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Képviselő-testület e számár a

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester

A képviselo-testiileti ülés időpontj a:20|3.június 5. . sz. napirend

Tárgy: Polgármesteľi tájékoztatól
végľehajtásáľól, az e|őző ĺilés őta
eseményekről és az iinkormányzati
részének pénzpiaci jellegű lekötéséľől

a |ejárt határĺdejű testiileti határozatok
tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb
pénzeszkti zők átmenetileg szabadľendelkezésű

A napirendet nyílt ülésen kelltaĺgyalni, döntés nem szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bĺzottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási BlzottságvéIeményezi tr
Határ ozati iav aslat a bizottság számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsttý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteriesztés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezetí és Mtĺködési Szabá|yzattttő| sző|ő 25l20I3. (v.27.)
számí önkormĺínyzati rendelet 26.$ (1) bekezdése alapjĺín ,,Minden hónap első rendes
ülésének állandó napirendi pontja a polgáľmester írásos tájékoztatőja a|ejárthatariđejiĺ
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testĺileti hatźrozatok végrehajtásárőI, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekĺől és az önkormányzati pénzeszkozok átmenetileg szabađ
rendelkezésű részének pénzpiaci j ellegű lekötés éľő1.''

Kéľem a tájékoztatĺí tudomásul vételét.

Budapest' 2013. május .... r \ ú\\>a-' ly' 
\

Dr. Kocsis Máté
polgĺĺrmester

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

ń.fua,F
a|jegyző
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P olg ármesteľi tájékoztato

a 20Í3. június 5-eĺ
képvĺselő.testiiletĺ

ĺilésľe

,,(1) Minden hónap első ľendes iilésének állandó napirendi pontja a polgáľmester íľásos
tájékonatőja a lejárt hatźľ:rdejú testi.ileti hatáĺozatok végrehajtásźrő|, az előző ülés óta tett
fontosabb intézkeđésekľől, a jelentősebb eseményekľőI és az önkoľmányzati pénzeszközök
átmenetileg szabadrenđelkezésű ľészénęk pénzpiaci j ellegű lekötéséről.''

(az SZMSZ 26' s Q) bek. alapján)



T źĄ éko ńatő a lej árt határi d ej ű kép v i s e 1 ő -te stti leti hatźr o zatok
végrehaj tásźrő|

Tisztelt Képviselő-testiilet !

A tejáľt határidejű képviselő-testiileti batározatok végľehajtásárő| az a|á.Ďbi
jelentést adom:

Javaslat az Első Energia-beszerzési onkormúnyzati Társulúsból való kilépésre

203t20r2. cw.21.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. felmondja azEIső Energia-beszerzésí onkormányzatiTźttsu|ási megállapodást 20If.
december 31. napjára

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozat 1. pontja szerinti felmondásľól értesítse a
társulási megállapodásban részęs onkormĺĺnyzatokat és az ENTAR képviselőjét.

3. felkéľi a polgiĺľmestert a vagyonelszámolás figyelemmel kísérésére, és az eľĺőI szőIő
beszámoló elkészítésére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 1. pont esetén z}Iz.június 21.

2. pont esetén zIIz.június 30.
3. pont 20|3.januĺíľi 2. rendes képviselő-testĹileti ülés

tájékoztatása alapján: a
rmányzatnak ťuetendő összegről tz ENTAR

ktizgyíĺlése diint, tájékoztatásuk alapján ez akőzgyíi|és 2013. ápľĺlĺs hĺĺnapban vo|t, az
tigyosztály tájékoztatást kért az iigy á||ásáról|, melyre vá|asz még nem érkezett.

Javaslat elví dijntésre, a Budapest Jőuefvdrosí onkormányzat tulajdondban dlkí lakdsok
jogcím nélkiili lakdshaszndlói últal felhalmozott hdtralěkok egy részének elengedésére, a
ktikségelvíí alaplakbérrel azonos tisszegíí egyszeres' és az előző renďeletek alapján
szdmldzott tiibbsziirijs mértékűí lakáshasznúlati díjak nettó kiiltjnbtjzetének iisszegében

2sst2012. (vlr.19.)
1) A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elvi hozzájfuulási szĺándékát fejezi ki az egyszeres

és többszörös méľtékú használati díjak nettó külĺjnbĺizetéből adódó követelések
elengedésének vonatkozásźlban azzal, hogy a tételes, pontos cisszeggel kimutatott
csomagot a2012. októberi második rendes képviselő-testĺileti ülésen fogadja el.

2) A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Iőzsefvárosi Vagyongazđá|kodő Kft. tigyvezető
igazgatőját, hogy a Képviselő-testtilet 2012. októberi második rendes ülésére készítse el
a tételes, pontosan számszerűsített csomagot, valamennyi jogcím nélktili lakáshasználó
vonatkozásában.

A
vagyonelszámolás alapján az



Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 1) pont vonatkozásźtbaĺazomal,2) pont vonatkozásábarl2)I2. október 31.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Polgáľmesteľi Hivatal iigyosztályaival,
jogászaival folytatott egyeztetések miatt a végľehajtás folyamatban van) 

^z 
előterjesztés

benyújtása 20Í3. júniusában váľhatĺi.

Javaslat a Jóuefvúrosi Városĺizemeltetésí Szolgdlat ki)ltségvetésének módosítlźsúra

261'120Í2. (vII.19.)
A Képviselő-testület úgy d<int, hogy
1. engedélyęzi a Jőzsęfuĺíľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat (JVSZ) Igazgatőja részére, hogy a

S zo l gáIat a|ka|mazottaira fel el ő s s é gbi ĺo s ítást kö s sön.
2. engedélyezi aJVSZ lgazgatőjarészére, hogy a SORFESZT ľendezvényenvégzett tulóľak -

2.678,0 e Ft összegben járulékokkal egyĺitt - kifizetésre kerüljenek.
3. engedélyezi'hogy aJYSZIgazgatőja2012. augusztus 1-jétől 2012. december 3I-íg|2fő

kerületi gondnoki tevékenységĺe havi 50,0 e Ftl fő+jaflIlékai megbízásí díj összegben
me gbízási szer ző dést kcj s s ön.

4. havi 200,0 e Ft + járulékai túlóľa <isszeget biztosít a JVSZ-nek, a sziikség esetén elrendelt
túlóľak kifizetése címén.

5. a Gutenberg téľen, a Teleki Lász|ó téren, a Losonci téren, a Horváth Mihály téren és a
Mátyás téren párakaput helyez el.

6. jőváhagyja, hogy a Koszorú u. 4-6. szám alatti LELEK Hźzban' új konyha kertiljĺĺn
kialakításra, melynek költségeire az onkoľmźnyzat az intézménynek a költségvetési
fedezetet biztosítja.

7. jőváhagyja ahatározat |-6.pontjában, valamint az ezeĺt felĺili pótigényeket az e|óterjesztés
III. p ontj áb an r ész|etezett b eszer zé sekľe, valami nt műkci dési tc'bbletkö ltsé gre.

8. jóvahagyja u előterjesaés IV. pontjábarl rész|etezett intézményi költségvetésen beltili
módosítást.

9. elfogadj a a JYSZ költségvetésén és ezen belül a kiemelt előirźnyzatokon belüli módosítást
az előteľj es ztés Y . pontj ában fo glaltak szerint.

10. elfogađja a JYSZ felévi gazdá|kodźtsából eredő pótigéný az előterjesztés VI. pontjában
foglaltak szerint.

|I. az 1-l0. pontban foglaltak a\apján az onkormányzat kiađás 11107-01 cím mfüĺjdési
általános és céltaĺalékon belül az á|ta|ános mfüödési tartalék eIőirányzatát |4.298,0 eFt-
tal, a múködési céltaľtalék lélek adomany előiranyzatźŃ 2.069,2 e Ft-tal' a mfütidési
céltartalék ÁNľsz feliilvizsgálat miatti karbarĺtartás elóirźnyzatźú 8.945,0 e Ft-tal
csökkenti, valamint a kiadás 11602 cím felújítási előiranyzatźn beIül lakóhaz felújítás
zźro|t e|óhányzatábő| 52.188,2 e Ft-ot a záĺo|ás alól felold, egyben az e|őirźnyzatot
csökkenti és a kiadás 11108-02 cím műkĺjdésre átadott pénzeszkoz źilamháztaĺtáson
belülre, ezen belül saját költségvetési szervek műk<jdési tźtmogatása előfuźnyzatát
55.43I,6 e Ft-tal, egyéb felha|mozási kiadás, ezen belül saját kĺiltségvetési szervek
felĺigyeleti szervi téĺnogatása elóirźlnyzatźLt 22.068,8 e Ft-tal megemeli a Józsefułírosi
Váľo süzemeltetési Szolgálat t<jbblet költségeinek támo gatása címén.

12. az onkormanyzat címrendjét kiegészíti |1407 címmel, Piac múködtętése elnevezéssęl'
73. az onkormanyzat bevéte|i II407 cím bevételi iĺtézményi műktĺdési előirźnyzatát

16.534,0 e Ft-tal, a kiadási eIőirányzatát l1.587 ,0 e Fttal megemeli.



I 4 . az onkorman y zat kiađás 1 1 1 0 8 - 02 cím működésre átadott pénzeszkoz á|Iamhánaĺásoĺ
belülre, ezen belül saját koltségvetési szervek működési tźtmogatása előirtlnyzatát 4.947,0
e FĹtalmegemeli a Teleki téri piac Városüzemeltetési SzoIgáIatnál torténő műk<jdési
támogatása címén.

15. elfogadjaaYátosuzemeltetésiSzolgálatköltségvetésénekmódosításátazelőterjesńésI.
számutáb|źaatbanfoglalt(vastagbetűvelíľt)tészletezésa|apjćn.

16. a beszeruéseket, a felújításokat, a szo|gá|tatások megrendelését a JVSZ beszeruési
szabá|yzatźlbanfoglaltakbetartásamellettbonyolítja.

17. a beszerzésekkel, feladatellátással, üzemeltetéssel kapcsolatos többletköltségekĺe a
következő évek költségvetésének terhéľe előzetes múködési kötelezettséget váI|aI az
onkorman yzat saját bevételeinek terhére.

18. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosításźná| a
hattlrozat 1-17. pontjában foglaltakat vegye figyelembe

19. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a JYSZ telephelyeként mfüödő LELEK Ház, LELEK Ház
il, LELEK-Pont jövőbeni mfüodésére vonatkozőan készítsen javaslatot a Képviselő-
testiilet 20If . szeptembeľ havi első rendes üléséľe.

20. felkéri a JYSZ Igazgatőját, hogy készítsęn javaslatot a Képviselo-testület 2012.
szeptember havi első rendes üléséľe a karbantaľtó és keľtészeti részleg műhelyének
kialakításaľa a Dankó u. 3-5. szźlm alatti telephelyen.

Felelős: 1-19. pont esetén polgáľmesteľ
I-I7.,20. pont esetén aJőzsefvźlrosi Városüzemeltetési Szolgálat lgazgatőja

Hatańdő: I.-2.,4-I7. pont esetén 2012.jú1ius 19.

3. pont esetén 2012. auguszťus 01.
18. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása
19-20. pont esetén a Képviselő-testiilet 2012. szeptember havi első rendes tilése

A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása a|apján: a Képviselő-testület
20Í3. május.8-ai ülésén a szükséges és lehetséges diintéseket meghozta a kérdésbeno mely
szeľint a LELEK.Pľogľam miĺktidtetését a JCSGYK 20t3. jrĺlius 01. hatállya| átveszi a
Városüzemeltetési Szolgálattól.

Javaslat az építésiłggyel tisszefiiggő egyes helyi eljdrdsok ľészletes szabdlyairól słíló
rendelet megalkotds dra

33t2013. (rr.06.)
A Képviselő-testiĺlet úgy dĺint, hogy

1. felkéri a polgármestert, egy olyan koncepció készíttetésére, mely meghatározza a
Józsefuaľos teri'iletén folytatható, településképet befolyásoló tevékenységek köľét'
valamint ezze| osszefiiggésben javaslatot tęsz azoka a kozteriiletekľe, melyekľe
köZterĹilet-alakítási tervet kell készíttetni.

2. az 1. pontban foglalt koncepció elkészítése érdekében 10.000,0 e Ft összegben a 2013.
évi kciltségvetés terhére előzetes kĺitelezetts éget vá||al.

3. felkéri a polgármestert, hogy a hatáĺozatbarl foglaltakat a 2013. évi költségvetés
tew ezésénél ve gye fi gyelembe.

Felelős : polgĺíľmester
Hatariđő : 1 . pont tekintetében: 2013 . május 3 1 .

2. poĺt tekintetében:2013. február 06.
3. pont tekintetében: a2013. évi költségvetés tervezése.



AV 4 tájékoztatása alapján: a
beszerzési eljárás elindításához szůikséges ajánlattételi felhívás elkészĺilt' a feladat
elvégzéséľe felkéľni kívánt egyetemek és cégek kĺválasztása, és a kĺválasztás szakmai
indoklása folyamatban van.

A Pénzüevi tjgYosztálv tńjékoztatása alapjánz a20!3. ćvi köItsógvetósbcn a11703 cÍmen
2.000.000.- Ft keriilt tervezésre a fenti határozatban foglalt koncepciĺó elkészítésére.

Javaslat a Jóaefvdrosi Közbiztonsdgi Polgúrőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tíízoltó
Egłesiilet részére kii4feladat ellútúsa cěljából helyiség és feladatellátúshoz sziłkséges
eszközök biztosí,tásúra, valamint egyiittmíÍködési megdllapodds megkötésére

1r7t20r3. (rrr.27.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. $ (5) bekezdés l8. pontja a|apján felkérí a
Kisfalu Kft-t, hogy a Józsefuaľosi Ktjzbiaonsági Polgaľőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes
Tílzo|tő Egyesület részéte hasznáIatra részben źúadott 35469 hĺsz-ú, természetben a Budapest
VIII. kęľĹilet Magdolna u. 33. szám aIatti ingat|anhoz kapcsolódó haľom darab gépkocsi-
beálló haszná|atát biztosítsa aJőzsefvtľosi Közbiĺonsági Polgaľőrség és Katasztrófavédelmi
onkéntes Tuzo\tő Egyesület tészétę térítésmentesen. Jelen határozat a Képviselő-testület
58/2008. (II.06.) számí hattrozatźi értelemszeľűen módosítja azzal, hogy je|en hatfuozat
végrehajtása során a hiŁiorvosok paľkolásának biztosításríľa is figyelemmelkell lenni.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatfuiďő: 2013. źlprilis 25.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: a hasznáiati szerződések aláíľásra keriiltek 20ĺ3.
ápľÍlĺs 2.án. Az iigy további ĺntézkedést nem igényel.

Javaslat a BRFK.val kiitendő adományozdsí szerzőďés megktitésěľe

134ĺ2013. (Iv.l7.)
A Képviselő-testĹilet úgy dcint, hogy

1. egyszeti, ađomźnyozási szerződést köt az előterjesztés mellékletét képező
taľtalommal - a Budapesti Rendőr-főkapitrínysággal (székhely. 1139 Budapest, Teve u.
4-6.), víssza nem térítenđő 6.000.000,- Ft <isszegben, azza|, hogy az ađomźnyozott
összeg a BRFK VIII. kęrületi Rendőrkapitányság mfüĺidésének (személyi
juttatásának' đologi kiadásanak) finanszírozási k<iltségefuehaszĺálható fel.

2. az I. porúban foglaltak éľdekében a 1 l 105 cím - önként vállalt feladat _ mfütjdési célú
támogatás á||aĺnhźlńaĺtáson belülre e|őirźnyzatból 6.000 e Ft-ot a záro|źs alól felold,
ezze| egyidejtĺleg a |II07-01 cím működési cél és á|talźlnos taľtalékon bel.Jl az
üdülőhelyi feladatok tźĺmogatása központosított állami támogatás elofuźnyzatábő|
6.000 e Ft-ot zźlrol.

3. felkéľi a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az onkormźtnyzat
koltségvetéséről szóló rendelet kĺjvetkező módosításánál vegye ťlgyelembe.



4. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti adományozási szerződés aláírására.

Felelős:
Hatáĺidłĺ'

Felelős:

Határiđő:

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: az adományozási szerződés a|áírása tárgyában
az egyeztetés folyamatban van' a BRFK részérő| még nem került a szerződés aláírásra és

visszaküldésľe.

A Pénzüeyi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺilet !3412013. (Iv.17.)
számű határozatálnak 2. pontjában foglaltak a kiiltségvetésről sző|ő a 21ĺ2013. (v.13.)
számű ti nko rm á ny zati r endeletb en v égr ehajtás ľa ke ľĺiltek.

Javaslat az Európa Belvórosa Program II. keretébenfelújítandó utakra vonatkoaifedezet
biztosítdsdra

r3st2013. (rv.17.)

A Képviselőtestiilet úgy dönt, hogy

1. a 6412013. (II.27 .) szźlműhattnozatźnak2. pontjat az a|ábbiak szerint módosítja:
,,felkéri a polgármestert az Euľópa Belvárosa Program II. 1. Komplex akcióprograrl,2.
Közcĺsségi kezdeményezés támogatása, valamint a 3. Önkoľmźnyzati akcióprogramjtnak
kiďolgozásźra és annak benyrijtásáľa a Képviselő-testiilet szźlmára. Ezen
akcióprogramokľa _ figyelemmel a hataľozat 5. pontjában foglaltakĺa - összesen 86.400 e
Ft keretö s s ze get bíztosít a felhalm o zź.si c éItartal ékon.''

2. az 1. pont alapjan az Európa Belvárosa Program II. 1. Komplex akcióprogram
előkészítéséhez a KözterĹiletek minőségi megújítása alprogľamban megvalósítható
útépítések előkészítéséhez az engedéLyezési és kiviteli terveinek elkészítésére (hatósági
eljĺáľási díjjal egyĹitt) bruttó 15.000 e Ft biztosít.

3. a2. pontbanfoglaltak érdekében az onkormźnyzat lI107-0f cím felhalmozttsi cé|tartalék
elókźnyzatot 15.000 e Ft-tal csĺikkenti, ezze| egyiđejrileg a 11605 önként vá||alt feladat
EU Belvárosa II projekt felújítások kiadás előfuányzatátugyanezen összeggel megemeli a
Somogyi B. _ Rökk Sz. u. és Bródy S. u. utak felújításanak tewezési és hatósági díjak
címen.

4. felkéri a Yérosgazdálkodási és Pérungyí Bizottságot a 2. pont szerinti tervezési
szo|gáItatás megĺende|éséhez szfüséges vonatkozó kozbeszerzési eljĺáľás lefolytatásráľa.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatźrozat 3. pontjában foglaltakat a ktiltségvetés következő
módo sításán á| v e gy e Íi gyelembe.

6. a f. pont alapjźn felkéľi a polgáľmesteľt a 2013. évi onkormányzatíKozbeszęrzési Teľv
módosítására, aláírásźtra és a honlapon töľténő megjelentetésére.

polgármester
I-2. pont esetén 2012. áprl|ís 17.
3. pont esetén a költségvetési rendelet kovetkező módosítása,
4. pont esetén az adományozási szerzódés BRFK által töľténő a|áírását
követően

1.,2.,3.,5., 6. pont esetén apolgármester,
4. pont esetén aYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
I.,2.,3. pont esetén 2013. április 17.



4. pont esetén a kozbeszeruési eljźlrás megindítása a Városgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság 20t3. április havi utolsó rendes ülése

5. pont esetén az önkoľmányzat költségvetésének kĺjvetkező módosítása

6. pont esetén 2013. áptllis 22.
A Váľosfeilesztési és Főépítészi tjgyosztálv tá!ékoztatása alapján: a Váľosgazdálkodási
és PénzÍigyi bizottság 404ĺ2013. (Iv.26.) sz.határozatában elfogadta az,,,EUB II. pľojekt
keľetéhen a kłĺzutak fe|űjításának tewer,ése tervezési szerzőĺIés keľetéhen', tárgyűl
kijzbeszerzési eljárás aján|attételi felhívását és dokumentáciőját' és dłintiitt az e|járás
megĺndításárĺil. Az e|járás jelenleg az aján|attéte|i szakaszban taľt.

A Pénzüevi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a KépvÍselő-testĺi|et 135t2013. (Iv.17.)
számrĺ határozatának 3. pontjában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a
kiiltségvetésről szĺóló a 21ĺ2013. (v.13.) számú iinkormányzati rendeletben végľehajtásra
keľiiIt.

A Prdter utcai iskola és tornacsarnok bérbeadására kiírt pályúzat eredményěnek
megdllapítdsa

136t2013. (rv.l7.)
A Képviselő-testiilęt úgy dönt, hogy
1.) a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában álló Budapest VIII., Ptátet u. 11.

szźtm alatti,3638I hľsz-ú iskolaépület, valamint a Corvin Towers Kft tulajdonában álló, de
a Budapest Jőzsefvźtosi onkormányzat haszonélvezeti jogával terhelt Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 32-38. 2. eme\eti, 3637410lN23 Łlrsz,ű, egyéb helyiség bérbeađására kiít
pá|yázatot érvényesnek és eľedményesnek nyilvanítja.

2.) a.) apá|yázat nyertesének a Magyaľ Bencés Kongĺegáció Pannonhalmi Főapátságot és a
Szent Benedek Gimnazium, Szald<épző Iskola és Kollégiumot nyilvánítja. Elfogadja
az ajźnlatban tett javaslatot és a bérleti szerzőđés megkötésére a Szent Benedek
Gimnazium,Szald<épző Iskola és Kollégiumot kéri fel.

b.) az aján|aÍtevő által javasolt bérleti szerzođés módosítási javaslatokat az alábbiak
szerint fogadja el:
b.a.) nem jfullhozzá abérIeti szerzodés 1. pont b.) alpontjának módosításához. A

javaslatra vonatkozőan a bérleti szeľzőďés 27. pontjźú móđosítja.
b.b.) hozzájáÍLl/r a bérleti szerződés 4. pont második bekezdésénęk módosításźlhoz a

következők szerint: Amennyiben a jelen pontban meghatfuozott tevékenység
folytatását az engedé|yező hatőságok a Bérlemény műszaki áI|apotźra tekintettęl
utasítják el, úgy felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződést kĺjzös
megegyezéssel, a bérleti szerzőđés 25. pontjában foglalt jogkövetkezmények
a|kaImazása nélkül felbontj fü .

b.c.) nem jźruI hozzá a bérlęti szerződés 5. pontjának módosításához) azaz a bérleti
jogviszony pá|yázati felhívásban kozzétettőI e|térő 25+5 évľe töľténő
létesítéséhez.

b.d.) nem jaruIhozzá a bérleti szerződés 8. pont 2.bekezdésének tĺjrléséhez.
b.e.) hozzájaru| a bérleti szerzőđés 15. pontjanak módosításához oly módon, hogy a

bérleti szerzóđés tervezetben foglaltakon túl, nem minősül befogadásnak,
albéľletbe adásnak az iskolaépiilet egy-egy helyiségének alkalmi béľbeadása (pl.:
közgyĺĺlések helyszínének biztosítása, spoľtrendezvények helyszínének
biztosítása); az isko|ai étkezés vállalkozóval tĺirténő biztosítása (büfé' étkező),
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valamint abér|ő fenntaľtójĺának helyszín biztosítása, az egyhtn, illetve az iskola
saját készítésű termékeinek aľusítása (boľ, a vallási élettel kapcsolatos saját
kiadvanyok, kézmúves teľmékek, stb. ;

b.f.) hozztljáľul a bérleti szerződés 15. pont utolsó bekezdésének módosításźlhoz a
kcivetkezők szerint: Szerzódő felek megállapodnak, hogy Bérbeađő a bérleti
jogviszony fennállása alatt évente két alkalommal eIóre egyeńetett időpontban
jogosult a jelen Bérleti szerzőđés 1. b.) pontjában fogIalt tornacsarnokot saját
ľendezvényére használní azzal, hogy a renđezvényhez szfüséges személyi
feltételeket saját szewezésében, atargyi feltételeket egyeztetés alapjtnbinosítja,
továbbá a tornacsarnok használatával felmertilt ktlltségeket külön megállapodás
aIapjan köteles Bérlő részére megtéríteni. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a
rendezvénnyel összefiiggésben okozott kĺĺrokért káľtérítésse| tartoz1k.

b.g.) nem j áĺu|hozzá a bérleti szerzóďés 16. pontjanak módosításához.
b.h.) nem jźttuIhozzá a bérleti szerzőđés 17. pontjanak töľléSéhez, az óvadékťrzetési

kcjtelezettségtől nem tekint el, annak mértékét nem mérsékli.
b.i.) hozzájźtru| a bérleti szerzóđés 18. pont 2. bekezďésének módosításához a

következők szeľint: A kaľbantartással és felújítással kapcsolatos kcjItségek a
bérlőt, a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik. A
Bérlő kĺjteles az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül felmerülő
karbantartási, javítási, felújítási munkfüat sajźt. költségén elvégezru. A
bérlemény kaľbantartásával és felújításával kapcsolatos költségek a Bérlőt
terhelik. A pótlással és cserével kapcsolatos költségek a Bérbeadőt abban az
esetben terhelik, amennyiben a berendezési tárgyak műszaki źi|apota a pótlást,
cserét megalapozztlk.

bj.) nem jaľul hozzá a bérleti szerződés 18. pontjanak javasolt kíegészítéséhez.
b.k.) hozzájaru| a bérleti szerzodés 20. pont b.) alpontjanak módosításához a

kĺjvetkezők szerint: aZ épület továbbá az éptilet ktjrüli közterületek
tisńźntartásárő1.

b.l') nem járul hozzá a bérleti szeruődésZ}. e.) és f.) pontjának töľléséhez.
b.m.)hozzájáÍul a 21. pont alábbi bekezdéssel történő kiegészítéséhez, a következők

szerint:
Bérlő kijelenti, hogy a Bérleti szerződés 1. pontjában foglalt ingatlanokat
megtekintette, azok műszaki źiIapotáva| tísńában van. Felek megállapodnak,
hogy a Béľlemény birtokbaadását követően Bérlő jogosult az onkormányzat
tulajdonában álló, jelen Bérleti Szerződés 1.a.) pontjában foglalt ingatlanon
felújításokat végezni. Bérlő átađja a Bérbeadó részéte az elvégzendő munkfü
tételes jegyzékét, amellyel kapcsolatban felmerülő költségek viseléséľől
Bérbeadó dĺjnt. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen szeruődés 18.
pontjában meghatározott. munkálatok végeńével, azok megtöľténtéről
jegyzőkonyvet vesznek fel, amelyben - ameÍrnyiben a mrrnkak elvégzésľe
kerĹiltek - Bérbeadó képviselője aléúrźsáva| igazoLja a teljesítést.
Felek megállapodnak, hogy Bérlő a jelen szerzođés 18. pontjábaĺmeghatározott
munkák szźtrnIáva| igazolt ellenértékét jogosult a havi bérleti díj legťeljebb
50%-áigbeszźtmítarli. Felek megállapodnak továbbá,hogy a felújítási munkák
kĺiltségeinek béľleti díjba tciľténő beszámítźsának részletes szabá|yairő| a
felúj ítás megkezdés ét megelőzően kültjn me gállapodást kötnek.
Felek megállapodnak, hogy Bérbeađó a felújítási munkák szźtm|áva| igazolt,
azoĺban pénzügyileg nem renđezett ellenértékét Bérlő részére egyösszegben, a
bérleti szerzóđés megszűnésekor megfizeti, alneĺlrlyiben a bérleti jogviszonyt a
j e|en szer zó dés 2 6 . pontj áb an fo glaltak a|apj źn felmo ndj a.
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Felek megállapodnak, hogy a jelen Bérleti szerzőđés 1.b.) pontjában foglalt
ingatlan tekintetében a tulajdonost terhelő pótlási és cseľe kĺitelezettségek
tekintetében a Bérlőnek a tulajdonost kell előzetesen megkeresni. A Bér1ő
tudomásul veszi, hogy a felújítási munkák tekintetében a Ptk. haszoĺéIvezeti
jogra vonatkozó szabá|yai irányadók, ennek megfelelően ľendkívüli javítások és
he|yreá||ítások költségei bérbeszámítás tźrgyát nem képezi. A javítási munkák
tekintetében minden esetben szfüséges az épület tulajdonosával töľténő
egyeztetés.

b.n.) hozzájáru| a bérleti szerzodés 22. pontjának kiegészítéséhez a kĺjvetkezők
szerint: Bérlő jogosult az épi\et homlokzatán sajét cég!áb|áját elhelyezni, illetve
a Béľ1ő áItaI megnyeľt és sikeresen megvalósult pźiyázataiban előiĺt kote|ezó
nyilváno s s ágot az épül et hom|okzatźln bi zto s ítani.

b.o.) hozzájárd a bérleti szeruođés 25. módosításźůloz a következők szerint: A bérleti
jogviszony az 5. pontban meghatźtrozottkezdeti időponttól határozott ideig tart,
a felek ań" csak egyező akaruttal szüntethetik meg, kivéve az alábbi, valamint
jogszabá|yban meghatttrozotĹ eseteket. Bérlő tuđomásul veszi, amennyiben a
bérleti jogviszony Iejárta előtt kéri a bérleti jogviszony közös megegyezéssel
tcjrténő megsztintetését, úgy azt legkésőbb december 31-ig kell a bérbeadó felé
jeleznie, és a tanév végéig l'artő időszakľa eső bérleti díjat kĺiteles a Béľbeadó
részéremegťĺzetní,valamintbenlházásainakmegtérítésérenem jogosult.

b.p.) nem j ttu|hozzá a bérleti szerzodés 26. pontjának módosítástůloz, törléséhez.
b.r.) hozzájarul a bérleti szerződés 27 . pontjźnak kcjvetkezők szerinti kiegészítéséhez:

A Bérlő a bérleti szeruőďéstjogosult rendes felmonđással megszűntetni a jelen
béľleti szerződés 25. pontjában foglaltaknak megfelelően abban az esetben,ha a
jelen Bérleti szerződés 1.b.) pontjában foglalt ingatlanľa fennálló haszonélvezeti
jog megszúnik.

b.s.) nem j árulhozzá a bérleti szerzőđés28-29. pontjainak módosításához,torIéséhez.
3.) a.) apźiytzat második helyezettjének a Baptista SzeretetszolgźiatBgyhazi Jogi Személý

nyilvĺĺnítja
b.) nem járu| hozzá az épilet átalakíttLsźůloz. A bérlő érdekében felmerülő felújítási

költségek, illetve az 1993. évi LXXVIII. tv' (Lakástörvény) 13. $ (1) bekezdésében
foglalt béľbeadói kĺjtelezettségen tuli, valamint a bérbeadói k<jtelezettség körébe
tartoző, de nem műszaki indokok a|apján felmęrĹilő kciltségeket nem téríti meg.

4.) felhata|mazza a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy bruttó 100 millió Ft
éľtékhatári g a bérbeszámítással kapcsolatos d<jntést meghozza.

5.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a haszonélvezeti jogot alapítő szerzodést mutassa be a nyertes
ajánlattevőnek.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezetó ígazgatőja
Hatáľidő: 1. pont: azonna|

Z.pont: azorľral
3. pont: a2. pont szerződés nem teljestilését kĺjvetoen azoľľral'
4. pont: abérbeszámítási kéľelem és költségvetés benyújtását követően
5. pont: azonnal

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: a béľleti szerződés aláíľásra került 20t3. május 6.

napján. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat új pdlydzat kiírdsdra a Tdrsasházi Púlyúzatokat Elbíráló Munkacsoport 2013. évi
civil szervezetekkel betijltenďő 2 tagsúgi helyére
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137t2013. (rV.17.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2013. évľe a Téttsasházi Pá|ytzatokat
delegált tagokkal betöltendő 2 tagsági
eredménýelennek nyilvanítj a.

Felelős : polgá.rrresteľ
Határidő: 2013. április l 7.

Elbíľáló Munkacsopoľt civil szervezetek źital
helyéľe kiírt pźůy azatot j elentk ező hiány ában

2. felkéľi a polgármestert, hogy a Társashtzi PáIyázatokat Elbíráló Munkacsoport még
betöltetlen két civil szervezeti tagsági helyére ismételten páIyźnati felhívást tegyen
kozzé alőzsefvélĺos címú újságban és a kerületi honlapon.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. április 30.

A VaevoneazdáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapjánz az űjság20|3.
április 30-ai lapszámában megielent a páiyázati felhívás, amely a keriileti honlapon is
megtalálhatĺó. Civĺl szervezet ezidáig még nem jelentkezett.

Javaslat a Palota negyed turisztikai időszak a|attizajárta|mának csłikkentésére

139t20r3. (rV.17.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Palotanegyed tuľisztikai időszak a|atti zajárta|mźłnak csökkentése érdekében
támogatja a cé|fuźnyos járőľszo|gá|at megszervezését, és a feladatok ellátásához
2.978,9 e Ft összegben fędezetet biztosít a IlI07-02 cím Fejlesztési céltaľtalék EUB
II. e|ők ány zat terhére.

2. a Palotanegyedben a turisztikai időszak alatt keletkező tĺjbblet hulladék csökkentése
érdekében tźtmogatja a soron kíviili kézi takarítás megszervezését' és a feladatok
e|Iátástłloz 524,0,- e Ft összegben fedezetet biztosít a III07-02 cím Fejlesztési
céltaľtalék EUB II. e|őiráĺyzat terhére.

3. a) azI. ésf.pontban foglaltak miattazonkormanyzat|<lađás lII07-02 cím fejlesztési
céltartalék e|oiźnyzatan belül az EU Belvarosa II. _ <jnként vállalt feladat -

előirányzatárőI3.502,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a II108-02 cím - önként vállalt feladat -

ťlnanszírozási múkĺjdési kiadásokon belül az fuányítőszervi támogatásként folyósított
támo gatás kiutal ás a e|őir źny zatár a.

b) a Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - önként váIIaIt - feladat -

bevétel mfüödési ťlnanszírozási bęvételeken belül az irźnyítő szervi támogatásként
foIyósított támogatás ťĺzętési sztlm|źn tĺjrténő jőváirás e|oírźnyzatát 524 e Ft-tal, és a
kiadás személyi juttatás e|őkźnyzatát 412,6 e Ft-tal' a munkáltatót teľhelő jaľulékok és

szociális hozzájáru|ási adó előirźnyzatát II|,4 e Fttal céljelleggel megemeli a
Palotanegyedben történő kézi takańtás címen.
c) a Közterület-felügyelet 30101 cím - tinként vá||alt feladat - bevétel miĺködési
ťĺnanszírozási bevételeken belül az irányitő szervi támogatásként folyósított támogatás
ťĺzetésí számlźn történő jóváíľás elóirányzatát 2.978,9 e Ft-tal és a kiadás személyi
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4.

5.

6.

juttatás e|őirźtnyzatát 2,120,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájźľu|tlsi adó e|őirányzatát 5]2,5 e Ft-tal, a dologi előirtnyzatát 286,0 e Ft-tal
céljelleggel megemeli a Palotanegyedben történő jźlrőrszolgźl|at e|Iźńźsa címen.
felkéri a polgrĺrmestert, hogy a 3. pontban foglaltakat a koltségvetésről szóló rendelet
következő módosításánál vegye figyelembe.

felkéri aJőzsefvtrosi Közteriilet-felügye|etigazgatőját, hogy ahatźxozatI.,2., pontja
a|apján a lőzsefvárosi onkormáĺyzat, a Rendőrség és a Közteľület-felügyelet kozott
hatá|yban lévő térÍigyelő szolgálat múködtetésére kötött megállapodás módosítását
készítse el, valamint felkéri a polgármestert a Megállapodás módositásźnakaláírźsára.

felkéri a polgármesteľt, készíttessen írásbeli tájékoztatőt a turisztikai időszak a|att a
Palota negyedben műkĺjdő jtlrorszolgálat tapasńa|atairőI, és terjessze azt aKépviselő-
testiilet 2013. novembeľ havi első ülésérę.

Felelős:

Hatánďő:

I.,2.,3.,4.,5., 6. pont esetén polgármesteľ
5. pont esetén a J őzsefv źtosi KöĺeľĹilet-felügye|et ígazgatőja
I.,2.,3. pont esetén 20|3. április 17.

4. pont esetén a költségvetés k<jvetkező módosítása
5. pont esetén 20113. április 30.
6. pont esetén a Képviselő-testület novemberi első tilése

tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺi\et 13912013. (Iv.17.)
számrĺ batározatźlban foglaltak esetében a ktiltségvetés mĺídosítása a kiiltségvetésľől
szőI'ő a21120Í3" (v"13.) számú iinkormányzatirendeletben végrehajtásľa került.

A Józsefuárosi Váľosüzemeltetésĺ Szolgálat tájékoztatása alapján: az e|őirányzat
módosításről az értesítést a JYSZ megkaptao a vonatkoző számviteli intézkedések
folyamatban vannak. A kapcsolĺĺdĺó tervezés és létszám biztosítása a további feladatok
végrehajtása már folyamatosan tiirténik.

A Jĺizsefváľosi Ktizterület.felüeyelet táiékoztatása alapián: a határozatban foglaltak
szerint a JKF kłiltségvetésének mĺódosítását a 2013. május 8-án elfogadott ktiltségvetést
mó dosítĺó ren d elet tarta|maztz.

Javaslat a fitk kezelése előirdnyzat ěs a ktirnyezetvédelmi és fapótlási céltartalék
mar aďv dny ti s s ze g e in e k a 2 0 1 3. év i' zti l dÍe l ii l ete k n tjv e lés e c é l ú fe l h as zn álds dr a

1,40t20r3. (rv.17.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
1. felkéľi a Jőzsefvárosi Vaĺosüzemeltetési Szolgálat igazgatőját, hogy gondoskodjon a

kísztrađt, elpusztult fak pótlásráról valamint a Harminckettesek terének cserje pőt|ásárő|,

keľítés felújításáról összesen 2,080,9 e Ft összegben.
2. a hatáĺozat l. pontjában foglaltak fedezeteként az onkormanyzat a 2012. évi szabad

pénzmarađvźnyéújelöli meg. A költségvetési fedezetet a Józsefuaľosi Vaľostizemeltetési
S zo|gáIat kö lts é gveté séb en bizto síť1 a.

3. a hatfuozatbaĺ foglaltakat a 20|2. évi pérzmaraďvźny elszámolásánál és a 2013. évi
költségvetésről szóló rendelet módosításánál vegye figyelembe.
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Felelős: 2.-3. pont esetén a polgáľmesteľ

1. pont esetén a Jőzsefvárosi Várostizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: 1. pont esetén 2013. május 01.

3. pont esetén a költségvetés kĺjvetkező módosítása.

A PénzüeYi ÜgYosztáIy tá,jékoztatása alapján: a Képviselő-testület 140t2013. (Iv.17.)
számú határozatálban foglaltak alapján a költségvetés módosítása a ktiltségvetésről szólĺó
a 21 ĺ20 |3. (v. 1 3.) számú ti nko ľmány zati r endeletb en végľehaj tás ľa keľiilt.

A Jrózsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: az e|őirányzat
módosításrő| az éľtesítést a JYSZ megkapta, a vonatkoző számviteli intézkedések
folyamatban vannak. A kapcsolődő tervezés és a további feladatok végrehajtása már
elkezdődtitt és folyamatosan tiirténik. A befejezés várható időpontja 2013. június 30.

Javaslat az onkormúnyzat tulajdondban dlló utak felújítltsúnak tervezéséhez sziikséges
fe de zet b izto s ítd s dr a

r4u2013. (rv.17.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
l. a Kisfalu Kft. javaslata alapján az a|ábbiakban felsoľolt önkormányzati tulajđonban á1ló

út és jarda feliljítások előkészítéséhez az engedé|yezési és kiviteli teľveinek elkészítéséľe
(hatósági e|járási díjjal egyĹĺtt) bruttó |2.280 e Ft-ot biztosít az onkormźnyzat 11107-01
cím mfüödési cél és általános taľtalék _ iidülőhelyi feladatok támogatźtsa központosított
államitźlmogatáslemondására-céItartaIékelőiľányzatterhéte.
Utak és járđák:
I. Prátet utca (640 méter' Nagýemplom-Illés utca közötti szakasz, jelenleg hengerelt

aszfalt buľkolattal),
2. Golgota utca és tér (470 méter, Bláthy ottó u.-orczy ut benzinkút bokotő szakasz,

j elenleg nagykockakő burkolattal),
3. Nap utca (539 méteľ, Jőzsef krt.-Leonaľdo da Vinci utca közötti szakasz,jelenleg

heng erelt aszfalt burko I attal),
4. Apáthy István utca (203 méter, Balassa-Bókay János utca közötti szakasz, vegyęs

burkolattal),
5. Hock János utca (150 méter, Horváth Mihály tér-Nap utca kĺjz<jttí szakasz,jelenleg

heng erelt aszfalt buľko l attal),
6. Sarkany utca (I7| méter, Diószeghy u.-orczy út k<jzĺjtti szakasz, jelenleg hengerelt

aszfalt burkolattal),
7. Delej utca (129 méter, Golgota-Vajda Péter utca közötti szď<asz, jelenleg

nagyko ckakő burkolattal),
8. Bláthy ottó utca (155 méter, Golgota-Vajda Péter utca közötti szakasz, jelenleg

nagyko ckakő burkolattal),
9. Alföldi utca (333 méter, Népszínhaz u.-Fiumei út közötti szakasz, jelenleg

nagyko ckakő burko lattal),
10. Tolnai Lajos utca (386 méter, Népszínház-Jőzsef utca kĺjzötti szakasz, jelenleg
hengerelt aszfalt burko lattal),
11. Puskin utca (305 méter, Bródy Sándor u. -Rlĺkóczi út ktizötti szakasz, jelenleg
hengeľelt aszfa|t burko lattal),
12. Trefoľt utca (115 méter, Puskin-Szentkirályi utca közötti szakasz,jelenleg hengeľelt
aszfalt burkolattal).
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13. Sttázsakoz (I35 méter, Stľóbl A.-Hős utca közötti szakasz,jelenleg hengerelt aszfalt
buľkolattal),
14. Sztĺzaďos út (170 méteľ, Ciprus-Sport utca közötti szakasz,jelenleg hengerelt aszfa|t
buľkolattal),
15. Kőris ltca (233 méter, Diószeghy-Illés utca közĺjtti szakasz,jelenleg hengerelt aszfalt
burkolattal),
16. Tisztes utca (66 méteľ, osztály-Törokbecse utca közcitti szakasz, jelenleg hengerelt
aszfalt burkolattal),
17. Yay Áae'" utca (108 méter, II. Janos PáI pápa tér-Népszínház u. kozotti szakasz,

j elenleg nagykockakő burkolattal),
18. Mĺíria utca (92 méter, Lőrinc pap tér-Baross utca közötti szakasz,jelenleg hengerelt
aszfalt buľkolattal),
19. otpacsirta utca, csak járda (93 méter Reviczky u.-Múzeum krt. közötti szakasz,
kiskockakő buľkolat),
20. Bókay János utca (402 méter, Práter u._Ütlői út közötti szakasz,jelenleg nagykockakő
burkolattal),
21. Aszta|os Sándor utca (1115 méter, Keľepesi-Sa|gőtarjźtni út köz<jtti szakasz,jelenleg
hengerelt aszfaLt brľkolattal), S
22. Tomo utca (316 méteľ, Leonardo da Vinci-Balassa utca kĺjztitti szakasz, jelenleg
nagyko ckakő burkolattal).

2. felkéri a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot az 1. pont szeľinti tervezési
szoIgáItatás megrendeléséhez szükséges hirdetmény nélktili taľgyalásos kozbeszerzési
elj arás lefolytatásara.

3. az 1. pont szerinti útfelújítások elókészítéséhez sztikséges bonyolítási feladatok
el|źtásáva| a Kisfalu Kft-t bizza meg' a megbízási díj összege 450.000'- Ft + Áfa,
melynek fedezetéľe a mfüödési cél és általános tartalék _ tidülőhelyi feladatok
tźlmogaÍása központosított állami tiímogatás lemondásaľa_ céItar:talék előiranyzatot jelöli
meg.

4. az I. és 4. pontban foglaltak érdekében az onkormźnyzat 11 107-01 cím mfüödési cél és
általános tartalék _ üdiilőhelyi feladatok támogatása kozpontosított állami támogatás
lemondása _ céItarta|ék előirényzattlbő| 4.95I,5 e Ft-ot záro|, a 11602 cimBezerédi u. 3-
5. szźtm alatti helyiség felújítás - önként vźů|aIt felađat _ e|őirźnyzatárő| 1.900,0 e Ft-ot, a
I|602 cím dologi e|oirźnyzattn beltil a szabviĺnyos méľőhelyek kialakítása
e|óirźnyzatábő| 6.000,0 e Ft-ot, a 11601 cím felhalmozási e|óirźnyzatźn belu| az
<inkoľmĺányzati éplůletek akadálymentesítése _ kötelező feladat- előirźnyzatábő| záĺo|ás
feloldásával egyĹitt 4.95T,5 e Ft-ot átcsoportosít a ||60| cím felújítási előiľányzatára.

5. a 4. poĺt a|apjźn felkéľi a Kisfalu Kft. ügyvezetojét, hogy jóvahagyás céljából a
megbiztsi szerződést terjessze elő a Varosgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság elé.

6. felkéri polgármestert, hogy ahatźlĺozat 5. pontjában foglaltakat a költségvetés kĺjvetkező
módosításánál vegye fi gyelembe.

7. ahatátozat 1. és 3. pontja alapjarl felkéri a polgármesteľt a 20|3. évi onkormányzati
Kozbeszetzési Terv módosításaľa, a\źirźsźra és a honlapon történő megielentetésére.

Felelős: I.,2.,4.,6.,7. pont esetén a polgármester,
3. pont esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
5. pont esetén a Kisfalu Kft. ügyvezetője

Hatarido I.,2.,4. pont esetén 2013. április 17.

3., 5. pont esetén akozbeszerzési eljárás megindítása aYáĺosgazdálkodási és
Péllzugyi Bizottság 2013. április havi rendkívüli rilése
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6. pont esetén az onkormtnyzatköltségvetésének soron következő módosítása
7. poĺlt esetén 2013. áptilis22.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apján: a VPB 406lf0|3. (Iv.26.) számrĺ határozatáva|
döntłitt a Kisfalu Kft-vel ktitendő szerződés megktitéséről, mely alapján már a szeľződés
a|áír ása is m e gtii rtént.

A Pénzĺievi Ügvosztálv tá,jékoztatása atapján: a Képviselő-testiilet 14|l20I3. (Iv.17.)
szálnű hatáľozatátnak 4. pontjában foglaltak alapján a kłiltségvetés módosítása a
köItségvetésľől szólĺó a2112013. (v.13.) számú iinkormányzati ľendeletben végrehajtásra
került.

Javaslat a Kapocs lljtłslÍgi onsegítő Szolgdlat Alapítvúny púlyúzaton való részvételének
tdmogatására

1,42t2013. (rV.17.)

A Képviselő-testület úgy dtlnt, hogy
1. támogatjaa Kapocs Ifiúsági onsegítő Fzo\gá|at Alapítvany (székhely: 1146 Budapest,

Zichy M. u. I4.) részvéte|ét a TAMoP-5.5.4-I3|I ,,Lakőkozosségi programok,
kezdeményezések ttlmogatása'' című pá|yázaton - mely magvalósulási helyszíne a
VIII. keľület Szigony-Baross- Práter -Illés utcák álta|határolt lakótelep - azzal, hogy a
progľamokĺa és a beruhazásokhoz szĹikséges forrásokhoz anyagi támogatást nem
nýjt,

2. felkéri a polgármestert az e|őterjesztés 2. sz. mellékletét képező egyiittműködési
me gállapod ás a|áfu ásár a.

Felelős: polgármester
Határiđő: 1. pont esetében: 2013, április 17.

2. pont esetében: 20|3. április 19.

A Humánszolgáltatásĺ Ügvosztály tájékoztatása alapján: az egyiittműködési
megállapodás a|áírása határidőben megttiľtént és postázásra keľült az A|apítvány
részére.

Javaslat kiizmíĺvelődési megdllapodds megkötésěre a Giusto-Kamara MíÍvészeti Kijzhasznú
NonproJit Kft-vel

143t2013. (rV.17.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. hatźtrozat|aĺ időre, aZ oĺtkormányzat pénzĺjgyi ktjtelezettségvállalás nélkül
közművelődési megállapodást köt a Giusto-Kamaľa Kozhasznu Múvészeti Kozhasznu
Nonpľofit Kft.-vel (székhely: 1086 Budapest, Koszorú u. 23. 1.l9.; ađőszám:
24109440-2-42.; képviseli : Litván Erika).
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2. felkéľi a polgáľmestert az e|őterjesńés mellékletét képező kĺjzművelődési
me gállapo d ás a|áír ásźr a'

Felelős: polgármester
Hataridő: 1. pont esetében: 2013. április 17'

2. pont esetében: 2013. április 30.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a ktizmiĺvelődési megállapodás
(Alapítvány részéľől 2013. ápľilis 30-án, Onkormányzat részérő| 2013. május 10-én)
aláírása megttiľtént és postázásľa keľĺilt az A|apítvány részére.

J av as lat kö zb es ze r zé s i e lj dr ds o k b an e lj dr ó B ír dllj B izotts lźg tagj dr a

144t20rs. (rv.17.)
A Képviselő-testület úgy d<!nt, hogy

|. 2013. ápľilis 18. napjátó| 20|3. december 3I-íg akozbeszerzési eljaľásokban eljaľó 7 fős
Birá|ő Bizottságba _ dr. Sánta Zsőťĺa lemondása miatt _ dr. Cifra Gabriellát vźůasztja meg.
Díjazása:
- a rendelkezésre állási díj 40.000,- Ft/főlhó+jaľulék
- bítáIat esetén 120.000,- Fíftĺ/hó+jaĺulék.

2. az I. pont alapjĺĺn felkéri a polgáľmestert az előterjesztés mellékletét képező a megbizźsi
szeruóďés aláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. április 18.

A Jeevzőĺ Kabinet tájékoztatása alapján: Dľ. Czifra Gabriella megbízásÍ szerződése
2013. ápľilis 18.tól _ 20|3. decembeľ 31-ig került megktitésľe.

A b e számo |ő \ezár ásźlnak időp ontj a: 20 I 3 . május 24 .
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2011-2012. év átmenetileg szabad pénzeszkoz |ekötése

Bank futamidő
Lekötés

értéknaoia Lekötés |ejárata Összeg

MKB 1 hét 201'1 .01 .04 2011.01.11 500 000 00c

MKB 2 hét 2011.01 .04 2011.O1.1 500 000 00c

MKB 3 hét 201 1.01 .0€ 20't1.01 .27 500 000 000

MKB 1 hé| 2011.O1.11 2011.01 .18 500 000 000

MKB 2 hé| 2011.01.1 2011.02.01 500 000 000

MKB 2 hét 2011.O1 .21 2011.02.10 500 000 000

MKB 2 hél 2011.02.01 2011.02.15 300 000 000

MKB 2 hét 2011.02.14 2011.02.24 500 000 000

MKB 2 het 2011.02.1 201 1.03.01 300 000 000

MKB 1 hét 201 1.03.01 201.ĺ .03.08 300 000 000

MKB 1 hét 2011.03.08 2011.03.16 300 000 000

VIKB 6 nap 2011.03.24 20.ĺ1.03'30 300 000 000

MKB 2 hét 20't1.03.24 2011.04.07 300 000 000

MKB 3 hét 2011.03.24 2011.04.14 300 000 000

ýoIksbank 2 hét 20't't.04.07 2011.04.21 300 000 000

ýoIksbank 2 hét 2011.04.13 2011.04.27 500 000 000

ýoIksbank 1 hónap 2011.04.13 201 1.05..ĺ3 500 000 000

ýoIksbank 3 hét 2011.04.13 2011.05.04 500 000 000

ýolksbank 2 hét 2011.04.14 2011.04.28 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.04.27 2011.05.18 500 000 000

MKB 3 hét 2011.05.04 2011.05.25 500 000 000

MKB 3 hét 201't.05.06 2011.05.27 200 000 000

Volksbank 3 hét 201't.05.13 2011.06.03 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.05.18 2011.06.08 500 000 000

MKB .| hét 2011.05.25 20.ĺ,|.06.0.ĺ 1 50 000 000

MKB 3 hét 2011.05.25 201 1 .06.1 5 500 000 000

IVIKB 2 hét 2011.05.27 201 1 .06.1 0 200 000 000

Volksbank 1 hét 2011.06.09 201 1 -06.1 6 500 000 000
y'olksbank 2hé| 20.ĺ ,l .06.1 5 2011.06.29 500 000 000
y'olksbank 1 hét 201 1 .06.1 6 201't.06.23 500 000 000
y'olksbank 3 hét 2011.06.21 2011.07.12 1 50 000 000
y'olksbank 2 hét 2011.06.23 2011.07.07 500 000 000

r/olksbank 1 hét 2011.06.29 2011.07.06 200 000 000
y'olksbank 2 hét 2011.O7.O5 2011.07.19 300 000 000

r'olksbank 3 hét 201't.07.06 2011.07.27 500 000 000
y'olksbank 26 nap 2011.O7.06 2011.08.01 500 000 000

/olksbank 3 hé| 2011.07.12 2011.08.02 500 000 000

VIKB ĺ hét 2011.07.19 2011.07.26 300 000 000
y'olksbank 4 hét 2011.07.26 2011.08.23 300 000 000
y'olksbank 4 hét 2011.07.27 2011.08.24 300 000 000
y'olksbank 4 hét 2011.08.02 2011.08.30 500 000 000

lrB 3 hét 20't1.08.23 201 1 .09.1 3 300 000 000
y'olksbank 2 hé| 2011.08.24 2011.09.07 300 000 000
y'olksbank 3 héÍ 2011.08.30 2011.09.20 300 000 000

r/olksbank 1 hónap 2011.09.01 2011.10.02 200 000 000
y'olksbank 2 hét 201 1 .09.1 6 20 t1.09.30 350 000 000
y'olksbank 2 hét 2011.09.23 2011.10.07 500 000 000

/olksbank 2 hét 2011.09.28 2011.10.12 300 000 000
y'olksbank 3 hét 201 1 .1 0.05 2011.10.26 350 000 000

VIKB 2 hé| 2011.10.04 20't1.10.18 300 000 000

ýoIksbank 22 nap 201't.10.11 2011.11.02 500 000 000

ýoIksbank 4 hét 2011.10.11 2011.11.08 500 000 000
y'olksbank 5 hét 2011.10.1'.! 201't.11.15 500 000 000

/olksbank 5 hét 20't1.10.11 2011.11.22 500 000 000

r/olksbank 1 hél 2011.10.18 201'1.11.25 300 000 000
y'olksbank 3 hét 2011.11.21 2011.11.11 400 000 000

/olksbank 3 hét 2011.10.26 2011.11.16 350 000 000
y'olksbank 3 hét 2011.11.O8 2011.11.29 500 000 000
y'olksbank ,l hét 2011.11.03 2011.11.10 250 000 000



Volksbank 3 hét 20 'ĺ .1,ĺ.03 2011.11.24 500 000 000

ctB 3 hét 20 1 11 'ĺ5 2011.12.06 500 000 000
Volksbank 2 hét 20 1.11.1 2011.12.02 250 000 000

Volksbank 3 hét 20 1.11.22 2011.12.13 500 000 000

Volksbank 2 hét zv 1.11.24 2011.12.08 500 000 000

ctB 17 nao zv 1.12.02 2011.12.19 500 000 000

ctB 2 hét 20 1.12.02 2011.12.16 250 000 000

Volksbank 16 nap 1.12.oę 2011.12.22 500 000 000
uttt 2 héÍ 1.12.0t 2011.12.22 500 000 000

Volksbank 3 hét 20 1.12.1 2012.01.03 500 000 000
Volksbank 3 hét )Í\ 1.12.1 2012.01 .06 250 000 000

ctB 3 hét 20 1.12.2 2012.01 .11 250 000 000

Volksbank 19 nap 2011.12.22 2012.01.10 350 000 000

Volksbank ,ĺ 9 nap 2011.12.22 2012.01 .10 500 000 000

Volksbank 2 hét 2012.01.0? 2012.01 .'17 500 000 000
Volksbank 18 nap 2012.01 .Oe 2012.01.24 250 000 000
Volksbank 25 nap 2012.ü.0e 2012.01 .31 250 000 000
Volksbank 4 hét zu 2.01 .1 2012.O2.07 350 000 000

Volksbank 4 hét 20 2.O1 .1 2012.02.07 500 000 000

ýoIksbank 4 hét 2.01 .17 2012.02.14 500 000 000

ýoIksbank 4 hét 20 2.O1 .17 2012.O2.14 500 000 000

ýoIksbank 3 hét 2012.01 .31 2012.02.2',1 250 000 000

ýoIksbank 3 hét 2012.02.07 2012.02.28 500 000 000

ýolksbank 4 hét 2012.02.07 2012.03.06 250 000 000

ýolksbank 4 hét 2012.02.14 2012.03.13 500 000 000

ýoIksbank 5 hé| 2012.02.14 2012.03.20 350 000 000

ýoIksbank 8 hét 2012.02.10 2012.04.06 í 50 000 00c

ýoIksbank 5 hét 2012.O2.21 2012.O3.27 250 000 000

/olksbank 5 hét 2012.03.06 2012.04.11 250 000 000
y'olksbank 5 hét 2012.03.13 2012.04.1 150 000 000
y'olksbank 36 nap 2012.03.20 2012.04.25 500 000 000

Volksbank 37 nao 2012.03.27 2012.05.0i 300 000 000

Volksbank 43 nap 2012.O3.27 2012.05.05 300 000 000
Volksbank 5 hét 2012.04.11 2012.05.1 400 000 000
Volksbank 3 hét 2012.04.11 2012.05.23 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.04.11 2012.05.3C 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.04.17 2012.06.oę 400 000 000

Volksbank 7 hét 2012.04.25 2012.06.1 300 000 000

Volksbank j hét 2012.O5.09 2012.06.2C 300 000 000
ýolksbank j hét 2012.05.16 2012.06.27 500 000 000

ýoIksbank j hét 2012.05.23 2012.07.04 500 000 000

ýoIksbank
^ 

hÁĺ 2012.05.30 2012.07.'t1 500 000 000

ýoIksbank 6 hét 2012.06.06 2012.07.18 300 000 000

ýoĺksbank 6 hé| 2012.06.13 20't2.07.25 300 000 00c

Volksbank 6 hét 2012.06.20 2012.08.O1 400 000 00c

Volksbank 7 hét 2012.07.04 2012.08.22 500 000 00c

Volksbank 7 hét 2012.07.11 2012.08.29 500 000 00c

Volksbank 7 hét 2012.07.18 20't2.09.05 300 000 00c

Volksbank 3 hét 2012.08.01 2012.09.1 250 000 00c

MKB 27 nao 2012.O8.22 2012.09.18 400 000 00c

MKB 4 hét 2012.08.22 2012.09.19 200 000 000

Volksbank + hét 2012.08.29 2012.09.26 200 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.0ź 2012.10.03 300 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.1 2012.10.'t0 250 000 000

ýoIksbank 4 hét 2012.09.1 2012.10.17 500 000 000

ýoIksbank 5 hét 2012.09.2C 2012.10.25 400 000 000

r/olksbank 5 hé| 2012.o9.2ę 2012.10.31 400 000 000

ýoIksbank 3 hét 2012.10.1 2012.10.31 300 000 000

r/olksbank 27 nap 2012.10.11 2012.11.07 300 000 000

Volksbank 34 nap 2012.10.11 2012.11.14 500 000 000

Voĺksbank 41 nao 2012.10.11 2012.'t1.21 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.10.17 2012.11.28 400 000 000



r/olksbank 4'l nap 2012.',t0.25 2012.12.05 400 000 00c
y'olksbank 42 nap 2012.10.31 2012.12.12 400 000 00c

r/olksbank 6 hét 2012j1.07 2012.12.19 200 000 00c
y'olksbank 50 nap 2012.1'l .14 2013.01 .03 500 000 00c
i,/olksbank 7 hét 2012.11.21 2013.01 .0S 500 000 00c
y'olksbank 7 hét 2012.'11.28 201 3.01 .16 400 000 00c
y'olksbank 7 hét 2012.12.05 2013.01.23 200 000 00c

r/olksbank 26 nap 2013.01.04 2013-01 .3C 500 000 00c
y'olksbank 33 nap 2013.01.04 2013.02.06 500 000 00c
y'olksbank 5 hét 2013.01.09 2013.02.1 200 000 00c
y'olksbank 6 hét 2013.01.09 2013.02.2C 500 000 00c
y'olksbank 7 hét 2013.01.09 2013.02.27 500 000 00c

r/olksbank 7 hét 201 3.01 .16 2013.03.0€ 400 000 00c
y'olksbank 7 hét 2013.01 .23 2013.03.13 200 000 00c

r/olksbank 7 hét 2013.0't .30 2013.03.2C 200 000 00c
y'olksbank 7 hét 2013.02.06 2013.03.27 500 000 00c

r/olksbank 7 hét 2013.02.'13 2013.04.03 200 000 00c

r/olksbank 7 hét 2013.02.20 2013.04.1C 400 000 00c

i/olksbank 6 hét 2013.03.06 2013.04.17 400 000 00c

r/olksbank 6 hét 2013.03.13 2013.04.24 300 000 00c
y'olksbank 40 nap 2013.03.21 2013.04.3C 500 000 00c

i/olksbank 48 nao 2013.03.21 20'13.05.08 500 000 00c
y'olksbank 6 hét 20't3.04.03 201 3.05.,ĺ 5 300 000 000
y'olksbank 6 hét 2013.04.10 2013.05.22 200 000 000
y'olksbank 48 nap 20't3.04.11 20't3.05.29 400 000 000
y'olksbank 55 nap 2013.04.11 2013.06.05 400 000 000
i/olksbank 62 nap 2013.04.11 2013.06.12 400 000 000
y'olksbank 63 nap 2013.04.17 20í 3.06'.|9 400 000 000
y'olksbank 9 hét 2013.04.24 2013.06.26 300 000 000
y'olksbank 54 nap 2013.04.34 2013.07.O3 300 000 000
Volksbank 9 hét 20't3.05.08 2013.07.10 400 000 000
Volksbank 9 hét 2013.05.15 2013.07.17 200 000 000

Bankonként tisszesen

Bank futamidő Lekötés
éńéknania Lekötés lejárata Osszeg

KH Bank n

Raiffeisen 0

ýoIksbank 47 200 000 000

VIKB I 350 000 00c

ltB 2 300 000 00c




