,0 e Fttal megemeli.

c) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésľől szőIő ľendelet kĺjvetkező
módosításánáIahatározatbanfoglaltakatvegyefigyelembe.

Felelős:polgáľmester, a Jőzsęfvźtrosi Vaľosüzemeltetési Szo|gźiat igazgatőja
Hataľidő:I-3 azoma|,

4. pont a)-b) azoĺlrlal, c) legkésőbb 2013. június 30.

A döntés végrehajtását végző szewezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály, Jőzsefvárosi Yárosĺizemeltetési Szolgálat, Pénzügyi Ügyosztály
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Napiľend 5/9. pontja

. 
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

s,LAv A:L^SNÁL JELEN VAN 18 t<Éľvlspro
A HATÁR oZ ATHcz AT ALHIZ ľĺľlĺo s ÍľpTT S ZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
168120Í3. (v.08.) 17IGEN O NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 35463 hrsz. a|att felvett, természetben a Karácsony Sándot u. 29. szám a|aÍti
ingatlant a 7612013. (III.06.) számu képviselő-testtileti hatźrozatban foglaltaktól
eltérően hasznosítja.

2. a 35327 brsz. alatt felvett, természetben a Szerdahelyi utca 9. szám a|atĺi, 698 fił
alapteľĹiletű, iiľesen álló telekingatlarl vásárlói paĺkolóként, valamint a 35463 Łtľsz.

alatt felvett, természetben a Kaĺáósony Sándoľ u.29. szźrrl a|attĺ,1105 m2 alapteľületű,
iiresen álló telekingatlan árusítói parkolóként hasznosítja, Z}IL.-februaľ 28-ig, de

legkésőbb a Teleki téri piac megnyitásáig.

3. A Kaľácsony S. u. 29. szám a|atti ingatlan esetében a bérleti đíjat íđ(5szakosan arusító
őstermelők esetében 3.000,- Ft/hónap + AfalgépkocsĹbeálló, a piacon állandó
jelleggel aľusító kereskędők részére 5.000,- Ft/hónap + Afďgépkocsi-beálló összegben
áIlapítja meg. A bérleti szeruődés feltétel bekcivetkeztéig, azaz 2014. februaľ 28-ig
érvényes, de legkésőbb a Teleki téri piac megnyitásáig. Az onkormányzat
tulajdonában áIIő Ĺires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről szóló 59l20I1. CXI. 07.) szźmt oĺtkotmźnyzati
ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjáĺ a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű
óvadék megfizetését elengedí. Az onkormanyzat tu|ajdonában á1ló tires telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről
szőIô 5912011. CxI.07.) számú, önkoľmányzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjtn
eltekint az egyo|da\ú kötelezettség vállaló nyi|atkozatkozjegyz(5i okiratba foglalásától
a bérleti díj mértékéľe tekintettel.

felkéľi a Kisfalu Kft-t Karácsony S. u.29. szétm a|attí ingatlan esetében a gépkocsi-
beállókĺa vonatkozó bérleti szerződésęk megkĺitéséľe.

felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetojét, hogy gondoskodjon az 1. pontban említett iires
telkeken a parkoló kialakításahoz sztikséges munkálatok elvégzéséľől, melyre bľuttó
4.800 e Ft fedezetet biztosít a 11602 cím dologi - egyéb ĺizemeltetés - e|őiĺányzata
terhére.

felkéri a Jőzsefvźrosi Városüzemeltetési Szo|gáIat igazgatőját, hogy az Önkoľmányzat
nevében gondoskodjon a Szerdahelyi utca 9' szám alattí ingatlan esetén a paľkolás

4.

5.

6.



üzemeltetés ellátásáról, a személyi állomany biztosításáról, melyre 2013.évre 1.600 e
Ft-ot biaosít a JYSZ béľ- és járulék megtakarítása terhére, valamint 2014. évre 400 e
Ft összegben előzetes kötelezettségetváIIa| a parkolásból befolyó bevételek terhére.

7. felkéri a Jőzsefvárosi Vaľosüzemeltetési Szolgźúat ígazgatőját, hogy a haténozat 6.
pontjában foglaltak miatt saját hatásköľbeĺaziĺtézmény kciltségvetését módosítsa.

8. hozztljaruI az ideigLenes piac utcafrontján koncentrált rakođóhely létesítéséhez a
Szerdahelyi utcában 20 métęr és a Karácsony Sándor utcában 35 méter hosszúságban,
4.00 és 12.00 őra közötti időkorláttal, a létesítés költségére bruttó 80.000 Ft-ot biztosít
a I|502 cím dologi kiadási előirźnyzat terhéľe.

9. felkéri a polgármestert, hogy a2013. évben befolyó tcjbbletbevétellel a k<iltségvetés
módosítására tegyen javaslatot, és a2014. évi költségvetés készítésénél ahatározat2.
pontj ában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: az I-3.' 8-9. pont esetében a polgáľmesteľ
4-5. pont ęsetén Kisfalu Kft ügyvezető
6-7. pont esetében: Józsefuaľosi Váľosüzemeltetési Szo|gźiat ígazgatő,
polgáľmester

Hataľido: az1-3.,5. pont esetében2}I3. május 8.

4. pont esetében: 2013. május 31.
6.pont esetén 2013.május 8, illetve a2014. évi költségvetés teľvezése
7. pont esetén aJYSZ ktiltségvetésének ktjvetkező módosítása
8.pont esetén 2013. május 31.
9. pont esetén legkésőbb 20|3. december 31., és a 201'4.évi költségvetés
tervezése

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Jĺózsefuáľosi Váľosüzemeltetési
Szolgálat, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty Létesítményüzemeltetési
[roda, Kĺsfalu Kft.

6. Humánszo|gáItatással kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat polgármesteri és alpolgáľmesteri keret teľhéľe tiirténő
támogatások elbírálásáľa
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }i4źúé - polgármester

Sĺántha Péterné _ alpolgármesteľ
Dľ. Sára Botond - alpolgáľmesteľ

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ vnĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
169t20r3. (V.08.) O TARTOZKODASSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elszámolási kötelezettség mellett tétmogatja a Megálló Csopoľt Alapítvany (székhely: 1084
Budapest, József u. 49.; képviseli: o|aszy Csaba elnök) az olaszotszági Leccében 2013.
május 27 . és jimus 2' kozott szervezett futball tomán va|ő részvételét 150.000.- forinttal,

2. 15 darab részvételi jegyet rendel a magyarctszági deportáláso\ 69. évfordulójanak
tiszteletére 2013, május I3-T szervezet. Nemzeti Zańnđok|atra az Acs Vaľossá Ytiásáért
Taľsaságtól (székhely:294I Acs, Ipar tft2, ađőszám: 18616370, képviseli: Dr. Petrasovits
Anna) 5.500.- Ftl jegy, azazbruÍtő 82.500.- Ft értékben.

3. elszámolási kĺjtelezettség mellett támogatja az Aĺarrycsapat Alapitváĺy (székhely: 1062
Budapest, Aľadi tft22.; képviseli: Krĺ Lajos elnĺik) áItaI szervezelt2)I3. évi diákbajnokság
szervezési költségeit 1 50. 000.- forinttal,

4. 40 đarab támogatói jegyet rendel a Baptista SzeretetszolgáIat Alapítvánýól (székhely:
2481 Velence, Pusztaszabolcsi u.3.; ađőszám: 18485529-1-07; képviseli: Szenczy Sándor
kuratóriumi elnök) a 201,3. május 24-én 15 órától szervezett ,,Vidám Gyermeknap''
elnevezésti cirkuszi előadással egybekötött segélykonceľtre 1500 Ftlđb, azaz bruttő
60.000.- Ft éľtékben, a támogatói jegyek fe|hasznáIźlsára a Józsefuaľosi Családsegítő és

Gyeľmekj óléti Kĺlzpont vezetőj ének j avaslata alapjtn kerül sor,

5. ahatfuozat I. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belül Santha Péterné alpolgráľmesteri saját keret előirányzatárő|
összesen 150 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1105 cím - _ önként vállalt feladat - működési
célú átadott péĺueszkoz e|őiráĺyzatáraaMegáIló Csopoľt Alapítvany ttlmogatźsa címen,

6. ahatátozat 2. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadts 11107-01 cím műkodési
cél és általános tartalékon belül Santha Péteľné alpolgármesteľi saját keľet előirányzatfuő|
összesen 82.500 Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím - önként váI|a|tfelaďat - dologi
előhtnyzatźratźlmogatói jegyvásár|ásacímen,

7. ahatátozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkíađás l1107-01 cím működési
cél és általanos tartalékon beltil dr. Kocsis lľl4áté polgźrmesteľi saját keľet előirĺányzatáĺő|
összesen 150 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként vá||alt feladat - mfüĺidési
célúátadottpéĺueszkozeIoirányzatáraazAĺanycsapatA|apíNánytámogatźtsacímen,

8. a határozat 4. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkjadźĺs 11107-01 cím működési
cél és általĺínos tartalékon belül dr. Saľa Botond alpolgáľmesteľi saját keľęt előiľányzatárő|,
összesen 60 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vźi|a|t feladat - dologi
e|oirćnyzatźnatźlmogatói jegyvásáĺ|ásacímen,

9. felkéri a polgĺírmestert, hogy ahatáĺozatban foglaltakat az ĺjnkoľmźnyzat költségvetéséľől
szó 1ó ľęndelet kĺjvetkező módo sít ásaĺáI ve gye fi gyelembe,

10. felkéri a polgármestert a hatźrozat 1. és 3. pontja szerinti tiĺmogatási szerződések, valamint
a2. és 4. pont szerinti megrendelés aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 1-8. pont esetében 2013. május 8.

9. pont esetében <inkormányzat}}I3. évi költségvetésének következő módosítása
10. pont esetében 201'3. május 3 1.
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A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ugyosztály, Pénzügyi
Ugyosztály

A Képvis elő-te stület az ] 7 0/2 0 ] 3. (T. 0 8.) számú határozatáb an a szav azas
megismétĺéséről dantatt, majd a 17] /20I3'(I/.08.) és ]72 /20]3.(I/.08.) számokon

fogadta eĺ a napirendi pont határozatát.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ szóľo g g s Éc szÜrSÉGES
HATÁROZAT:
1,70ĺ20|3.(v.0s.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület Dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslatát elfogađva űgy dĺĺnt, hogy a
napirendi pont szava zását megismétli.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z vnĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
17t|2013. (V.08.) 17IGEN 1 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. 15 daľab részvételi jegyet rendel a magyarországi depoľtáláso\ 69. évfordulójrának
tiszteletére 2013. május I3-án, szervezett Nemzeti Zaľánđok|atra az Acs Varossá Yá|ásáért
Taĺsaságtól (székhely:.f94| Acs' Ipaľ tlt2.,ađőszám: 18616370, képviseli: Dľ. Petrasovits
Anna) 5.500.- Ftl jegy, azazbruttő 82.500.- Ft éľtékben.

2. ahatfuozat 2. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzathjadás 11107-01 cím működési
cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgáľmesteri saját keret előirányzatárő|
összesen 82.500 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - ĺjnként vállalt feladat - dologi
előirtnyzatáratámogatói jegyvásaĺlásacímen,

Felelős: polgármester
Hatfuidő:1-2. pont esetében 2013. május 8.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi
Ügyosztály

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR c.ZATHIZAT ALHIZ vnĺo s ÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
172t20Í3. (v.0s.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
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1. elszámolási kotelezettség mellett támogatja a Megálló Csoport Alapítvany (székhely: 1084
Budapest, Jőzsef u. 49.; képviseli: olaszy Csaba elnök) az oIaszországi Leccében 2013.
május 27 . ésjúnius 2.kozotÍ. szeĺvezett futball tornán való részvételét 150.000.- foľinttal,

2. elszámolási kotelezettség mellett tttmogatja az Ararlycsapat AlapíNtny (székhely: 1062
Budapest, Aradi iń22.; képviseli: Kú Lajos elnok) á|ta| szewęzett}}I3. évi difübajnokság
szęľvęzési költségeit l 50.000.- foľinttal'

3. 40 đarab támogatói jegyet rendel a Baptista SzeretetszolgáIat Alapítvĺánýól (székhely:
2481 Velence, Pusztaszabolcsi u. 3.; adószám: 18485529-I-07; képviseli: Szenczy Sándor
kuratóľiumi elnök) a 2013. május 24-én |5 őrátőI szęrvezętt ,,Vidám Gyermeknap''
elnevezésű cirkuszi előadással egybekötott segélykoncertre 1500 Ft/db, azaz bruttő
60.000.- Ft étékben, a támogatói jegyek fęIhasznáIására a Józsefuarosi Családsegítő és

Gyeľmekj óléti Központ vezetój ének j avaslata alapjtn kerĹil soľ,

4. ahatározat I. pontjában foglaltak míatt az onkormanyzatkíadás 11107-01 cím múktjdési
cél és általános tartalékon beltil Sĺíntha Péterné alpolgármesteľi saját keret előirányzatárő|
összesen 150 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadáS 11105 cím - - ĺjnként vá||a\t feladat - működési
célú átadott péĺueszkoz előirźnyzatáĺaaMegálló Csoport Alapítvĺĺny támogatása címen,

5. a hatźrozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kiađźs 1 1 107-01 cím múködési
cél és általános taľtalékon beltil dr' Kocsis Máté polgármesteľi saját keľet előirányzatárőI
összesen 150 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként váI|a|t feladat - mfüĺjdési
célú átadott pénzeszkoz e|őirźnyzatáraaz Aranycsapat A|apitvány tźtmogatása címen,

6. ahatőĺozat 4. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím működési
cél és általános tartalékon beltil dr. Saľa Botond alpolgĺíľmesteri saját keret előirányzatáről
összesen 60 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vźi|a|t feladat - dologi
eIoirźnyzatáratźmlogatói jegyvásaľlásacímen,

7. felkéľi apolgármestert, hogy ahatfuozatbarlfog|a|takat az ĺinkoľmĺínyzat költségvetéséről
szóló rendelet kĺjvetkező módosít ásźnźi ve gye figyelembe,

8. felkéri a polgáľmestert a hattrozat 1. és 3. pontja szerinti támogatási szerzóđések, valamint
a2. és 4. pont szerinti megľendelés a|áírźsźlra.

Felelős: polgármester
Hatźlĺiđő:1-6. pont esetében 2013. május 8.

7. pont esetében önkormanyzat2}I3. évi ktĺltségvetésének következő módosítása
8. pont esetében 2013. május 31.

A diintés végrehajtálsát végző szervezeti egység: Humánszo|gá|tatási Ügyosztály, PénziigyÍ
Ügyosztály

36



Napiľend 612. pontja
Javaslat az Ovi-Foci programhoz való csatlakozásľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Il;4.ź./ré - polgármester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z vnĺo s ÍľpTT SZóTOBB S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
173ĺ2013. (V.08.) 18IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. az ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (székhely: 1023 Budapest, Komjádi B. u. 3.3118.)
gondozásźlban mfü<idő ovi-Foci, ovi-Sport program céljaival egyetért és a Koszoru
Napközi otthonos ovodában (1086 Budapest, Koszoľú u. 14-16.) a program
megvalósítésźůloz egyszei 2.810, e Ft fejlesztési támogatást tlyűjt az ovi-Foci
Közhasznú Alapítvĺínynak,

az ovi-Foci, ovi Sport program keľetében hozzájáru| a|thoz, hogy az ovĹFoci
Alapítvany saját beruht.zźstlban a Koszoríl Napkĺizi otthonos ovoda (1086 Budapest,
Koszoľú u. 14-16.) udvarán sportpályát heIyezzen el 15 évre azzal, hogy a
beruhazássa| Iéttehozott, beépített valamennyi vagyonelem és sporteszkciz a 15 évet
követően térítésment esęn az önkormányzat tulaj donába kerül,

a Koszorťt Napközi otthonos óvoda (1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.) udvarán az
ovi-Foci, ovi Sport pľogľam keretében kialakítandó spoľtpályát a Józsefuarosi
Intézménymúkĺidtetĺĺ K<izpont iiemelteti, melyľe a kĺivetkező évek költségvetésének
terhére tartós kcjtelezetts éget vźůIa|,

az onkoľmtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül -

önként vá|Ia|t feladat - ovi-Sport pľogľam céltartalék e|ofuányzatárőI 2.810 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 címen beltil a fe|halmozźlsi célú átadott pénzeszkoz
e|ofuányzatfua.

fęlkéri a polgĺírmestert, hogy a határozatban foglaltakat az onkormźnyzat
kĺiltségvetésének kclvetkező módosításĺĺnál vegye Íigyelembe.

ahatfuozat 1. pontjában foglaltak a|apjźn felkéľi a polgĺáľmestert az előterjesaés 1. sz.
mel l ékl etét kép ező támo gatási szeruő ďés a|áir ásár a.

Felelős: polgármester
Hatánđő: 1-4 pont esetén: 2013, május 8.

5. pont esetén: 2013. a ktiltségvetési rendelet következő módosítása.
6. pont esetén: 2013. május 20.

A diintés végrehajtálsát végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ugyosztály' Pénzügyi
Ugyosztály

2.

a
J.

4.

5.

6.
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Napirend 6/3. pontja
Java s l at fo gáłszati a lap ellátás ľa v o n atko ző szer ző dés felii lvizs gá|atár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

1ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATAR)ZATH)ZATALHOZ EGYSZERU szoľoggsÉc
HATAROZAT:
174t2013. (V.08.) 17IGEN O NEM

Alapítvánnyal' Családok
módosítására, valamint

SZÜKSÉGES

1 TARTOZKODÁSSAL

Atmenetĺ Otthonával
a 20t2. évi szakmai

A Képviselő-testiilet dr. Kocsis Máté ügyrendi
visszavonj a napirendi pontot.

Napirend 614. pontja

indíwanyát elfogadva úgy dönt, hogy

Javaslat az S.O.S. Krízis
kiiti'tt ellátási szerződés
beszámoló elfogadásáľa
(íľásbeli előteľj eszés)
Előterjesĺő: Sántha Péteľné _ alpolgármester

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z vĺnĺo s ÍľBTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
t75ĺ2013. (v.08.) 14IGEN O NEM 4 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. az S.o.S Kľízis Alapítvĺínnyal a Családok Átmeneti otthona, mint kcitelező önkormźnyzati
feladat eIIźtásttta 20|2. április 3. napjźn megkötött ellátási szerződés iđőtartamźt 2017.
április 02, napjáig meghosszabbítja az előteľjesztés 2. szárlú mellékletében foglaltak
szennt,

2. fe|kéri a polgáľmestert a hatźrozat 1. pontja szerinti szerződésmódosítás a|áiĺására,

3. elfogadja az S.o.S Kĺízis Alapítvany 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Felelős: polgármesteľ
Hattriđo:1., 3. pont esetében 2013. május 8.

2, pont esetében 2013. május 31.

A diintés végrehajtálsátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.' Polgármesteri Hivatal
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Napirend 6/5. pontja
Javaslat az iskolák míÍkłidtetői és fenntaľtói feladatainak ellátásával
kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint költségvetési
átcsoportosításokra
(írásbéli előterj esáé s, p oTI<EzB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Sántha Pétemé - alpolgármesteľ

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MINoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGEs
HATAROZAT:
176t2013. (V.08.) 15IGEN O NEM 3 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy

1. a Klebelsberg Intézményfenntartó Ktizpont Budapest VIII. TankeľĹilet székhelyét a
Budapest VIII. Baľoss. u 63-67. ingatlanban biztosítja, valamint biztosítja a fe|adat
e|Iźĺásźł:roz sztikséges munkafeltételeket 1 0 fő részére.

2. felkéri a Józsefuárosi Intézménymfüödtető Központ igazgatőjźt, hogy kössön
megbizási szerződést a Losonci Téľi Altalános Iskola két uszodamesterével (bruttó

15.000 Ftĺhőlfő) és igazgatőjáva| (bruttó 30.000 Ft/hó) a tanuszoda zavarta|an

mfüödése érdekében, valamint kapcsolattaľtói feladatok ellátására 2013. január 1 -
2013. december 3 1. közötti időtartamra. melynek feđezete a JIK tires álláshelyek miatt
képződött bérmegtakaľítása ésjaľulékai összesen 895 e Ft összegben,

3. egyetéľt azza\, hogy a Jőzsefvźrosi Intézményműködtető Kcĺzpont az á|tala bérbęadás

tftján hasznosított önkoľmányzati tulajđonú ingatlanok esetében az alábbiak
figyelembevételével állapítsa meg a ťĺzetendó béľleti díjat:
a) térítésmentesen : az önkoľmányz at és az önkoľmany zat intézmény ei r észéte,
b) <inkĺiltségi áron: az időskoruak (60 év és afelettiek) rendezvényei céIjźtra,

c) önköltség + a szźrnított önköltség 5 %o-a: a toľnatermek sportolás, spoľtrendezvény
cé|jára,

d) cinkĺĺltség ł a számitott tinkĺiltség 25 %o-a (piaci alapú bérlések): minden más célľa
töľténő bérlés céIjára (pl.: tomatermek egyéb céLta,uszoda, egyéb helyiségek).

4. a) felkéri a Jőzsefvźrosi Intézménymiĺködtető Ktizpont igazgatőjat a fennálló bérleti
szerzođésęk felülvizsgáIatára és módosításara, külĺjn<ls tekintettel a bérbeadó

személyében bekövetkező vźitozásra, valamint ahatározat 3. pontjában foglalt béľleti
díj számításokra,

b) felkéľi a J őzsefv áĺosi Intézménymfüĺldtető Központ igazgatőjźú, ho gy 2013 . június
01. napjától a béľleti díjakból befolyt bevételeket és a bevételekbő| szźrmazó teljes
nyereség összegéből nýjtandó - az iskolaigazgatők kérését figyelembe vevő -
támogatási igényeket negyedévente terjessze be a Képviselő-testtilet elé,

5. a bérbeadásból származőbevétetek fiiggvényében évente dönt aľról, hogy az oktatási
intézményekrészére a bérleti díjakból befolý nyereség mekkora %o-źftadjaát,
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6. a Jőzsefvttrosi Intézményműködtető Központ alapító okiratot módosító okiľatát,
valamint a módosításokkal egységes szęrkezetbe foglalt új aIapítő okiratát aZ

előteľjesztés t-2. sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja 2013.
május 15-ihatáIlya|,

7. a I2}0I-0I cím kiadás beľuhazások _ önként vállalt feladat - beléptető rendszer -
eloirźnyzatról 12.000,0 Ft-ot átcsoportosít a felújítás - ĺjnként vźi|alat feladat _
Po l gáľmesteľi Hivatal épülete ft ldszintj ének felúj ításĺĺľa,

8. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kcjvetkező módosításáná|
a hatźlr o zatban fo glaltak at v e gy e fi gye lemb e,

9. felkéľi a polgármestert a lőzsefvttosi lntézménymúködtető Központ módosított
Szervezeti és Működésí Szabá|yzatźtnak képviselő-testületet elé terjesztésére,

10. felkéri a polgármestert a hatźtrozat 1. pontja szeľinti átadás- átvételi eljaľás

.lebonyolításáta' valamint az átadás- źńvételhez sziikséges dokumentumok
ĺi sszeál l ítás ár a, aláír źsát a,

11. felhata\mazza a polgármesteľt a határozat 6. pontjában meghatározott dokumentumok
a|áírására,

Felelős: 1., 3., és 5-9. pont esetében: polgármester
2. és 4. pont esetében: Józsefuaĺosi Intézményműködtető Kĺizpont igazgatőja

Hatáľidő: |.,3.,5. és 7. pont esetében: 2013. május 8.

6. és 11. pont esetében: 2013. május 15.

2. és 10. pont esetében: 2013. május 31.
8. pont esetében: költségvetés kĺjvetkező módosítása
4. pont esetében: 2013.június 01.
9. pont esetében: 2013.június első képviselő-testiileti ülés

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzĺigyĺ Ügyosztály,
Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási lľoda, JIK

Napiľend 616.pontja
Javaslat a LELEK.Pľogrammal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Zentai oszkrír - képviselő

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁRIZATHIZATALHoZ MINoSÍTETT SZóToBBSÉG szÜrcsÉcBs
HATÁRoZAT:
177I2013.(v.08.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilęt úgy dönt, hogy

40



1.

2.

20.13. július 01. napi hatá|IyaI jőváhagyja az eloteľjesztés I. sz. mellékletét képezo
LELEK-Pľogram j övőbeni mfüodtetésére vonatkozó Progľamot,

20I3.jú1ius 01. napjától a Józsefvaľosi Városüzemeltetési Szolgálat telephelyeikozu| az
alábbi telephelyek a lőzsefvźĺrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ telephelyeit
képezik, mely Ĺelephelyek Iazfuő|ag a LELEK-Pľogľaln cé|jfuahaszná|hatő fel az alábbiak
szerint:

a) a Budapest VIII. kerület ingatlan-nyilvántaľtásban 34924l0/N24hrsz. alatt felvett 156

m2 alapterülehĺ, 1082 Budapest, Déri Miksa u. 3. fszt. 4. aIatttalźtlhatő ingatlan iroda,
b) a 3528f hľsz. alatt fęlvett 2|27 m2 teľmészetben Budapest, VIII. Koszorú u. 4-6.

rÉrpr HazI. ( 20 ferőhely),
c) a 35325 hrsz. a\att felvett 386 m2 természetben Budapest, VIII. Szerdahelyi u. 5.

Családos Közösségi Szállás (14 ferőhely)'
d) a3512810lN0htľsz. aIatt felvett 34 m2 természetben Budapest, VIII. Bauer S. u. 9-11.

fszt. 1.( lakás, LÉLEK szállás),
e) a 35|54 hrsz. alatt felvett 24,7 m2 természetben Budapest, VIII. József u. 57. fsń..2.

(lakás, LELEK szállás),

Đ a35153l0lV0 hrsz. alatt felvett 30,5 m'természetben Budapest, VIII. József u. 59.

fsń'.4. (lakás, LÉLEK sztilás)'
g) a3476Il0lN0hrsz. a|att fęlvett 26 m2 természetben Budapest, VIII. Vay Adám u. 4. I.

em.22. (lakás, ĺ.Élpr szá||ás),
h) a34762l0lN0hrsz. a|att felvett 25 m2 természetben Budapest, VIII. Vay Adám u. 6.

fsń.. 9 . (lakás, rÉrpr szźilás),

Đ a 35082l0lV0 hľsz. alatt felvett 27 m2 természetben Budapest, VIII. Nagyfuvaros u.

26.I. em.21. (lakás, LÉLEK szá||ás),
j) a35874l0lN0 hľsz. alatt folvett 25 m2 természetben Budapest, VIII. Kőľis u.4/A. fszt.

1. (lakás, LELEK száIIás),
k) a36071110lN0hrsz. a\att felvett 25 m2 természetben Budapest, VIII. Kőľis u. 11. fszt.

13. (lakás, LELEK száIlźs),
t) a 35609l0lV0 hĺsz. alatt felvett 2l mf természetben Budapest, VIII. Kisfaludy u. 10-

I2.I. em. 18. lakás, rÉrEr szá||áshaszná|ata,
m) a 35430l0lV0 llrsz. alatt felvett 24 mz természetben Budapest, VIII. Lujza u. 34.

félemelet 16. (lakás, rÉrBr száI|źs)'
n) a35377l0lN0hrsz. a|att felvett 23,5 m2 természetben Budapest, VIII. Dobozi u. |7.I.

em.20. (lakás, LÉLEK száI|ás),
o) a 36057/0lN0 hrsz. a|alt felvett 24 m2 teľmészetben Budapest, VIII. Dugonics u. 14.

félemelet 1. (lakás, rÉrpr száLlás),
p) a3605610lN0hrsz. a|attfelvett 24,7 m2 természetben Budapest, VIII. Dugonics u. 16.

I. em. 17. (lakás, LÉLEK száIlás),
q) a 35889l0lN0lltsz. a|attfelvett 23 m2 természetben Budapest, VIII. Ká|váriau. 10/B.

I. em. 18. (lakás, rÉrEr száIlás),
r) a36062l0lN0 hrsz. alatt felvett 24,5 mf teľmészetben Budapest, VIII. Ká|váľiau.26.

fszt,.9. (lakás' LÉLEK szźi|ás),
s) a 35292l0lN0 hĺsz. alatt felvett 33 m2 teľmészetben Budapest, VIII. Magdolna u. 1,2.

fszt. 2. (lakás, lÉrBr szá||ás),
Đ a 3544510lN0 hĺsz. alatt felvett 26 m2 természetben Budapest, VIII. Magdolna u. 41.

fszt.4. (lakás, rÉrpr száIlás),
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a
J.

4.

u) a36193l0/N0 hrsz. aIatt felvett 25,5 m2 természetben Budapest, VIII. Tömő u.23lB.
fszt.6. (lakás, LELEK szá|Iás),

v) a 36109/0lN0|tľsz. alatt felvett 24,7 mz természetben Budapest, VIII. Tömő u. 56.

fszt.19. (lakás, rÉrBr szźi|ás),
w) a 36107l0lN0hrsz. a|att felvett 24,7 m, természetben Budapest, VIII. Tömő u.60.

fszt.14. (lakás, rÉrpr száIlás),

a Jőzsefuárosi Városüzemeltetési Szolgtiat eĺgedéIyezett létszttmat a LÉLEK-Program
fe|adatźiađása miatt 2013. július 01. napjával 10 fovel csökkenti, így az engeďé|yezett
|étszźtm 115 foről 105 főre módosul,

a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ engedélyezett|étszttmfi aLÉLEK-
Program felađatźúadása miatt 20|3. július 1. napjától |2 fovel' megemeli Kjt. szerinti
alkalmazással, igy a költségvetési szeÍv engedé|yezett létszźlma hattrozott idejű
engedélyez ett létszám nélkül 7 5 főr őI 87 f& e módo sul,

5. a kĺiltségvetési címľendet 2013. július l-től kiegészíti a Józsefuaľosi Családsegítő és

GyermekjóIéti Központ 40101 címmel LELEK-Program - önként váI|alt felađat
elnevezéssel,

6. a Jőzsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80104 cím - ĺjnként vállalt feladat - bevételi
eloirányzatán belül az intézményi műkcĺdési bevételi e|ókźnyzatáből és a kiadás dologi
előirźnyzatábőI 126,0 e Ft-ot tĺjröl a feladat źńszervezése címén,

7. a Józsefuarosi Városüzemeltetési Szolgálat 80104 cím önként vállalt feladat
ťlnanszítozási múkĺjdési bevételen beliil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési sztlmlán történő jővétirźsa előkźĺnyzatźLt 16.069,6 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás e|ókányzatát I0.3I5,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális
hozzźtjáruIźtsi adó e|őittnyzatát2'718,4 e Ft-tal, a dologi kiadási előirtnyzatát 3.036,0 e Ft-
tal csĺjkkenti feladat átszervezése címén. melyet részletesen az e|óteriesztés 3. számil
męlléklete tarta|mazza,

8. az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általanos tartalékon beliil a
műktidési általános tarta|ék - kötelező feladat _ előiľĺínyzatárőI |3.016,6 ę Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat _ ťlnanszírozási mfüĺidési
kiadáson beliil az irányitőszewi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őíráĺyzatáĺaaLELEK-Programtźlmogatásacímén,

9. a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40101 cím - önként vállalt feladat
bevételi intézményi működési bevételęk eIőirźnyzatát I.875,0 e Ft-tal, a ťtnanszírozźsi
működési bevételen be|ul az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatźs fizetési
szám|áĺ torténo jőváítása e|őirźnyzatát 29.086,2 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás

eLoirányzatát 14.746,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄáru|źsi
adó előirányzattlt 3.80l'0 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirźnyzatát I2,4I3,4 e Ft-tal
megemeli, melyet részletesen az eLóteqesztés 3. szćtmű melléklete tarta|mazza,

10. a Jőzsefvźľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ 4010l cím ľendszeres személyi
j uttatás keľetét átlag bruttő 226,7 e F tJ}lő l fő ö sszegben határ ozza me g,

1 1. a következő évek koltségvetésének terhére a lÉlBĺ<-progľam tartós <jnként vállalt feladat
ellátásfua évente megkĺizelítőIeg 70 millió forint ĺlsszeg erejéig előzetes kcitelezettséget
vźt||a| az tĺnkoľmźnyzat saját bevételeinek terhére,
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12. az a|ábbi önkormányzati tu|ajđonban lévő lakásokat a jövőben a LELEK-Program
keretében kivánjahasznosítani, ennek érdekében a lakások más célra nem hasznosíthatóak:

cím (helytajzi szám) alapterület (m2) szobaszám
a) Baueľ Sándor u. 4. fszt.3 35087lN0 27,58 egy
b) Dugonics u. I 1 . fszt. 1. 360481N0 29,9 egy
c)' Dugonics u, t4.I. ęm. 20. 36057lł10 3I,67 ęgy
d). Dugonics u. 16. I. em.23. 35056/N0 26,66 egy
e) Kisfuvaľos u.3. fsń'. 6' 35088/A/0 3I,74 egy

Đ Mátyás térŻ.fszt.4. 35152lN0 29,4 egy
g) Nagýemplom u. 5. I. 11. 35698lN0 26,24 egy
h) Nagýemplom u. 5. II. em. 16. 35698/N0 28,29 egy

Đ Tĺjmő u. 5. fszt.7. 36268lN0 22,9 egy
j) Tömő u. 5. fszt. 11. 36268/N0 27,92 egy
k) Tömő u 56. fszt. 10. 36I09lN0 23,2 egy
l) Tömő u. 56. I. em. 30. 36I09lN0 36,6 egy

13. felkéri a Jőzsefvárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat és a Józsefuáľosi Csaláđsegítő és
Gyermekjóléti Kĺizpont vezetojét, hogy a fe|adat túadásáva| érintett foglalkoztatottak
iigyében a Munka Törvénykönyve és a Kjt. szerint szabźiyozott személyĹigyí lépéseket
tegye meg,

14. felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be támogatási kérelmet az Emberi Erőfoľrások
Minisztériumźthoz ahatározat 12. pontjában felsorolt lakások felújítása és komfortosítása,
valamint a Szerdahelyi u. 5. sz. alatt kialakítandó családos k<izĺisségi szźi|ás 36 m2

alapteľülettĺ lakás, valamint 18 m2 alapteľtilettĺ közösségi helyiséggel tcjrténő bővítésének
ťlnanszir o zása érdekéb en,

15. fęlkéri apo|gármesteľt a hatźrozat 1. pontja szerinti szakmai program a|áírásźra,

16. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározat 11. pontjában foglaltakat a2014. évi és az aú.
ktĺvető évek költségvetésének tervezésekor vegyę f,rgyelembe,

17. felkéri a polgiĺrmesteľt, hogy a lÉlBr-program fe|adat átadásfuatekintettel a Józsefuárosi
Családsegítő és Gyeľmekjóléti K<lzpont és a Józsefuarosi Várostizemeltetési Szolgálat
a|apitő okiľatának' valamint szervezetí és mfüödési szabá|yzatának módosítását a
képviselő-testület 2013 . júniusi második rendes üléséľe terjessze elő.

Felelős : polgĺĺľmester
IJatźľ:'dő:1-10., 13. pont esetében 20l3.jú1ius 01.,
11. és 16. pont esetében az önkormźnyzat2014. és azań. k<jvető évek költségvetésének tervezése,
12.pont esętében 2013. május 08.,
I4.-I5 . pont esetéb en 2013 . május 3 l .,

17. pont esetében a képviselő-testĹilet 2013.júniusi második rendes ülése

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváľosi Városiizemeltetési
Szolgálat, Jĺózsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjĺílétĺ Kłizpont, Pénzĺĺgyi Ügyosztály,
Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály, Vagyongazdá|kodźlsi és Üzemeltetési tigyosztály
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Napiľend 6ĺ7. pontja

- (irásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
El őterj esztő : S ántha Péterné - alpol gármesteľ

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATH)Z AT ALIH)Z MtNo S ÍTETT S ZoTo g g sÉc SZÜKSÉGE S
rĺ,q.tÁRozeľ:
t78/20Í3. (v.08.) 17IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 4.096.400,- Ft. ĺjnĺész fedezetet biztosít a2013. évi nyari meleg gyermekétkeztetéste a
Józsefuarosi KözösségíHázakNonpľoÍit Kft. által 2013.június I7-to| - augusztus 23.

napjáig(49nap)szewezettnyárinapk<izistáborkeretében,

2. az I. pontban foglalt önľész biztosítása érdekében az onkormányzat kiadás 11107-01
cím múködési céI és általiános tartalékon belül a műkodési általános taĺta|ék - kötelező
feladat _ e|őirányzatárőI 4.096,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11301 cím - kötelező
feladat - dologi e|őirtnyzatźra,

3. felkéri a po|gármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóIó
rendelet következő módosításánál a fenti dĺintést vegye figyelembe,

4. felkéľi a jegyzőt a nyáłi gyermekétkeztetéshez igényelhető támogatás iránti kérelem
benffitására az embęri erőforľások minisztere részére.

Felelős: 1-3. pont esetében polgáľmesteľ, 4. pont esetében jegyző
IJatariđő:1 -2.pontesetében: 2013. május 8.

3. pont esetében: a k<ĺltségvetés soron kĺivetkező móđosítása
4. pont esetében: 2013. május 16.

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Családtámogatási lľoda, Józsefuárosi Ktiztisségi }Jázak Nonpľofit Kft.' Pénzügyi
Ügyosztály

7 . Egy éb előterjesztések

Napirend 7ĺ1.pontja
Javaslat a Jőzsefváľosi Kiizbiztonsági Polgárőľség és Katasztrĺófavédelmi
Onkéntes T íizottő E gyes iilettel tám o gat ási szerző dés megktités éľe
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ll/'źLté - polgármesteľ
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HATAROZAT:
179t2013. (V.08.)

sZAv AZ^SNÁL JELEN vAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHc.Z AT AL:ľrIZ EGYS ZERÚ szóľoBB S ÉG SZÜKS ÉGES

4IGEN 13 NEM 1 TARToZKooÁssa.ĺ'

A Képviseĺő-testület úg,l dont, hogl Dr. Révész Máľta ügłrendt indínányát, miszerint a

,,Javaslat a Jóuefvlźrosi Közbiztonsltgi Polgdrőľség és Katasztrófavédelmi onkéntes
TíÍzoltó Egyesťilettel támogatásí szerződés megkötésére,, címí,Í napirendi pont tárglalósát
napolj ák el, elutasítj a.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
(Kaiser József képviselő éľintettsége miatt nem vett részt a szavazáso_n)
A HATÁR >ZATHIZATALHoZ MrNoSÍTETT sZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
180/2013. (V.08.)

A Képviselő-testület rigy dont, hogy

1.) a Jőzsefvéľosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tuzoltő
Egyesületetrészére 8.000,0 e Ft tĺímogatást nyújt kozfeladat ellátásra.

2.) e|fogadja az előterjesztés mellékletét képező a Jőzsefvźtrosi Kĺjzbiztonsági Polgaľőrség és

Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzoltő Egyesülettel k<jtendő támogatási szetződés taľtalmi
elemeit, és felkéri a polgĺíľmestert annak aláirásfua.

3) az 1. pontban foglaltak miatt' az onkoľmanyzatkiađás 11107-01 cím múk<jdési cél és

általános tartalékon be|n| az általiínos 1arta\ék e|őírźnyzatáról 8.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a

1 1105 cím - önként vállalt feladat - miĺkĺjdési célú átadott péĺueszkoz eIoirźnyzatára.

4.) felkéri a polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat a koltségvetésről szóló rendelet
kĺjvetkező módosításanál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
IJatariďo: 1-3. pont esetében a szęrzođés a|áitásátő| szźlmított nyolc napon belül, 4. pont
esetében a költségvetés következő módosítása.

5.) a !őzsefvźtosi Kĺizbiztoĺséęi Polgárőrség és Katasztrófavédęlmi onkéntes Trĺzoltó
Egyesült Elnöke, és illetékes szervei f0I4. május 31-ig tételes pénzügyi beszámolót kĺitelesek
készíteni a 8.000,0 e Ft támogatás felhaszná|ásźtőI a Képviselő-testiilet szźĺnára, amely
beszámolót a Képviselő-testtilęt meg!árgyal. és dönt annak elfogadásaľól.

Felelős: 1 -4 pont esetén: polgĺírmesteľ
5. pont esetén: Egyesület Elnöke

Hatźriđo 1-3. pont esetében a szerzóđés a|áirásátő| számított nyolc napon belül,
4. pont esetében a kciltségvetés kĺjvetkező módosítása.
5.pont esetén 2014. május 31.

12IGEN 3 NEM 2 TARTOZKODASSAL
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A dłintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ugyosztály

Napirend Tl2.pontja
Javaslat kijzb eszerzés i elj árás okb an elj áľó Bír áiő Bizottsá g tagsár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Komássy Akos - képviselő

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATAR oZ AT Ho Z AT AL]H)Z Mn.io s ÍrBTT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
Í81t2013. (v.08.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. 2013.jrinius 1-jétől 2013. december 3l-igakozbeszerzési eljĺĺľásokban eljaľó 7 fős Bíráló
Bizottságba dr. Varga Judit lemondása miatt dr. Nagy Adámot vá|asď1ameg.Dijazása:
- a rendelkezésre állási díj 40.000,- Ftlfőĺhő+jfuulék
- bfuá|at esetén 120.000,- Fťfőlhó+járulék.

2. az I. pont alapjan felkéri a polgármestert az előterjesĺés mellékletét képező a megbízási
szerződés aláirásfua.

Felelős: polgĺíľmester
Hataľidő: 20|3.junius 01.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Napirend Tl3.pontja
Budapest VIII., Szeľdahelyi u. 4-6-8. szám a|atti ingatlannal kapcsolatos
kłitbér ľendezésére tett egyezségi javaslat
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatő

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MINŐ S ÍTETT s ZóToBB S ÉG SZÜKSÉGE S
Ha.ľÁnoza.ľ:
I82ĺ2013.(v.08.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy nem fogadja el a SzerdaheIyi 2002. Kfr. ,,fď, egyezségi
ajźn|atát, mely szerint kényszeregyezség megk<itése esetén a SzeľdaheIyí 2002 Kft. ,,fa,,
megťlzetazonkormtnyzatnakz.zz7.500,-Ft-ot.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataĺidő: 2013. máius 13.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
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Képviselői kérdések:

Jakabfo Tamás
Koszön<jm szépen. Tisĺelt Képviselőtársaim! Ta|án emlékeznek rá, hogy hétfőn kora délután
volt egy nagyobbacska zuhé a kerületben' és nyilvźtĺ a szomszédos területeken ís. Az az
információ jutott e|hozztlm, hogy a Szigony utcának azÜlai ilt, tehát a Metro állomás felé
levő ľészén legalább 10-20 cm-es árvízbeĺ gázo|tak az autők. Ań. szerctném kérdezni, hogy
ennek a megolđása, vagy peđig a megoldása folyamatban van-e' tehát tud-e rőIa a Hivatal, és

kinek ah1btrja, hogy itt ennyire rosszul van kiépítve avízelvezetés? Köszönöm.

Dľ. Kocsis N{.áté
Írásban válaszolunk a Képviselő Úr kérdésére 15 napon belĺil.

Budapest,2013. május

Rimún Edina sk.
jegyző

A j e gy zőkonyvi kiv on"t 
"F1: lsĺ;ä;:
d-ł;.|..'',.'ą

'1'I)^-^t'I-ĺ,š'ttr
il. \

Dr. Kocsis Máté sk.
polgármester
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Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda - tůgyintéző

Uu,ęa" Za."ęay
YargaZsanett
Szervezési és Képviselői Iroda ngyintéző
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