
JEGYZOKONYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testületzDl3. május 2f-én 15.00 órakor a
.Iózsęfuárosi onkormányzatPo|gtrmesteľi Hivatal III. em.300-as ttĺrgyal'őjéban megtaľtott 9. ľendes

iiléséről

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 15 rÉpvlspr,o
A HATÁRIZATHIZATALHIZ EGYSZERŰ SZóTÖBBsÉc szÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
183/2013. (v.22.) 15IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a sĹiľgősség okét a sürgősségi indítványként
beterj esztett a|ábbi el őterj esaésnél :

5/4. Javaslat Baueľ Sándor emlékszobľának tulajdonjogára vonatkozó

(írásbeli eloterj esztés, HELY SZINI KIo SZTAS SAL)
Előteľjesztő: Sántha Péterné - alpolgáľmester

616. A pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények

(írásbeli előterjesztés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpo| gármester

Tájékoztatő Tájékoztatő a Jćnsefvárosi Kiizbiztonsági Polgárőrség és

2. Katasztľófavédelmi onkéntes Tűzo|tó Egyesiilet támogatásálnaktervezett

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍN ruoszľÁs;
Előterjesztő: Kaiseľ József - képviselő

;ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvĺspro
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBBsÉc szÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
18412013. (v.22.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

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



Napirend:

1. Zárt tilés keľetében tárgya|anĺló előteľjesztések

Javaslat fellebbezések elbíľálásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

1. ZART ULES

2. P énziigyi' költségvetést érintő előteľj esztések

ĺ Hitel nyújtása a Józsefválľosi Onkoľmányzat számára vá|tő áta|akítására''
tárgyŕl közbeszerzési elj áľás eľedményének megállapítása bíráiőbizottság
döntése alapján
(íľásbeli előterj esztés, P OTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis l|lĺ:áté _ polgármester

3. Városľehabilitációval kapcsolatos előteľjesztések

Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III. iinkormányzati lakóépületek
felújításához kapcsolódó stľatégiai és cselekvési terv elfogadásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesző: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

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

Javaslat az MNPIil Táľsadalmi és Gazdasági alpľogľamokhoz kapcsolódó
d ö n tések m eghozata|ár a
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis I!ĺ4áté _ polgármesteľ

Egľy Attila - alpolgármester
Balogh István Szilveszter _ képviselő
Kaiseľ Jőzsef _ képviselő

1.

,,



4. Gazdátlkod ást, Gazdasági Tá rsasá gokat éľintő előteľj esztések

1 Javaslat a Budapest VIII. kerüIetben, iinkoľmányzati tulajdonban lévő
ingatlanok ideiglenes hasznáIatba adásáľa
(íľásbeli elĺ3Ĺerj esztés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja

,' A 2013. februáľ 18. napjára kiíľt ,,Ifjú hánasl20l3 típusú'' béľlakásŁ. 
páiyázateredményének megállapítása
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesző: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

5. Va gyo n kezelés s el, vá ro s ii zemeltetés s el ka p cs o latos elő teľj esztés ek

, Javaslat kiiziisségi keľtek megvalósításával és műkiidtetésével kapcsolatosI. 
diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

1 Javaslat a Tisztviselőtelepi onkormányzatiEgyesület áItal végzett faiiltetés2. 
támogatźsára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Kaiser József képviselő

Dr. Feľencz orsolya- képviselő
Vörös Tamás - képviselő

ą Javaslat a Teleki téľi piac haszná|atbavételi engedély megszeľzéséhez
szÍi kséges fedezet biztosítására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

" Javaslat Bauer Sándoľ em|ékszobľának tulajdonjogára vonatkozó-. felajánlás elfogadásáľa

Előterj esztő : S ántha Péteľné - alpo lgármester



ó. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat pźťlyázat benyújtására a 2013. évi Idősbaľát Onkoľmányzat Díj
elnveľéséľe
(írásbeli előterj esztés, PoTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Sántha Péterné - alpolgáľmester

, Javaslat a Biztos Kezdet Gyerekház további működtetéséľe
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester

" Javaslat Főváľos VIII. Kerületi Hivatal műktidésével kapcsolatos dtintések
J.

meghozata|ára
(írásbeli el őteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

1 Javaslat azEU Élelmiszeľsegély program folytatásár a!. 
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Sántha Péterné - alpolgármesteľ

. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműkiidtető Kłizpont infoľmatikai
pľoblémáinak megoldására, valamint ktiltségvetési átcsopoľtosÍtásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester

Á A pedagógiai szakszolgáIati feladatokat ellátó intézmények
V.

; átszervezésének véleményezése. 
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

7 . Egy éb előteľj esztések

, Javaslat a Budapest Józsefvárosi onkoľmźnyzat vagyonáról és a vagyon
feletti tu|ajdonosi jogok gyakoľlásáľól szóló 66/20|2. (xII.13.)
tinkoľmányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _polgármester



" 
Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és MíÍködési
Szabáiyzatárő| szőlő ľendelet elfogadásáľa, valamint a Polgármesteľi
Hivatal Szervezeti és Miĺktidési Szabályzatának elfogadására, továbbá a
Polgáľmesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáľa
(íľásbeli el őterj eszés)
Eloterjesztő: Dr. Kocsis MźLté _ polgármester

Tájékoztatók

ĺ Táj ékoztatő a hatáľidőben el nem késziilt előterjesztések jeryzékéľől
(íľásbeli tźĄékońatő)

Előterjesaő: Rimán Edina _ jegyző

' 
Tájékoztatő a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgáľőrség ésf. 
Katasztľófavédelmi Onkéntes Tíizo|tő Egyesiilet támogatásának

(írásbeli előterjesĺés, HELYSZŃI ruoszľÁs)
Előterjesztő: Kaiser József _ képviselő

I. Zárt ĺilés keretében tárgyalandó előterj esztések

Napirend 1i1. pontja
z io,l, Javaslat fellebbezések elbíľálására
ti.(A,tl tł,,,-ii (írásbeli előteľjesztés) ZART ULES

Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármesteľ

IZ^VAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvIspro
A HATÁRIZATHIZATALHIZ EGYSZERŰ szóľoBBSÉG SZÜKSÉGES
rĺe.ľÁRozal:
t85/2013. (v.22.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület szociális igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati, hatósági jogkörében
e|járv a az a|ábbi dcjntést hozza..

Kónya Sándor Zsolt adósságkeze|ési szo|gá|tatás és adósságcsĺjkkentési támogatźs megá||apítása iránti
kérelmét elutasító 04-3453/2013. számű,I. fokú batározatot helyben hagyja.



Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. május 22.

A diintés végrehajtásáłt végző szewęzeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási
Iľoda

2. P énziigyi' költs é gvetést éľintő e lőte rj esztés ek

Napirend 2/1. pontja
Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számátra vá|tő áta|akitására,,
táľgyri kozbeszerzési eljáľás eľedményének megá||apítása bírálóbizottság
döntése alapján
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4tLté _ polgármester

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 rÉpvlspro
A HATÁRIZATHIZAT ALHIZ MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
HarÁRoze.l:
186/20|3. (v.22.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

l. a,,Hitel nyújtása aJőzsefvárosi onkormányzatszélmáravźitő źta|akítására,, tźtgyilkozbeszerzési
eljárást a Kbt. 76. $ (1) bekezdése a) pont a|apjźn eredménýelennek nyilvánítja.

2. az 56/20|3. (II'20.) szźtmű képviselő-testĺileti határozat 4.b) pondát az a|ábbiak szerint
módosítja:

,,b) u átvállalással érintett adósság részét képező vá|tő á||ományét _ a k<jlcsön- vagy
hiteljogviszonnyal azonos feltételekkel - fejlesztési hitellé nem a|akitja źú.,,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. mźljus 22.

A diintés vég reh aj tá sźtt v égző szerv ezeti egység : Pénzĺi gyi Ügyosztály



3.Váľosrehabilitációval kapcso|atos előteľj esztések

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III. tinkormányzati lakóépületek
felújításához kapcsolódó stľatégiai és csc|ekvósi tcrv clfogadásĺĺra
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ili4źLté - polgármester

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

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvĺspro
A HATÁRIZATHIZAT ALHIZ MrNoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
187/2013. N.22.) 16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-tęsttilęt úgy dönt, hogy

l. a) elfogadja az előterjesztés mellékletét képezo Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed

Program III. projekt bérház felújításiprogramjához kapcsolódó Stratégiai és Cselękvési Tervet.

b) elfogadja a Dankó utca |7., Lujza utca 8., Lujza utca f2., Lujza utca 30., Lujza utca 34.,

Magdolna utca 72., Magdolna utca 20., Magdolna utca 44., Nagyfuvaros utca 26., Szerdahelyi
utca 18. ĺinkormányzati lakóépületek kiemelt kezelését, az MNP III. pľojekt keretében
|<r ízisházként val ó nevesítését.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013.május22.

2. felkéri Kisfalu Kft-t, hogy az I. pontban megjelĺilt kľízisházak kozi| a komplex felújítással
érintett |akőházakban Dankó utca 17., Lujza utca 22., Magdolna utca I2., Magdolna utca 20.,

Magdolna utca 44., Nagyfuvaros utca 26, Szerdahelyi utca 18. ĺjnkorményzati tulajdonban lévő
bérhézak esetében ne kezdeményezzen a bérleti jogviszonnyal osszefüggő béľleti jogviszony

létesítése, felmondása, lakáscseľe kérelmek elbírálása tárgyźlban új eljárásokat a2013. május 23.

- 2013. szeptember 30. köz<jtti időszakban.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

Határidő: 20|3. mtýusf3.

3. felkéri Kisfalu Kft-t' hogy jelöljön ki az MNP III. projekttel érintett valamennyi bérhźlz, de

elsősorban az |. pont szerinti krizisházak bérlőinek elhelyezése szźlmára 5 db, 30-50 nm

alapterületű' felújított, valamint további 2 db, 30-40 nm alapterületiĺ felújítandó átmeneti

cserelakást és készítsen előterjesaést a lakhatóvá tételükhoz szukséges felújítási munkálatok
költségvetésére.



Felęlős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja

Határidő: a Képviselő-tęstĹilet 2013. július havi második rendes iilése

4. felkéri Kisfalu Kft-t és Rév8 Zrt-t ana, hogy a Magdolna utca I2., a Nagyfuvaros utca 26,
Szerdahelyi utca l8. krízishźzak esetében vizsgálja meg és tegyen javaslatot házfelügyelők
hosszú tźtvil _ az MNP III. épületfelújítási alprogramján túlnyúló _ a|ka|mazásának lehetőségeire

az MNP III. projekt fenntartási kötelezettségeinek teljesítése érdekében.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja, Rév8 Zrt. mb. cégvezetóje

Határidő: a Képviselő-testület 2013. július havi második rendes ülése

5. felkéri Kisfalu Kft-t, hogy 20|3. szeptember 1-től alkalmaZZa a 1612010. (ilI.08.) <inkormányzati

rendelet 47. $ (7) bekezdésę a|apján biztosított lakbércsökkentést a komplex felújítási
munkálatokkal éľintett Dankó utca 17., Lujza utca 22, Lujza utca 30.' Magdolna utca |2.,

Magdolna utca 20., Nagyfuvaros utca f6., SzerdaÍ.lelyi utca 18. szám a|atti bérhźtzak bér|ói

esetében az épületeket érintő felújítási munkák sikeres míĺszaki źúadźs-átvételéig.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezetó igazgatőja

Határidő: 2013, szeptember 1.

6. felkéľi a polgármesteľt, hogy készítse elő Józsefuárosi Kozbińonsági Polgárőrség és

Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó Egyesület az onkormányzat - szükség ęsetén a BRFK -

között kötendő egyĺittmiĺködési megállapodást a |<rízishźtzakka| összefiiggő feladatok
végrehajtásźtra.

Felelős: polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2013. július havi második rendes ülése

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.' JVSZ' JCSGYK, Rév8 Zľt.,
Tiirvényességi és Perképviseleti lroda

Napiľend 3/2. pontja
Javas|at 

^z 
MNP III. Táľsadalmi és Gazdasági alpľogľamokhoz

kapcso |ód ó dłintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
Balogh István Szilveszter - képviselő
Kaiser Jőzsef _ képviselő



SZAvAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvIspro
e. HeľÁn IZATHIZAT ALlľrIZ vĺnĺosÍľpľľ szóľogn sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
188/2013. (V.22.)

16IGEN

15IGEN

A Képviselő-testü|et úgy dĺint, hogy a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladatainak
megvalósításához 1 fovel, a T4l2 Intenzív családmegtartő szolgáltatások szakmai vezętő feladat
e||átására megbízási szerződést köt 2013. május 23. és 20l5. május 30. közötti időszakban, járulékokkal
együtt összesen 4 656 000 Ft ĺisszegben, és felhatalmazza a polgáľmesteľt a megbízási szeruodés
a|trirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.május23.

A dtintés végľehajtásźtt végző szewezeti egység: Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Kiizpont, Pénzügyi Ügyosztály, Polgármesteľi Kabinet.

ýZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspl-o
A HATÁR)ZATH)ZATALHOZ vnĺosÍľpTT SZoTOBBSÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
t89t20rs. (Y.f2.) O NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magdolna Negyed Program III. végľehajtásához kapcsolódóan

1. aJőzsefuárosi Városiizemeltetési Szo|gá|at feladatainak megvalósítźsźlhoz 4 fővel, 15 alkalomra
sző|ő,lomtalanítások szakmai irányitźsa feladat e||átźsfua megbizź.si szerződéseket köt 2013. május 23.
és 2013. december 31. közötti időszakban, járulékokkal egyĹitt összesen 745 800 Ft összegben, és

f e|hata|mazzaapo|gármesteľtamegbizásiszeruődéseka|áírásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3.május23.

2. a Jőzsefvárosi Városiizemeltetési Szolgá|at feladatainak megvalósításélhoz 4 fóve|, l0 alkalomra
szóló, parkgondozási tevékenység szakmai irźtnyítása és 10 épülethez kapcsolódó zĺjldudvaľ kialakítási
tevékenység szakmai irányitása feladatok ę|Iátására megbizási szerződéseket köt 2013. május 23. és

2015. május 30. közötti időszakban, jáľulékokkal együtt ĺisszesen 994 400 Ft összegben, és

f e|hata|mazzaapo|gármesteľtamegbizásiszerződésęka|áírására'

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. május23.

3. a Jőzsefvźrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont fęladatainak megvalósítäsához 2 fove|,

háztartásgazdálkodási klubfoglalkozźs kurzusok megtartása feladat e||átásálra megbízási szeľződéseket

1 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL



köt 2013. május 23. ésf0I5. május 30. közotti idoszakban, járulékokkal együtt összesen f 8|4 560 Ft
ĺisszegben, és felhatalmazza apolgármesteľt a megbízási szerződések aláírásáľa.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 2013. május 23.

4. a Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ feladatainak megvalósitásźlhoz 2 főve|,
közös képviselők képzése kurzusok megtartása feladat e||átására megbízási szerződéseket köt 2013.
május 23. és 2015. május 30. k<jzĺjtti időszakban, járulékokkal együtt ĺjsszesen 542 808 Ft összegben, és

fe|hata|mazza a po|gármesteľt a megbízási szerződések a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|3. mtĄus23.

5. a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladatainak megvalósításáhozf fóve|, a

T4/2Intenzív családmegartő szolgáltatások háttérmunkás feladatok ellátásáľa megbízási szerződéseket
köt 2013. május 23. és 20|5. május 30. köztitti időszakban, járulékokkal együtt összesen 975 044 Ft
cisszegben, és felhatalm azza a polgármestert a megbízási szerzódések a|tirásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. május 23.

6. a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont feladatainak megvalósításához 3 fővel, a

T4/3 Csa|ádfejlesztési szo|gźtltatás háttérmunkás feladatok e||źúásźlra megbízási szeľződéseket köt 20|3.
május 23. és 2015. május 30. ktjzcjtti időszakban, járulékokkal együtt összesen 3 839 236 Ft összegben,
é s fe lhatal m azza a p o l gárm e steľt a me gb í zź,si szer zó dé sek aláír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3.május23.

7. a Jőzsefvátosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladatainak megvalósításához 3 fővel, a

G2l1 JCsGyK Áilaskeresési klub megtartása feladat e|Iátásfuamegbiztsi szerződéseket köt 2013. május
23. és 20|5. május 30. k<izĺjtti időszakban, járulékokkal együtt összesen 3 071 389 Ft összegben, és

f e|hata|mazzaapo|gármestertamegbízásiszerződéseka|áírtstra.

Fe1elős: polgármester
Határidő: 2013. mźĄus23.

8. a T3/I ,,Füge'' szenvedélybetegség és bíĺnmegelőzési prevenciós fog|alkozások és a T4/|
Kĺjzterü|eti ártalomcsokkentő szolgáltatások projektek megvalósításához 1 fővel, szakmai kooľdinátor
feladat e|Iátására megbízási szerződést köt 2013. május 23. és 2015. május 30. közötti időszakban,
járulékokkal egyĺitt összesen 1255 997 Ft ĺisszegben, és fe|hata|mazza a po|gármestert a megbízási
szerződés a|áírźsára.

Felelős: polgármester
Hatátidő 201,3. május 23.

9. a T3/I Szenvedélybetegségekkel' bűnmegelőzéssel és źidozatvédelemmel foglalkozó
osztályfőnöki órák projekt megvalósításźthoz l fővel, szak'rnai kooľdinátor feladat ę||átására megbízási
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szerzódést köt 2013. május 23. és 2015. május 30. közötti időszakban, járulékokka| együtt összesen
1 034 351 Ft cisszegben, és fe|hata|mazza a polgármestert a megbízási szerzodés a|áirására.

Fclclős: polgármester
Határidő: 2013. május 23.

10. a T3l1' ,,Füge'' szenvedélybetegség és biĺnmegelózési prevenciós foglalkozások projekt
megvalósítása érdekében szolgáltatási szerzódést köt az INDIT Köza|apifuánnya| (székhely: 7623 Pécs,
Szendrey Júlia u. 6.) 2013. május 23. és 20|3. december 3l. közötti időszaka vonatkozóan <isszesen

bruttó 680 000 Ft szolgáltatási díj ellenében, és felhatalmazza a polgármestert a szo|gźlltatási szerződés
a|áirástra.

Felelős: polgármester
Határido: 20|3. májusZ3.

11. a T4l4 Tehetséggondozás projekt megvalósítástthoz l fővel, szakmai koordinátor feladat
e||átásźra megbízási szerződést köt 2013. május f3. és 2015. május 30. közĺjtti időszakban, járulékokkal
egyutt ĺisszesen 923 528 Ft megbízélsi díj ellenében, és fe|hata|mazza a pol'gźtmestert a megbizási
szerződés a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013.május23,

12. a Képviselő-testület a 6512013. (II.27.) számű hatźlrozata 11. pontja a|apján elfogadott a

,,Magdolna Negyed Projekt III. megvalósításában részľvevő szervezetek együttműködési rendszere''
dokumęntumban aT3lI Szenvedélybetegségeket, bűnelkövetést' á|dozattá válást cé|ző prevenció projekt
és aT4lI Közterületi ártalomcsökkentő szolgáltatások projekt projektmegvalósító szewezetét (PMVSZ)
a PH Polgármesteri Kabinęt Projekt egységľől (PH-PCS) PH Humánszolgáltatási Ügyosĺályľa (PH-
HUM) módosítja.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 20|3. május22.

13. a Képviselő-testület 320lf012. (IX.27.) száműhatározatában biĺosított, az MNPIII páIyázatban
el nem szttmo|haÍő' 37 000 000 foľint önkoľmányzati foľrás terhére 1 500 000 Ft-ot biĺosít céljelleggel
a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részéte. Az összeg fe|haszná|ása az MNPIII
megvalósítása kapcsán fellépő, mát beszerzett informatikai eszközök informatikus általi
szakfelügyeletére (rendszergazda), szoftvet beszerzésre és egyéb dologi kiadások (takarítószerek,
irodaszer, nyomtató festékkazett a) finanszírozására használható fel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.május22.

14. a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője a 14. pontban
meghatározott összeg fel.hasznátlásźlvalr2013. decęmber 3l-ig köteles elszámolni.

Felelős: JózsefuáľosiCsaládsegítőésGyeľmekjólétiKĺizpontvezetóje
Határido: 2013. december 3 1.
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15. a) elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Program Alap aktualizált Miĺködési Kézikönyvét;

b) felkéri a polgármestert, hogy a Működési Kézikönyv szeľinti az egyedi pá|yázati kiírások
előkészítésére és a Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság elé terjesztésére;

c) fe|hata|mazza aYźlrosgazdźl|kodási és Pénzügyi Bizottságot az egyedi pá|yázatok értékelését végző
szervezet tagjainak kijelölésére, akik tiszteletdíjbanldíjazásban nem részesĺ.ilnek.

Felelős: polgármester
Határidő: a) 2013. mtĄusff.

b), c) Működési Kézikönyv szeľinti ĺitemezés a|apján

|6. a) a Program Alap keretében felhaszná|hatő közvetett támogatást 50 millió Ft ĺisszegben
hatźlrozzameg;

b) felkéri a Rév8 Zrt.-t, hogy készítse el a Program Alap menedzsment költségének átcsoportosításárő|
sző|ő v á|to zásb ej e l entőt, me l ynek a|tir ásár a fe l kéri a p o l gárme stert;

c) felkéri a Rév8 Zrt.-t a b) szerinti változásbejelentő Pro Regio NonproÍit Közhasznú Kft. részére
töľténő benyújtására.

Felelős: polgármester, Rév8 Zrt.
Hatérido: 2013. máius 31.

17 . ahatározat 6.,7. és l0. pontjában foglaltak miatt a 11604 cím kiadás T4 Szociális programok -

<jnként vźi|a|t feladat _ dologi e|oirányzatárő| |.734,9 e Ft-ot átcsopoľtosít _ önként vźil|a|t feladat - a

személyi juttatások e|oirányzatára I.380,7 e Ft cisszegben, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális
hozzájfuu|élsi adó e|okányzatára354,Z e Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. máius23.

18. ahatćtrozat 14. pontjában foglaltak miatt:

a) az onkormányzat kiadás |1604 cím - ĺjnként vállalt feladat _ Tervezési feladatok dologi
e|őirtnyzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező fe|adat - ťlnanszírozási
műkĺjdési kiadási e|óirányzaton beliil az irźnyítőszewi tźtmogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őfuányzatttra.

b) a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím - önként vá||a|t feladat - bevételi ťlnanszítozási
bevételęken be|u| az iľányítószeľvi tźmogatźtsként folyósított támo gatás flzetési számlán tĺjľténő
jőváírtsa e|őirányzatát és a kiadás dologi e|óirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli az MNPIII.
keretében ellátandó feladatok címen.

Felelős: polgármester
Határidó: 20|3. máius 23.
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|9. fęlkéľi a polgáľmestert, hogy a k<iltségvętésről szóló ľendelet következő módosításánái a
hatáľ ozatb an fo gl altakat vegye fi gye l embe.

Felelős: polgármester
Határidő: a kĺjltséwetésről szóló rendelet következő módosítása

A döntés végľehajtásátt végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Jőzsefváľosi Váľosiizemeltetési
Szolgálat, Józsefváľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Humánszo|gáůtatálsi tigyosztály,
Pénzügyi Ügyosztály, Polgáľmesteri Kabinet.

4. G azdźl lkodást' Gazdasá gi Tá ľsaságokat érintő előterj esztések

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľĺiletben, łinkoľmányzati tulajdonban lévő
ingatlanok ideiglenes hasznáIatba adásáľa
(írásbe|i előterj eszés)
Előterjesző: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

IZAYAZASNÁL JELEN VAN 15 rcÉpvlspl-o
A HATÁR oZ ATlgrIZ AT ALHIZ unvo s ÍľpTT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
190ĺ20|3. (v.22.) 15IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 27|/20Il. (VI. 16.) száműhatározatźÍ visszavonja.

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhata|mazza, és megbízza a Kisfalu Kft-t ideiglenes jellegű
haszná|ati szerződések megkötéséľe, az cinkormányzati tulajdonban lévő lakások, nem lakás céljára
szo|gtiő helyiségek, a lakóépĹilet közös tu|ajdonú épületrészeinek (pl.: udvaľ, |épcsőbáz), telkek
esetében az a|źlbbiak szerint:
- ahasználatba adás célja: Íilmforgatźs, építőanyag, egyéb eszköztźrro|ás, stb.
- ahasznźllatba adás iđőtartama: maximum 60 nap
- ahasználati díj mértéke, amennyiben azingatlan vagyon katasńeri értéke nem áll rendelkezésre,

vagy 10.000.000.- Ft alatt van,

- 1-7 nap ktiztitti időtartam esetében 16.000,- Ft/nap + Áfa * közljzemi díjaVingatllan,

- l-30 nap közötti időtaľtam esetén,az első 7 napra 112.000,- Ft + Áfa, ezen felül a 8. naptó|
kezdődően naponta 10.000,- Ft + Afa ł kilzlj'zemi díjaVingat|an,

- 1-60 nap kĺizötti időtaľtam esetében az e|ső 30 napra 342.OOO,- Ft + ÁFA, ezen felül a 31.
naptól kezdődően naponta 6.000,- Ft + Áfa * kozuzęmi díjaWingatlan.
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- amennyiben az ingatlan kataszteri értéke 10.000.000.- Ft felett van, ahaszntůati díj mértéke
annyival szorződik, ahányszorosan az ingatlan énéke a 10.000.000.- Ft-ot meghaladja

A biľtokbaadás és birtokbavétel minden esetben éltadás-źĺvételi jegyzőkönyvben rögzítésre kerül,
amely tarta|mazza az ingat|anhoz tartoző mérőóľák szćtmćtt és állását. z\ mérőóra állás különbözęt
a|apján a fogyaszttts a használő részére továbbszám|ázásra keľül. Amennyiben olyan ingatlanrész
haszntilatba adására kerül sor, amely külön méróóráva| nem' de áram-, vízvéte|ezési lehetőséggel
rendelkezik, űgy a főmérőn méľt (l éves időtartam figyelembevéte|ével meghatározott) átlag feletti
fogyasztás megfi zetésére köteles a hasznáIő.

3.) A Kisfalu Kft köteles a felhatalmazts a|apján megkötĺitt haszná|ati jogviszonyokról a féléves
b e számo l ó keretéb en ré s z l ete s tái éko ztatást adn i.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatója
Határidő: I-2. pont esetébęn 2013. május 22.

3. pont esetében a Kisfalu Kft. féléves beszámolója benyújtásának időpontja

A diintés végrehajtásáttvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napiľend 4l2. pontja
A 2013. február ĺ.8. napjáľa kiíľt ,,Ifjúl hźnĺs/2013 típusti'' béľ|akás
pálllyánat eľedményének megál|apítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - a Kisfa|u Kft. ügyvezeÍő igazgatőja

IZAYAZASNÁL JELEN VAN 15 rÉpvIspĺ-o
A HATÁRIZATHIZATALHIZ EGYSZERŰ szóľoBBSÉG SZÜKSÉGES
rĺa.ľa.Roz,q'ľ:
191/2013. (v.22.) lsIGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

|.) az,,IĘ/f0i3',,típusú páIytnaton meghirdetett Budapest VIII., Pľáteľ u. 18. I. emelet 3. szám alatti lakásra
benyujtott páiyźzat nyeltese a sorsolás a|apjźtn:.

Hutai Zo|tán és Hutai Zo|tárné ( 8pont)

Nincs a sorrendben következő pá|yaző.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Hatáľido: f0I3. mĄvs 22.
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f,) az,,IHlf0l3.,,típusú pá|yźnaton meghiľdetett Budapest VIII., Dankó u' 40. III. em. 5. száma|atti lakásra
benyújtott pá|yázat nyertese a sorsolás alapjźn:.

Schull Kálmán és Schullné Tóth Éva (8 pont)

A sorrendben következő oäIváző:

Torma Attila éS Toľmáné Horvát Adľien Jolán (7 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgątőja
Határidő: 201'3. május f2.

3.) az,,IH/2013.,,típusú pá|yázaton meghirdetett Budapest VI[.' Magdolna u. 44. II. em. 11. szÁm a|atti
lakásra benyújtott pá|yázat nyertese:

Horváth József és Horváth Józsefné (8 pont)

Nincs a sorrendben kovetkező pá|yáző.

Felelős: Kisfalu Kft Ĺigyvezető igazgatď1a
Határidő: f0I3. mźi1us 2f .

4.) Felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az|.), f.) 3.), pontban meghaÍározott lakásokľa vonatkozóan a nyeľtes
pźiyźnőWa|, illetve a nyertes visszalépése, YäE! kiesése esetén a sorrendben következő pá|yázők'ka| a

bérleti szerződést kĺisse meg. A pá|yázatra kiírt lakrásokra kotött bérleti szerződésbe bele kell foglalni,
hogy a bérlo a lakást a bérleti szerződés megkötésétő| számított 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeÍo igazgatőja
Hatáľido: 2013. július 31.

A döntés végľehajtásáltvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

5. Va gyonkezeléssel, váľosÍizemeltetéssel kapcsolatos előterj esztések

Napiľend 5/1. pontja
Javaslat kiiziisségi keľtek megvalósításával és míĺktidtetésével kapcsolatos
d ti n tés e k meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATARIZATHIZAT ALHc.Z EGYSZERÚ szóľogssÉc szÜrsÉcps
HłľÁRozeľ:
192ĺ20ĺ13. (v.22.) 15IGEN 0 NEM r re,nľozrouÁssa.r,

A Képviselő-testület úgy dont, hogy felszólalási jogot biĺosít Berecz Zsuzsa a Gľound-keľt
koordinátora részére.

ĺZAVAZASNÁL JELEN vAN 14 rÉpvĺspI.o
A HATÁRIZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ szoľoBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
19312013. (v.zf) 14 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a 76/2013. (Iil. 06.) szám,ű képviselő-testĹileti határozat a|apján kiíľt nyilvános ptiyázatokat
eredmén ýe| ennek ny l|v áĺítj a,

2. felkéri a polgáľmestert, hogy a Képviselő-testiilet 2013. június havi első rendes ülésére készítse
elő egy új nyilvános pźiyázat kiírását a35339 hrsz. a|att felvett, természetben a Magdolnau.24.
szám, a 34934 hrsz. a|att felvett, természetben a Tolnai Lajos u. 23. szélm, a 35463 hrsz. a|att

felvett, természetben a Magdolna u. f8. szám alatti önkotmźtnyzati tulajdonban álló telkek
közösségi keľtként való, ingyenes hasznosításra vźitozat|an szakmai tartalomma| kizárő|ag
kerületi társashézak, lakásszövetkezetek, civil szervezetek, lakóközösségek, magánszemélyek
v agy ezek társulásai r észét e.

Felelős: polgáľmester
lJatźridő: az 1, pontesetében 20|3. májusZZ.

a2. pont. esetében 2013. június havi első rendes képviselő-testületi ülése

A döntés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési i)gyosztáIy

Napirend 5/2. pontja
Javaslat a Tisztviselőtelepi onkoľmányzati Egyesü|et á.JtaI- végzett
faültetés támogatásáľa
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Kaiseľ József képviselő

Dr. Ferencz orsolya- képviselő
Vörös Tamás - képviselő
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 14 KEPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MrNoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
rĺeľÁRozaľ:
|g4/20t3. (v.22.) 13IGEN 0 NEM r ľa.nľozxooÁssa,r-

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1. a Tisztvise|őtelepi onkormányzati Egyesület (székhely: 1089 Budapest, Bláthy ottó u. l5.,
ny1|vántartásba vételi okirat száma: 2751, nyi|vántaĺ1ásba vevő szerv neve: Fővárosi Bíróság,
adőszźlm: |9657765-1-42) részére vissza nem térítendő, 500.000,-Ft, azaz ötszázezer foľint összegű
támogatást nyújt a Fővárosi Önkormányzatá|ta| kezelt K<irnyezetvédelmi Alap FPH06I/I62-2|20|3
számű p éůy ázatának onr észébez.

2. felkéri a polgáľmestert az előterjesztés mellékletétképezo támogatási szerződés a|áíttsáta.

3. ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím MĹĺktjdési cél és

általános tartalékon belül a fapótlás és környezetvédelem céltaľtalék - kĺjtelező feladat
e|őitźnyzatáľól 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a l l105 cím műkĺidési célú átadott pénzeszköz - önként
vá|lalt feladat - e|őirányzatára aTisńviselőte|epi onkormányzati Egyesĺilet támogatása címen.

4. felkéľi a polgármestert' hogy a hatźlrozat 3. pontjában foglaltakat az önkormźnyzat 20|3. évi
költségvetéséről szóló tinkormányzati rendelet következő módosításánál vegye flgyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: I.,3. pont esetén 20|3. május22.

2. pont esetén május 31.
4. pont esetén a költségvetési rendelet kĺjvetkező módosítása

A döntés végľehajtásátt végző szervezeti egység: Pénzĺigyi Ügyosztály, Vagyongazdálkodási és

Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési lľoda

Napirend 5/3. pontja
Javaslat a Teleki téľi piac használatbavételi engedé|y megszeľzéséhez
szĺi kséges fedezet biztosításáľa
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

S,ZAVAZASNÁL JELEN VAN 15 rÉpvIspro
A I{ATÁR IZATHIZATALHoZ MrNoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
|95/2013, (v.22.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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2.

a

l.

Felelős:
Határidő:

a Teleki téri piachoz kapcsoIódó kivitelezése során haszná|atba vételi engedély
megszerzéséhez szükséges szolgáltatásokra, hatósági díjakra, eljárási költségekre
1220 000,- Ft összeget biĺosít.

ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt a miaÍt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím
működési cél és általános taľtalékon be|u| az általános l'arta\ék e|oirányzatárő| I.220,000,-
Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím Teleki téľi piac építése - ĺjnként vállalt feladat -
b er uházás e|őir źtny zatr a.

felkéri a polgáľmestert' hogy ahatározatban foglaltakat az önkoľmányzat koltségvetéséľől
szó ló ľendęl et következő mó dosít ásánéi ve gye fl gyelembe.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Váľosfejlesztési és

Főépítészi Ügyosztály

Napiľend 5/4. pontja

felajánlás elfogadásáľa
(írásbeli előteľjesĺés, HELYSZINI KIOSZTASSAL)
Előterjesĺő: Sántha Péteľné _ alpolgármester

SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATÁRIZATHIZAT ALHIZ EGYSZERU SZóToBBsÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
196/2013. (V.22.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Yácz Gyula felajźn|ásált, mely szerint a Hargitai ottó
szobtász á|ta| készített, VIII. kerület Mátyás téren felállított Bauęr Sándoľ emlékszobor térítésmentesen
a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonába keriil.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 2f .

polgármester
I., f . pont esetén 20|3. mt|us 22.
3. pont esetén a költségvetésľől sző|ő onkormányzati rendelet következő
módosítása

16IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Yagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
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6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend ó/l.. pontja
Javaslnt pályázat benyújtásáľa a 2013. évi Idősbaľát onkormányzat Díj
elnyeľésére
(írásbeli előterjeszté s, p }TKEzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Sántha Péterné - alpolgármester

SZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁRIZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ SZóToBBsÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
tg7/20|3. (v.22.) 1ó IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. elfogadja az e|oterjesztés mellékletét képező kerületi Idősügyi Stratégiát,

f. azOnkoľmányzatpźt|yázatotnyújt be a,,2013. évi Idősbarát ÖnkormányzatDíj,,-ra,

3. felkéri a polgármesteľt a hatźnozat 2. pontja szerinti pá|ytnat benýjtásához szĹikséges
dokumentumok aláírás ára és benyújtására.

4. felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozat 2. pontjában meghatározott pá|yázat eredményéről
tájékoztassa a Képviselő-testĺiletet,

Felelős: polgármester
Határidő: l-2 pont esetében: 20|3. május 22.

3. pont esetében: 20l3.június 5.
4. pont esetében: apźiyázat eredményhiľdetését kö,vető 2. rendes képviselő-testiileti tilés

A diintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Napiľend 6/2. pontja
Javaslat a Biztos Kezdet Gverekház további műkiidtetéséľe
(írásbeli előterjesĺés)
E|őterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgáľmester

S,ZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlsp,ro
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z Nĺn,Io s ÍľBTT SZo TOBB S ÉG SZÜK SÉGE S
HATÁRoZAT:
tg8/2013. (v.22.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt' hogy önként vállalt feladatként 2013.június 01. napjátó|2013. december
31. napjáig továbbra is működteti a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékben a Biztos Kezdet Gyerekházat
abban az esetben, ha onkoľmźnyzatunkelnyeľi af073. évľe igényelt támogatást.

Felęlős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|3.mźĄusf2.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Napirend 6/3. pontja
Javaslat Főváľos VIII. Keľületi Hivata| műktidésével kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mélté. polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspl-o
A HATÁRIZATHIZATALHIZ EGYSZERŰ SZóToBBsÉc szÜrSÉGES
Hĺ.ľÁRoze.ľ:
tgg/2013. (v.22.) 13 IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

l. Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat és Budapest Főváros Koľmányhivata|a
között a Főváros VIII. Kerületi Hivatal kialakítása tárgyában 2012. október 30-án megktĺtött
megállapodäsról szóló beszámolót elfogadja,

2. Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuárosi tnkormźnyzat és Budapest Főváľos Kormányhivata|a
kĺjzött a közösen haszná|t Bp., VIII. Víg u. 32. sz. alatti ingatlan üzemeltetése tźrgyźtban k<jtendő az

előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodást elfogadja,

3. felkéri a polgármestert a hatfuozat2. pontja szerinti megállapodás a|áírásttra.

Felelős: polgármester
Határidő 1-2. pont esetében 20|3. május22.,

3. pont esetében 20l3.június 10.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
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Napiľend 6/4. pontja
Javaslat az EU Elelmiszersegély pľogľam folytatásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpol gármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z MtNo S ÍTETT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
200/2013. (v.22.) 1ó IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

l. 2014. március 31. napjźńg terjedő idótartammal Együttmiĺködési Megállapodást köt aMagyar
Élelmiszeľbank Egyesülettel - azEIJ Élelmiszersegély programban való részvétel céljából -,

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az adomány kiosztásáva| játő szervező-adminisztratív
feladatok ellátásáról.

3. az adomány rászorulóknak tĺiténő kiosztásával a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ vezetőjétbízza meg és 250 e Ft-ot biĺosít az intézmény részére az adomány kiosztásával
kapcsolatos költségekĺe a 11301 címen tęrvęzętt adomány szá||ítás 1.000,0 e Ft-os
e|őirányzatźtbó|.

4. ahatáľozat 3. pontjában foglaltak miatt:

az onkormányzat kiadás 11301 cím dologi _ EU adományok szźi|itása - előirźnyzatról _
önként vźi|a|t feladat - 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ ĺjnként vá'||a|t

feladat - Íinanszírozási működési kiadási e|oirányzaton belĹil az irźnyítőszervi támogatásként
folyósítotttámogatáskiutalásae|őirttnyzatára,

a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím _ önként vá||a|t feladat _ bevételi
ťlnanszírozási működési bevételeken belül aZ irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás Íizetési szám|źln történő jőváírása e|őirtnyzatát 250,0 e Ft-tal és a kiadás dologi
e|óir ány zatát me gemel i az EU adományok kio sztásának költségei címen,

5. felkéri aJőzsefvárosi KözösségiHázakNonprofit Kft-t, hogy a 1083 Budapest, Szigony u. l6lb.
szám a|atti telephelyét azEU Elelmiszersegély pľogram keretében kapott adomány - időszakos -

r a|ďár o zźsára és ann ak kio sztźsźtr a h e l vsz ín ként b i zo s íts a.

6. amennyiben az 5. pontban megjelĺilt helyiség _ időszakos használatára _ az adomány
raktźtrozására, osńttstra egyéb önkoľmányzati érdek miatt nem lesz lehetőség, abban az esetben
felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy az EU Elelmiszeľsegély progľam keretében kapott adomány
r aktár o zásźlľa és annak ki osztására alkalmas hel yi séget b iztosítson,

a.

b.
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7 . felkéri a polgáľmestert a határozat 1. pontja szerinti Együttműködési Megállapodás a|áírtsáľa,

8. felkéri a polgármestert, hogy a hattrozatban foglaltakat a költségvetési rendelet kĺjvetkező
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: l., 3-8. pont esetében polgármestet,2. pont esetében jegyzó
Határidő: 1-6. pont esetében 2013.május22.

7. pont esetében 2013.június 30.
8. pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: HumánszolgáItatási ÜgyosztáIy Családtámogatási
Iľoda, Pénzügyi Ügyosztáty, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iľoda, Józsefváľosi Családsegítő és

Gyeľmekjóléti Központ' JőzseÍváľosi KöztisségiHźnakNonproÍit Kft.' Kisfalu Kft.

Napirend 6/5. pontja
Javaslat L Józsefváľosi Intézményműkiidtető Ktizpont informatikai
problémáinak megold ásź,ľa, valamint kiiltségvetési átcsopoľtosításľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármesteľ

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺnĺŐ s ÍľBTT SZóTÖBB S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
201t2013. (v.22.) 12 IGEN 0 NEM 4 TARTóZKoDÁSsAL

A Képviselő-testüIet úgy dont, hogy

1. a Jőzsefvźrosi Intézményműkĺidtető Kĺizpont feladatainak e||ttźlsához szoftveľ beszerzésre

2.248,3 e Ft-ot biaosít a működési általános taľtalék terhére.

2. az 1. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános

tartalékon be|i| az általános tarta|ék e|oirányzatárő| 2.248,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a 80102-02 cím
ťlnanszírozási felhalmozásikiadáson belül azirtrnyítőszervitźmogatásként folyósított támogatás

ki utal ása e|oir ány zatár a.

3. a Jőzsefuárosi IntézményműkÓdtető Központ 721,u cím bevételi finanszírozási felhalmozási
bevételen bę|u| az kányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|źtn történő
jőváírás e|őirányzatát és a kiadás felhalmozás e|oirányzatźLt2.f48,3 e Ft-tal megemeli.

4. felkéri aJIKvęzetőjét, hogy abeszerzési eljárást folytassa le.
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5. felkéri a po|gármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésľől szóló rendelęt
következő módosításánál vegye figyelembe.

6. az előterjesztés III. pontjában foglaltakat aJőzsefvárosi Intézménymiĺktidtető Központ a20|3.
évi költségvętésének clologi eloirányzata terhéľe valósítsa meg.

7. taľtós előzętes kötelezettséget vállal a következő évek költségvetésnek terhére a vírusvédelem
éves díjáľa, melynek összege évi bruttó 140,2 e Ft, melynek fedezetéi'il az önkormányzati
adóbevételeket j elöli meg.

8. felkéri a polgármestert, hogy a kĺivetkező évek kciltségvetésének tervezéséné| a 7. pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: l-3., 5. és a 8. pont esetében polgármester
4. pont esetében Józsefu áro s i ĺntézményműködtető Kĺizp ont v ezetője
6 -7 . pont esetében po l gáľmest et, J őzsefv áro si Intézményműködtető Központ v ezetóje

Határidő: 1.-3. pont esetében 20|3. május22.
4. pont esetében 20l3. jrinius 30-ig,
5. pont esetében a köItségvetésről szóló ręndelet következő módosítása, legkésőbb június
30.
6. pont esetében 2013.jrinius 3O-ig'
7. pont esetében 2013. mtýus22.
8. pont esetében a 2014 . évi és azt kĺjvető évek költségvetésének tervezése, elfogađása

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Pénziigyi Ügyosztály, JIK

Napiľend 6i6. pontja

átszerv ezésén ek vélem ényezése
(írásbeli e|őteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Sántha Péterné - alpolgáľmester

IZAVAZASNÁL JELEN vAN 16 rÉpvIspro
A HATÁRIZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ szoľoBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
20212013. (v.22.) 13IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület anemzeti köznevelésľől szóló 2011. évi CXC. tĺiľvény 83. $ (4) h) pontja szerinti
véleményezési jogźnal élve úgy dönt:

1. tudomásul vęszi a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ azon tervezett intézkedéseit'
amelyek a pedagógiai szakszolgá|ati fe|adatokat ellátó köznevelési intézmények (Józsefuárosi
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Pedagógiai Sz.akszo|gálat és PedagőgiaiIntézet, Józsefuárosi Egységes Pedagógiai Módszertani
Központ és Altalános Iskola, Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános
Iskola) túszewezésére vonatkoznak tekintette| arra, hogy ezen intézkedések során a Budapest
VIII. kerĺileti feladatellátás nem sérül"

2. a Jőzsęfvárosi Pedagógiai Szolgálat és Pedagógiai Intézet átszervezése során a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központnak gondoskodnia kell a pedagógiai-szakmai szo|gźitatás kerületi
szintű (Budapest VIII kerĹilet) ellátásáľól is, tekintette| a 4812012. (xII. 12.) EMMI rendelet l. $

(2)-(3) és a2. $ (1) bekezdésére,

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. és 2. pontjában foglaltakról tájékoztassa a
Klebel sber g Intézményfenntartó Központ B udape st VIII. Tankerületét.

Fęlęlős: polgármester
Határidő: |-2. pont:2013. május 22.

3. pont: f0|3.mźĄus27.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ugyosztály Humánkapcsolati
Iľoda

7 . Egyéb előteľjesztések

Napiľend 7/l.pontja
Javaslat a Budapest Jőzsefvárosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól szőI'ő 66/2012. (XII.13.)
önkoľmányzati ľendelet módosítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

szAvAZ^SNÁL JELEN vAN 16 rÉpvlsBro
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ SZóToBBsÉc szÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
203/2013. (Y.22.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Budapest Főváros
Kormányhivata|át Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (X[.13.) önkoľmányzati rendelet vonatkozásźlban megtett
intézkedéseiről.
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Fe|elős: polgármester
Hatáľidő: 2013. máius 3l.

A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá.Jy
Gazdálkodási Iľoda

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 rÉpvlsplo
A RENDELETALKoľÁsuoz MINoSÍTETT SZoToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsepvÁnos rÉpvIspro-ľpsľÜrpľp ĺ6 IGEN, 0 NEM, 0
TARTOZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST rovÁnos VIII. KERÜr-nľ
JoZSEFvÁnosr oľxonmÁľyz,ł'ľ xÉpvrsnLo _TESTÜLETÉNEK
24/20t3. (v.27.) oľxonmÁľyza,ľr RENDELETE A BUDAPEST ĺózsľľvÁRoSI
ÖľxonľĺÁľyza.ľ vAGYoNÁnóĺ És a. vAGYoN FELETTI TULAJDoNosI JoGoK
GYAKoRLÁsÁnól szoĺo 6612012. (xn.13.) oľxonľĺÁľyzaľr RENDELET
ľĺónosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Iľodón megtekinthető.

A rendelet kihirdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iroda

Napirend 7/2. pontja
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkiidési
Szabáůyzatárő| szóIó és az ahhoz kapcsolódó ľendelet elfogadásáľa,
valamint a Polgármesteľi Hivatal Szeľvezeti és Működési SzabáIyzatának
elfogadására, továbbá a Polgáľmesteri Hivatal Alapító okiratának
módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesaő: Dľ. Kocsis i|ĺ4até - polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvIsBI-o
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ ľ,ĺnĺo s ĺľpTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
204/2013. (Y.22.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. az e|óterjesztés 2. szám,ű mellékletét képezo Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát
Módosító okiratot, valamint az előterjesztés 3. szźlmű mellékletét képező, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot 20|3. május 23-ihatá|yba lépéssel elfogadja.



Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. május 22.

2. felkéri a polgáľmestert és a jegyzot az I. pont a|apján elfogadott Alapító okiratot Módosító
okirat valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláirźsára.

Felelős: polgáľmestet, jegyző
}{atáridő: 20|3. máius 3 1.

3. az előterjesztés 4. számu mellékletét képezó Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabttlyzatti, valamint annak mellékleteit és fiiggelékeit 20l3. május f3-ihatá|yba lépéssel
elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 22.

4. felkéri a polgármestert és a jegyzot a 3. pont a|apjén elfogadott Polgármesteri Hivatal
S zervezeti é s Mű kö d é si S zab á|y zatának a|áír ásár a.

Felelős : pol gármest er, jegyző
Határidő: f0|3. május 31.

A diintés végľehajtásáltvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁR )ZATH)Z AT ALH)Z EGYSZERŰ szoľoBB SÉG SZÜKSÉGES
rĺa,ľÁRoze.ľ:
205/20t3. (v.22.) 4 IGEN 11 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úg,,dönt, hogy Jaknbfu Tamós módosító indínányait elutasítja, melyek szerint

l. mlidosító javaslat

I'$ c) pont kiegészüĺne a ,,nemfelt.źtlenül,, kifejezéssel, a kavetkezőképpen:

,,Jegyzőkonyv: a Mag/arország helyt onlarmányzatairól szóló 20]l. évi CI'XXXIX. torvény 52. s (1)

belrezdésében meghatórozott elemeket tartalmazó kbzokirat, amely pontosąn tülcrözi a Képviselő-testület
vag a bizottság ülésén történteket, de nem .feltétlenüI szószerinti leirąta az iłlésről készült
hanýlvéteInek,,

2. mlidosító javaslat
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A 33. s. Q) bekezdés c, és e, pontot vonjók össze egł új c, ponttá a kovetkezőképpen

,,HozzászóIások, és kérdések az előterjesztőhöz a témához kapcsolódóan legfeljebb ot percben',

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 rcÉpvĺspro
A RENDELETALKOTÁsHoz MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFVÁnos KÉPVISELo-ľE,sľÜLETE 15 IGEN, 0 NEM, 1 TARTóZKoDÁSSAL
ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FovÁRos uII. KERtiLET JóZsEFvÁRoSI
oľxonuÁľyza.ľ KÉPvISEL,ő _ TEsTtjLEľÉľnx
25/20t3. (v.27.) oľxonľĺÁľyzarr RENDELETE A xÉpvĺspl-o-ľrsľÜLET ÉS SZERVEI
SZERVEZETI ÉS ľĺuxouÉSl SZABÁLYZATÁROL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodón megtekinthető.

A rendelet kihiľdetésétvégzi: Szervezési és Képviselői Iľoda

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A RENDELETALKOTÁsHoz MINoSÍTETT SZoTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFVÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrETE 15 IGEN, 0 NEM, 1 TARTóZKoDÁSSAL
ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST ľ.ovÁnos viii. KERÜLET JOzsEFvÁRoSI
oľxonmÁľyza.ľ KEPVISEL,ő _ TEsTÜLEľÉIvpr
2612013. (v.27.) oľxonľĺÁľyza.ľr RENDELETE A xÉpvĺsnĺ,o-ľnsľÜr,nľ És SZERVEI
szr.Rvr-zuTl ÉS nĺurÖuÉsl SZABÁLY ZAT 

^v 
AL oSsZEFÜcco EGYES oľxonľĺÁNYZATI

RENDELETEK MoDosÍľÁsÁnór,

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető'

A rendelet kihiľdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iľoda

Képviselői kéľdések:

Egry Attila
Jakabfy Tamás képviselő úr parancsoljon.

Jakab$ Tamás
Négy kéľdéssel készĹiltem, háľom nem lesz hosszú. Az első az az, hogy március 6-án fogadta e| a
Testület azFTC spoľtsátor március, április havi rezsiköltségeirőI szóló előterjesztést. En azt szeľetném
kémi, hogy írásban juttassák e|hozzźlm,hogy az abban szereplő ĺisszegek, tehát keretösszegek hogyan
teljesültek.
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A második kérdésem, az inkább egy kérés. Április 8. óta kérem, egyébként a képviselő asszisztensen
keresztül a közbęszerzési szabtllyzatunknak egy olyan verziőjtt, amiben lehęt keresni, tehát mondjuk
tipikusan egy word formátumú verziőjét. Ezt nem tudta még a mai napig męBszerezni nekem, úgy hogy
képviselői kérdéssel szeretném egy kicsit megolajozni a Hivatal műkĺjdését, hogy eŤ,legyenek olyan
kedvesek. keľítsék nekem elő.
A harmadik kérdésem az a jegyzőhoz sző|' Ugyanis azttapasztaltam, hogy a Hivatalban viszonylag nagy
a fluktuáció. Elég gyorsan tiĺnnek el hivatalnokok, cserélodnek vezetők, és jelennek meg új

a\ka|mazottak. Én azt szeretném kéľni a Jegyzó Asszonytól, hogy tájékoztasson a Hivata| a 20|0.
októbeľ 3-tól milyen változások történtęk, egyrészt a vezeto beosztású munkatársak köľében, és utána
iigyosztályonként és évente a tźlvoző és érkezo hivatali dolgozóknak a szćtmáról is szeretnék kérni egy
táb|ázatot. olyan megosztásban is' hogy ők kezdeményezték-etávozásukat,vagy pedig a Hivatal.
A negyedik kéľdésem, az e|ső sorban a Polgármester Urnak szólt volna, fe|téte|ezem, írásban fog majd
válaszolni. Ez anem régiben kiosztásra kerĹilt trafik koncęssziók kérdésköre. Attekintettem azt, hogy kik
nyertek Józsefuárosban trafik koncessziót, meg hogy mit írt enól a sajtó, és azt találtam, hogy van két
olyan kör is, amely nagyon sok trafik koncessziót és nyert el, és józsefuárosi kapcsolódásuk is van. Az
egyik a Vimpex nevű kör, akinek ozibiusz Pál Mihály nevű nyeľtes a tagja vagy valamilyen
tisztségviselője ennek a cégnek. Egyébként ennek a cégnek egy vietnámi ügyvezetője van, aki a

sajtóhírek szerint a dolgozók nagy részét kijelentette idejekorán acégbo|, és új cégekbe helyezte el őket,
valószínűle g azért, hogy a nyertes traťlkpźiyázataik után elkerülje a feltűnést. Ez a kör az eddig
sajtóhíľek szęrint kozeĺ 40 tráfikjogot nyert országszerte, legtöbbet Budapesten. Es ez az ęm|ített ur
feleségével együtt hármat kerülettinkben nyert el. Van még egy Prokay Imľe nevű úr, aki valószínűleg
Vimpex dolgozó, természetesen minden név, amit itt említek, |ehęt,névazonosság is, de azért ezekkel a

vezetéknevekkel ez elég valószínűtlen. A második kor az a Dines Eva Iľén nevű hölgy, aki két tľafikot
nyert és egy címen lakik egy szintén elég ritka nevű Dines Za|ttnna|. Ugyan az avezeték nevĹik is, aki a
CBA igazgatőságźnak taga.,Es egy Viszakay Arpád neviĺ úr szintén CBA igazgató, és mind ketten
Dines Eva Irén és Viszakay Aľpád is nyert itt a keľületben. Már csak azért, mert a CBA igazgatőságának
a tagsa az nem valószínű, hogy kisvállalkozó, mint akik a pźt|yázatnak a kedvezményezettjei voltak,
egyébként egy jól menő étterem tulajdonosa is nyert. Ehhęz kapcsolódik még' hogy a VPB május 6-ai
iilésen egy olyan cégnek adtunk helyiséget béľbe tľafik cé|jára, akinek a tulajdonosa vagy ügyvezetője,
vagy amaga a cég nincs is a nyertesek kĺjzött. Akkor is megkérdeztem, akkor sem tudott vá|aszo|nirźt
senki. Ezeket a híreket az ťuszerezi, hogy több fonásból megíľta a sajtó, hogy egyes helyeken helyi
f,ldeszesek döntĺjttek vagy véleményezték ! Pá|yázatokat, amelyeknek nem szabadott volga hozzájuk
kerülni a hatályos törvények a|apjźn. En azt szeretném kérdezni a Polgáľmester Urtól, hogy
Józsefváľosban vajon a FIDESZ Frakció vagy pedig a vá|asztőkęrületi elnök döntött ęzekben az

ügyeken. Köszönöm szépen.

Egry Attila
Képviselő Ur kérdéseire írásban érkęz1kavźt|asz. Dľ. Révész Mátrta képviselő asszony ktjvetkezik.

Dr. Révész Márta
Köszcjnö,m szépen a szőt. Négy éwel eze|ótt került kertiletünkbe bevezetésre a szelektív
hulladékgýjtés, és akkor ez ingyenes volt. Ingyenesen kaptak a házak kukákat, akik vállalták, hogy
szelektív gyűjtést fognak végezni. Az elmúlt év végén, nyilvánosságra került' hogy európai uniós
pá|yázat keretében a fővárosban ingyenes' és kiterjesztik a szelektív hulladékgyűjtést. I|ĺĺ.indeď, az

e|ozméný. csak azért mondtam el, mert decemberben arra hivatkozva, hogy i! cégvette át a keriiletben a
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szelektív hulladékgyűjtést, minden házza| kifizetették a kukáknak az éréú, mint hogyha újonnan vették
volna meg' illetve véilaszthattak aházak, hogy megvásárolják vagy kifizetik ezeknek a kukáknak az árát,
vagy bérleti díjat kel| fizetniük. Én an. gondolom, hogy ez nagyon nem fér ossze azza|, hogy ingyenes a

szelektív hulladékgyűjtés. Elnézést, nem tudok jobb kifejezést, de azért erkö|cstelennek taľtom, hogy
egy 4 évvel ezelőtti, valamikor új kukákat olyan áron most kiťrzettettek aháza|<ka|. Tehát azt szerctném
kérđezni, hogy ez az Önkormányzat tudtával történt-e? Az onkormányzaÍ. azza|, hogy tudta, hogy
átveszi egy másik cég a szelektív hulladékgýjtést, az ismeľetei köz<itt szerepelt-e, hogy ez ezze| fog
jám|? Mennyibe kerü|t ez az ingyenes szelektív hulladékgytĺjtés akkor most a kerületi lakosoknak
mennyibe került? Kösztjnĺjm.

Egry Attila
Képviselő Asszony kérdésére Szűcs Tamás ugyvezető úr válaszol.

Szíĺcs Tamás
Köszönom a szőt. Tisztelt Képviselő Asszony! A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan a
kcjvetkezőt tudom elmondani. Egytészt az Ascoval vo|t az onkormányzatnak szerződése. A Képviselő-
testület d<jntése a|apján Il3 _ I/3 _ Il3 arányban töľténtek a szelektív hulladékgyíijtő edényeknek a
beszeľzése. Ezekaz edények ezt kĺivetően a Táľsasháztu|ajdonátképezték, illetve ezen volt egy vita.
Ugyanis az Asco szeľette volna, ha ez az ő tulajdona marad. Gyakorlatilag ahatźiyos szeľződés alapján
ez, amiilt évi képviselő-testiileti dĺjntés szeńnt az övé maľadt. Amit tudni kell még az egészrő|,hogy az
új hulladéktörvény megjelenésével kötelezve vagyvnk arľa, hogy az FKF-nek kell végeznie a szelektív
hulladékgytĺjtést, a házhozmenot is, illetve az egyéb ipari hulladékgyűjtést is ő végzi. Ezzę|
kapcsolatosan folyamatosan kapjuk a tájékoďatást, hogy pl. most az ASA nevtĺ szolgá|tatőtő| átveszi a
korábbi szolgáltatási tevékenységét, đę mźr szeľződést az FKV-fel kell kötni. Ami a szépsége a
dolognak, hogy egyébként, hogy egy díjemelkedéssel is jár ez a fajta átszerződés. Pont a héten kaptuk
meg az ezze| kapcsolatos tájékoztatást. Ami viszont örömhír, ta|źtn az egészben, hogy az FKF a

házhozmenő szelektív edények kihelyezését is megkezdi a kertiletekben. Kértem tźĄékoztattst, hogy
milyen ütemezéssel fog megvalósulni majd a különbĺjző kerületekben, illetve első sorban a mi
keriiletünkben, és területi részeken. Sajnos még nem kész az a koncepció, amely a|apján ezt teríteni
fogják. Ez egy picit kaotikussá teszi a jelenlegi szelektív hulladékgyűjtő piacot, a házhozmęnőt
külĺinösen. Lesz egy rész, ahol továbbra is az ASCO végzi, és lesz egy rész, de máľ va|őszínú, hogy át

fognak szerzodni, legalább is ez az éľtesítés részükľől, hogy átszerződnek az FKF-hez, de magát a

munkát akezdete időszakban az ASCO fogsavégezni, illetve lesz olyan terület, ahol máľ az FKF helyezi
ki az edényeket és végzi az ezze| kapcsolatos tevékenységet. Igéretet kaptunk, hogy rövid időn beliil
tájékoztatják a keľiiletet, hogy milyen Ĺitemben fog megvalósulni ez az FKF általi hulladékkezelés és

e|szá|lítás. Kö s zĺjnö m.

Egry Attila
Komássy Akos képviselő úľ következik, parancsoljon.

Komássy Ákos
Köszĺinöm szépen.Egyrészt JakabĘ képviselő úr kérdéseire adott írásos vá|aszbő|,ha szabad, akkor mi
is szeretnénk kérni egy-egy másolatot, mármint én szeretnék kérni egy máso|atot.
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A kéľdésem az,hogy mikor és miként kíván az Önkormányzat véget vetni aKáIvźria téren, tudomásom
szerint fennálló mulasztásos törvénysértésnek, az ominőzus párt kezdeményezésére elhelyezett kettős
keresztről van sző, amely már réges rég engedély nélkül áll ott. Köszönöm.

Egry Attila
A Hivatal íľásban fog a Képviselő Uľnak válaszolni.
Dr. Révész Márta képviselő asszony következik, parancsoljon.

Dľ. Révész Márta
E|nézést, és a két kérdésemrę írásban kéľek választ,mert szeľetnék vźiaszt kapni. Köszĺjnöm.

Egry Attila
Jó. Azon túl, hogy az igyosztá|yvezetó most elmondta szőban a tájékoztatást, azon túl szeretné kérni a
Képviselő Asszony, hogy ezkeriiljön íľásban is.

Dľ. Révész lVĺá,ľta
Akkor szeretném megismételni a kérdéseimet, mert arra nem kaptam vtiaszt. Tehát két kérdésem volt.
Az egyik az,hogy jogszeľiĺ és rendjén van-e az,hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényeket kifizettették
4 év miiltán azo|<ka| aháza|<ka|, amelyek ezt a szo|gttltatást igénybe vették. Ez volt az egyik kéľdésem.
A másik, pedig az,hogy ez a kerületi lakosoknak mennyibe kerülhet. Köszönöm.

Egry Attila
Köszönjük a pontosítást. A jegyzőkönyvbe ľögzítettük, és az írásbęIi vźůasz hatáľidőľe elkészül.

Budapest, 2013 . méĺjus 24.

Rimdn Edina sk.
jegłző

A jegyzőkdnyvi

U U.qa fuaut
VargJ Zsanett

Szervezési és Képviselői lľoda ijgyintézo

Dr. Kocsis Móté sk.
polgármester

Szédliczkvné Pe

Szervezési és Képviselői Iroda - iigyintézÓ
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