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Készült Budapest Józsefuaĺosi onkormanyzatKépviselő-testület}Ll3. május 08-án ĺ5.00
órakor aJőzsefvárosi onkormányzatPolgármesteri Hivatal III. em.300-as tźrgyalőjában

Jelen vannak:

megtaľtott 8. rendes üléséről

Dr. Kocsis ll./láté, Balogh István, dr. Dénes Margit, Dudás Istvánné, đr.
Feľencz orsolya, .Egty Attila, Guzs Gyrla, Jakabfy Tamás, Kaiser
Jőzsef, Komássy Akos, Pintéľ Attila, dľ. Révész Máĺta, Santha Pétemé,
Soós György, Szilágyi Demeter, Szili Balázs, Vĺjľĺjs Tamás, Zentai
oszkár,

(összesen: 1 8 képviselő)

valamint a meghívottak:
Dľ. Sára Botond - alpolgáľmesteľ, Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika a|jegyző,
dr. Pesti Ivett - Polgáľmesteri Kabinet vezetője, dr. Sánta Zsőfia _ Jegyzoi Kabinet
vezetője, ľ.ĺátraházĺ Judit SzemélyĹigyi Iroda vezetője, dr. Sommer János
Törvényességi és Perképviseleti Iroda vezetóje, Fábián Márta - Belső Ellátási Iľoda vezetője,
Szedliczkyné Pekáľi Kaľolina - Szęľvezési és Képviselői Iroda vezetője, Majerné Bokor
Emese . Belső Ellenőrzési Iľoda vezetője, dr. Bojsza Kľisztina _ HumánszoIgźitatási
IJgyosná|y vezetője,, Kincses lbolya - Humánkapcsolati Iroda vezetője, dľ. Kovács
Gabriella - Hatósági Ügyosztály vezetóje, Páľis Gyuláné _Pénnlgyi Ügyosztály vezetoje,
SzíÍcs Tamás _ Vagyongazđá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztáty vezetoje, dľ. Hencz
Adrienn - Gazđá|kodási Iĺoda vezetője' Szabó Endre _ Létesítménytizemeltetési Iroda
vezetője, Fernezelyi Geľgely Sándoľ DLA _ Váľosfejlesztési és Főépítészí TJgyosztźůy

vezetője, dr. Szabó orsolya _ Jźrási Hivatal vezetője, Dr. Tĺóth Tamás - BRFK ľendőr
főkapitánya, Segyevi Zo|tźn ľ. őrnagy, Szendľeiné Erős Hajnalka - JIK mb. vezetoje,
Váľadi Gizella - Jőzsefvźrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont vezetője, Csete
Zoltán- Rév8 Zrt. mb. cégvezetője, Kovács ottó . Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója, Mach
Jĺizsef _ Jőzsefváĺosi Kulturális és Spoľt Kft. ügyvezető igazgatója, Ács Péter - Józsefuĺĺrosi
Várostizemeltetési Szo|gáIat vezetoje, Becskei.Kovács Barbaľa - Józsefuárosi Kĺizösségi
Htĺ:ak Kft. ügyvezető igazgatója, Bĺál Csaba - Jőzsefvérosi K<jzterĹilet-fe1tigye|etigazgatőja,
dr. Koroknai András - Józsefuárosi Egészségügyi Szolgá|at főigazgatď1a, Kaľakas Lajos-
Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kht. vezetoje, Keľtészné Bľódy Saľolta
Jőzsefváĺosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Kht. vezető-helyettese, Kenézi Sándoľ _ S.o.S.
Kĺízisalapitvány

Dr. Kocsis Nl.áté
Köszönti a HívataI munkatársait, az intézményvezetóket, és valamennyi kedves vendéget.
Megkéri a Képviselő-ttttsait, hogy kapcsoljrák be a szavazógépeiket. A Képviselő-testĹilet
201'3. évi 8. ľendes ülését, mely az sZMsZ 10 és Iz-I4. $-aiban foglaltak alapjtn kerĹilt
összehívásra, megnyitja. Távolmnaďását nem jelezte senki. Megállapítja,hogy jelen van 18

képviselő, így a minősített és az egyszeru szótĺibbséghez is 10 egybehangző szavazat
sziikséges. Tájékońatja a Képviselő-táľsait, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülés
várhatő időpontja 2013'mźĄus22. szerđą 15,00 óra.



Az SZMSZ 18. $-ának (1) bekezdése értelmében tájékoztaťya a képviselőket, hogy 3

siiľgősségi indítvány érkezett, melyet az a|ábbi számon javasol a napiľendre venni, és

szavazásra bocsátani:

1'ĺ1. Beszámoló a BRFK VIII. keriileti Rendőrkapitányság 2012. évi

(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5l9. Javaslatideiglenesparkolĺihelyek}ialakítására

Előterjesztő: Dľ. Kocsis I|i4láté - polgĺĺrmester

617. Javaslat a20Í3. évi nyári gyeľmekétkeztetés biztosítására

Előteľj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
kövętkező siirgősséget:

1ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATAR )ZAT]H)ZAT ALH)Z EGYSZERÚ SZOTOBB sÉc szÜrsÉcBs
Ha.ľÁRoz'ą.ľ:

t45t2013. (v.08.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |źúja a sĹirgősség okát a siirgősségi
indítvanyként b eterj e szt ętt aItlbbi el őterj e szté snél :

1t1. Beszámoló a BRFK VIII. keľületi Rendőrkapitányság 20Í2. évi

(íľásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľ'4tLté - polgármester

5l9. Javaslatideiglenespaľkolĺihelyek}ialakítására

Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

617. Javaslat a20|3. évi nyári gyeľmekétkcztetés bwtosítására

Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgáľmester

Dľ. Kocsis M:áLté

AzSZMSZ 18.$ (1) és (7) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött _ és az elmondottak
szeľint módosított _ napirendi javaslat szavazása következik.



A Képviselő-testület az alábbi napiľendet fogadja el:

Napirend:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

1. Beszámolĺi a BRFK YIII. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évĺ

(írásbeli előteľjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. P énzíigyi' kłiltségvetést é rintő előterj esztések

1. A Józsefuárosi Onkormányzat 20t2. óvi ktiltségvetésének végrehajtásárĺól
sző|ő beszálmolója és a zárszámadásĺ rendelet-tervezete
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis lľlĺźLté _ polgármester

2. Javaslat a Jőzsefválľosi onkormányzat 2012. évi pénzmaľadványának
felhasználásra és a 2013. évi ktiltségvetésről szőlő 912013. (II.22.) ľendelet
módosításáľa
(írásbeli előteľj eszté s, p }TI<EZBESÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4áté _ polgáľmester

3.Városrehabilitációval kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam II. keretében 16 épületbe telepített
kameľarendszer további míĺkiidtetés ére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Iľĺ4 té _ polgármester

2. Beszámoló az MNP II. keretében végzett épülettakarítási/lomtalanítási
tevékenységľől
(írásbeli előterj esaés)
Előterj esző : Alft'ldi Gyĺiľgy _ igazgatősági tag, MNP II. pľoj ektmenedzser

Csete Zo|tźn- mb. cégvezetó

3. Javaslat az Euľópa Belvárosa Program II. projekt elemeinek
megvalósítására
(írásbeli előterjesaés, póľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺírmester

Egľy Attila - alpolgármester
SzíIágyi Demeter - képviselő



4. Javaslat egy fő megbízásálra projektasszisztensi feladatok ellátásáľa a
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjólétĺ Ktizpont MNP III-ban vállalt
felad atellátás án ak táłmogatásár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egľy Attila - alpolganrresteľ
Balogh István - képviselő
Kaiser József- képviselő

4. Gazdál lko d á s t' Gazdasági Tá ľsa s á go ka t érintő előte rj esztés ek

1. Javaslat a Jőzsefválrosi Gyermekek Üdültetésééľt Kiizhasznú Nonpľofit
Kft. áItal üzemeltetett Káptalanfüľedi Gyermek tábor gyermek vizesblokk
fehĺjításáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesző: Kaĺakas Lajos - tigyvezető igazgato

2. Javaslat a Képviselő-testůilet 428120Í2. (xII. 06.) számű határozatának
mĺódosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesao: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja

3. Javaslat a Budapest VIII. keľületben, iinkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok ĺdeiglenes használatb a adására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. iigyvezet(5 igazgatőja

4. Nyilvános, egyfoľdu|ős páůyánat kiíľása a Budapest VIII. kerület, Futĺí
utca 5.9. szám a|ĺtti, 3557611 hľsz.ú tinkormányzatĺ tulajdonú
telekingatlan éľtékesítésére
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

5. Javaslat a Jőzsefválrosi Köziisségi Házak Nonpľofĺt Kft-vel kapcsolatos
tulaj do no si döntés ek meghozatzlár a
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: BecskeĹKovács Baľbara _ JKHN Kft. ügyvezeto igazgatőja

6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práteľ u. 20lA sz. a|atti társasház
támogatására
(íľásbeli előteľjesĺés)
Előterjesĺő: Soós György - képviselő



5. Vagyonkezeléssel, városĺizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a ktĺztisségi keľtek megvalósításával és míĺktidtetésével
kap cs olatos diintések meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis I|ĺ4ź./ié - polgármester

2. Javaslat fedezetbiztosításáravirágtzrtó oszlopokelhelyezése céljából
(írásbeli előterjesaés)
Eloterjesző: Dudás Istvánné - képviselő

3. Javaslat tz építésůĺggyel tisszefiiggő egyes helyi eljáľások ľészletes
szabályairĺól szótrő 5ĺ2013.(II.10.) łinkormányzati rendelet mĺódosításárl
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis i|ĺ4;áté _ polgármesteľ

4. Javaslat a helyi építészetĹmiĺszaki tervtanács létľehozásáľról és műkiidési
rendjéľől sző|ő 5tl2011.(x.19.) tinkoľmányzati ľendelet hatályon kívül
helyezésére és új rendelet megalkotására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis liĺáté _ polgármester

5. Javaslat szobrok és emléktáblák elhelyezésére, illetve síremlék
felúj ításának támo gatására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Santha Péterné - alpolgármesteľ

6. Javaslat a Budapest VIII., József u. f7. és Yajdahunyad u. 9. szám a|ztti
telekĺngatlanok hasznosításáľa, valamint a keľületben keľékpártárolók
|étrehozására
(írásbeli előteľjesĺés)
Elóteqesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja

7. Javaslat segélyhívó rendszer kĺalakítására L díjťuető parkolĺó
automatákban
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľĺ4áté _ polgármester

8. Javaslat a Józsefuáľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat kiiltségvetésének
mĺódosítására, a parkolást megakadáiy oző polleľek javítáłsárz, pőtlására,
ktiltségvetési pótigény benyrÍjtásával
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Acs Péteľ - JvsZigazgatőja



9. Javaslatideiglenesparkolĺíhelyek}ialakítására

Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

6. Hu mán szo|gźitatással ka pcsolatos előterj esztések

1. Javaslat polgáľmesteľĺ és alpolgáľmesteri keret teľhéľe tiiľténő
támogatások elbírálásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ll4áté - polgáľmester

Santha Péterné _ alpolgáľmester
Dr. Sara Botond - alpolgármesteľ

2. Javaslat az Ovi.Foci programhozva|ő csatlakozásra
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4źńé - polgáľmester

3. Javaslat fogászatialapellátásľa vonatkoző szerződés felülvizsgá|atára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Javaslat az S.o.S. Kľízis Atapítvánnyal, Családok Átmeneti Otthonával
ki'tött ellátási szerződés mĺódosítására, valamint a 2012. évi szakmai
beszámolĺí elfogadására
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Santha Pétemé _ alpolgármester

5. Javaslat az iskolák műkiidtetői és fenntartói feladatainak ellátásával
kapcsolatos dtintések meghozata|ára, valamint ktiltségvetésĺ
átcsopoľtosításokľa
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Santha Péteľné - alpolgármester

6. Javaslatalnĺ-nx.Progľammalkapcsolatosdiintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Zentai oszkaľ - képviselő

7. Javaslat a2013. évi nyári gyermekétkeztetés biztosításáľa

Előteťesztő: Sántha Péterné - alpolgármester



7 . Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat a Jőzsefvátľosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi
onkéntes T tizo|tő E gyes ĺilettel tám o gatási szeľző dés megktités éľe
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis ldáté - polgármester

2. Javaslat közbeszerzési eljárásokban e|járő Bírálĺi Bizottság tagsára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Komássy Akos - képviselő

3. Budapest vI[., Szerdahelyi u. 4.6.8. szám a|atti ĺngatlannal kapcsolatos
ktitbér rendezéséľe tett egyezségi javaslat
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő az át|áłtható szervezetekre vonatkozĺó ľendelkezések alapján
v égzett intézkedésekről
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis llĺ4laté - polgármester

2. Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt határidejű testületi hatźłrozatok
végrehajtásáľríl, az e|őző iil.és őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
j elentős eb b es eményekľől és az łinko rmány zati pénzeszktiziik átmen etileg
szabadrendelkezésíĺ ľészének pénzpiacĺ jellegű lekiitéséről
(írásb eli táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺĺáté- polgármester

3. Tájékoztatő ahatáridőben el nem késziilt előteľjesztések jegyzékéről
(írásbel i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyző

4. Tájékoztatőakijzterületfoglalásokellenőrzésérő|
(írásbeli tájékońatő)
Előterj esztő : Biál Csaba _ I őzsefvźrosi KözterĹilet-felügye|et igazgatőja

5. Tájékoztatás a szerződést biztosító mellékkłitelezettségek éľvényesítése
ügyében
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4;áté - polgáľmester



Dr. Kocsis N'ĺ.álté

Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a Testület elfogadta az alábbi napirendet.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI ZAT ALlľrcz EGYSZERÚ szóľo g B s Éc s zÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
t46ĺ20|3. (v.08.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

Napirend:

ĺ.. Etsődlegesen tárgya|andó előterj esztések

1. Beszámolĺi a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi

(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺĺ.źLté - polgĺírmesteľ

2. P énziigyio kii ltsé gvetés t érintő előterj esztés ek

1. A Józsefuárosi Onkormányzat 20Í2. évi ktiltségvetésének végrehajtásáľól
szólĺí beszámolója és a zárszámadási ľendelet-tewezete
(írásbeli előterj esztés)
Eloterjesztő: Dr. Kocsis }/láté _ polgármester

2. Javaslat a Jőzsefvárosi Onkormányzat 2012. évi pénzmaľadványának
felhasználásra és a 2013. évĺ ktiltségvetésről szőlő 912013. (lI.22.) ľendelet
módosításáľa
(íľásbeli előterjesztés, pOľKÉZBESÍTÉS)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

3.Váľosrehabilitációval kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Magdolna Negyed Progľam II. keretében 16 épůiletbe telepített
kameraľendszer további műktidtetés éľe
(írásbeli előteľj esaés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4láté _ polgármester

2. Beszámoló az MNP II. keľetében végzett épĺilettakarítási/lomtalanítási
tevékenységről
(írásbeli előteľj esztés)
Előterj esztő : Alft'ldi György _ igazgatősági tag, MNP II. proj ektmenedzser

Csete Zolttn- mb. césvezető



3. Javaslat az Európa Belvárosa Progľam II. projekt elemeinek
megvalósítására
(íľásbeli előterj esztés, potrÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila _ alpolgármester
Szilágyi Demeter - képviselő

4. Javaslat egy fő megbízásáľa pľojektasszisztensi feladatok ellátásáľa a
Józsefváľosi Családsegítő és GyermekjóIétĺ Központ MNP III.ban vállalt
feladatellátás án ak támo gatásár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺ4láté _ polgármesteľ

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

4. Gazdál lkod ást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľj esztések

1. Javaslat a Jólzsefvárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit
Kft. által üzemeltetett Káptalanfůiredi Gyermek tábor gyeľmek vizesblokk
felújítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Karakas Laj os _ ugyv ezeto igazgatő

2. Javaslat a Képvĺselő.testůĺIet 428ĺ2012. (xII. 06.) számú határozatának
módosításáľa
(írásbeli előterjesaés)
E|óteqesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja

3. Javaslat a Budapest VIII. keľületbeno iinkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok ĺdeĺglenes használatb a adására
(íľásbeli előteľjesztés)
Előteťesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja

4. Nyilvános, egyfoľdulós páiyázat kĺíľása a Budapest vlil. keľület' Futó
utca 5.9. szám alatti, 3557611 hľsz-ú iinkormányzati tulajdonú
telekin gatlan értékesítéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesző: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja

5. Javaslat a JĺízsefuárosÍ Kiiziisségi Házak Nonpľofit Kft.vel kapcsolatos
tulaj do nos ĺ dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Becskei-Kovács B arbara _ JKHN Kft . ügyve zető igazgatőja



6. Javaslat a Budapest VIil. kerület, Pľáter a. 20lA sz. alatti társasház
támogatására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Soós Gyöľgy - képviselő

5. Vagyonkezeléssel, vá ros fi zeme|tetéssel kapcsolatos előterj esztések

1. Javaslat a kiiztisségi kertek megvalĺósításával és műkiidtetésével
kap cs olatos dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2, Javaslat fed|ezet biztosításáravirágtartó oszlopok elhelyezése céljábĺí,l
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dudás Istvárľré - képviselő

3. Javaslat az építésiiggyel iisszefiiggő egyes helyi eljárások ľészletes
szabá|yairól szĺóló 5/2013.(II.10.) iinkoľmányzati rendelet mĺódosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

4. Javaslat a helyi építészeti.műszaki tervtanács létrehozásárĺól és műkiidési
ľendjéľől sző|ő 51l2011.(x.19.) tĺnkoľmányzati ľendelet hatályon kívĺil
helyezéséľe és új ľendelet megalkotására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesńő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

5. Javaslat szobľok és emléktáblák elhelyezésére, illetve síľemlék
felúj ítás ának támo gatásár a
(írásbeli előterjesztés)
Előtedesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Santha Péterné - alpolgármesteľ

6. Javaslat a Budapest VIII.' Jĺízsef u.27. és Vajdahunyad u. 9. szám a|atti
telekingatlanok hasznosítására, valamÍnt a kerůiletben keľékpártárolók
|étrehozására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja

7. Javaslat segélyhívó rendszeľ kialakítására a díjfizető parkolĺó
automatákban
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ poIgĺírmester
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8. Javaslat a Jĺizsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat kiiltségvetésének
módosítására, a parkolást megakadá|yoző pollerek javítására., pőt|ására,
kiiltségvetési pótigény benyújtásával
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: Acs Péter _ IvsZigazgatď1a

9. Javaslatideiglenesparkolóhelyekkia|akítására

Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat polgármesteľĺ és alpolgáľmesteľi keret terhére tiiľténő
támogatások elbíľálásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Iľlĺźrté - polgármester

Santha Péterné - alpolgáľmester
Dr. Sara Botond - alpolgiĺrmester

2. Javaslat az Ovi-Foci programhoz való csatlakozásra
(írásbeli előteľjesĺés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

3. Javaslat fogászatialapellátásravonatkoző szerződés felülvizsgá|atára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľĺ4źÍé - polgiíľmester

4. Javaslat az S.O.S. KľÍzis Alapítvánnyal, Családok Átmeneti otthonával
ki'ti'tt ellátási szerződés módosítására. valamint a 20|2. évi szakmai
beszámolĺi elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péteľné _ alpolgármester

5. Javaslat az ĺskolák műkiidtetőĺ és fenntartői feladatainak ellátásával
kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint ktiltségvetési
átcsopoľtosításokľa
(íľásbeli előteľjesztés' PóľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis I!ĺdáté - polgiĺrmester

Santha Péteľné - alpolgáľmester

6. Javaslat a luEr-Pľogrammal kapcsolatos diintések meghozata|ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis I|ĺ4źLté - polgármester

Zentai oszkźr - képviselő
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7. Javaslat a 2013. évi nyári gyeľmekétkeztetés biztosítására

Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármesteľ

7 . Egy éb előteľjesztések

1. Javaslat a Józsefváľosi Közbiztonságĺ Polgárőrség és Katasztrófavédelmi
O n kéntes T uzo|tő E gyesĺilettel támo gat ási szerző dés megktités ére
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgiírmester

2. Javaslat kőzbeszerzési eljáľásokban eljáľó Bíľáló Bizottság tagsára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Komássy Akos - képviselő

3. Budapest VIII.' Szeľdahelyi u. 4-6-8. szálm a|atti ingatlannal kapcsolatos
kłitbér rendezésér e tett egy ezségi j avaslat
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő az át|áthatő szewezetekre vonatkozĺí rendelkezések alapján
v égzett intézke d és ekľő l
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesaő: Dľ. Kocsis i|;4tńé _ polgármesteľ

2. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejű testůileti határozatok
végľehajtásáról, az e|őző ůilés ĺóta tett fontosabb intézkedésekľől' a
j elentő seb b es eményekľől és az iinko rmány zati p énzeszktiziik átmenetileg
szabadľendelkezésíĺ részének pénzpiaci jellegű lekłitéséľől
(íľásbeli tájékońatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

3. Tájékoztatő ahatáridőben el nem késziilt előteľjesztések jegyzékéről
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyző

4. Tájékoztatő aközterůĺlet foglalások ellenőľzéséről
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Biál Csaba - Jőzsefuárosi K<jzteľi.ilet-felügyeletigazgatőja
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5. .Iájékoztatás a szerződést bÍztosÍtó mellékktĺtelezettségek éľvényesítése
ĺigyében
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis i|l4láté _ polgármester

1.. Elsődlegesen tár gy a|andó előteľj esztések

Beszámoló ^ BRFK VIII. keľĺĺleti Rendőľkapitányság 20|2. évi
tevékenységéről
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i|ĺĺ.áté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Kosz<jnti dľ. Tóth Tamás rendőr dandártábornokot, a BRFK vezetójét, illetve Segyevi Zo|tźn
rendőr őmagy lrat a BRFK VIII. kerĹileti Kapitanyság megbízott vezetojét. Az írásbeli
előterjesztés bizottság nem tiíľgyalta. MegkérdeziFőkapitźny Urat, hogy kíván-e néhány szót
szólni?

Dr. Tóth Tamás r. dandártábornok
Nyilvĺĺn sokan tudjfü, hogy az országos Főkapitaĺry Úľ április 3O-ai hatá||ya| a koľábbi
kapitanyságvezetőnek a megbízásźlt visszavonta, és hosszas egyeztetések után keľĹilt

kiválasztásÍa az új kapitány Segyevi Zoltán rendőr őľnagy személyében. Kéri a Testület
tagait, támogassák őt a munkájában. Az iĄ kapitanýól kéľte, hogy azt a folyamatot, ami
elkezdődott an.fo|5rtatni kell, a kęrület kĺizrendjét,kozbiztonságźÍ, aláthatősźryot.

Segyevĺ Zo|tán ľ. őrnagy
20 éve szerelt fet a rendőrségre, ahol egyenĺuhás járorként kezđte páIyafutását.
Pátyafutásanak nagy részét biĺnügyi szakterületen töltötte. Mind a 20 évet Budapesten
szo|gáIta, az utolsó szo|gźlati helye a II. keľületi Rendőrkapitĺínyság volt. Amikor idekerült,
célul trĺzte ki, hogy a kerĹiletben é1ő lakosság igényeit a lehető legjobb mértékben tudjak
kielégíteni , arĺelyhez a koĺeľületi bűncselekmények szźtmźnak csökkentését szeretné elérni.
A |áthatő rendőrség jelen van a kerületben, amelyhez ÍLagyon sok segítséget kapnak a
Készenléti Rendőrségtől. Két kaÍdinális kérdés varl, a tiltott kéjelgés és a hajléktalanok ügye.

Ezek visszaszotítźsáľa minden jogszabá|y adta lehetőséget ki fognak használni. Ugy |ź.Í'ta,

nagyon komoly munka folyt a kerĹileti Rendőrkapitanyságon, ezt szetetnék még jobbá tenni,
illetve a megkezdett munkiíkat folýatni'

I)ľ. Kocsis M:áLté

Megköszöni a bemutatk ozást.
Különösebben nem ismeľik a megbízoÍt Kapitány Úr életutját. Ezt azérthozza szőba, meľt a
kapitźny felkérése előbb töľtént, mint a polgármesterrel történő egyeztetés. Nagy gond, hogy
néhany év alatt Segyevi Úľ a hatodik ľendőrkapitány, és egy kicsit űgy érzí, hogy a VIII.
kerĹilet a rendőrség szźtmźlra egy olyan átjárő ház, dobbantó, karĺieľpá|ya, ahol mindenkí
megvalósíthatja oĺmagát. Ebből a képviselőknek kezd elege lenni, ktĺlĺinös tekintettel aľra,
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hogy a tavalyi évben a ľendőrségi beszámoló kapcsán nézeteltérésbe került a Képviselő-
testület a ľendőrséggel. Mivel a VIII. kerület kiemelt került, ezért az országos
rendőľfőkapitány joga és lehetősége kapitáný jelölni, igy nem is feltétlenül Tóth
dandártáboľnoknak cimzi az elmondottakat. Semmilyen egyeztetés nem tĺjrtént vele. A
rendőľségen belül lehet, hogy hosszasaÍI egyeztettek. olyan példátlan rendőľkapitány cseľe,
amely most torténik, korábban nem fordult e|o. Az első bemutatkoző állomanygýlésére sem
kaptak meghívást. Nem éľtékeli a rossz szánđék jeleként, de szeretné felhívni a figyelmet,
hogy egy önkormányzatnak és a helyi rendőrségnek szorosan egyĹitt kell műkodnie, és jó
viszoný kell fenntaľtania. Erre az Onkomńnyzat törekedett a korábbi években. Ez
megmutatkozott a ľendĺĺrség szátltlra biztosított lakásokban, támogatásokban,
gépjárművekben, jutalmazásokban, műktjdés feltételeinek biztosításában. Nem gondoltfü,
hogy eljön az a píIlarlat, amikor gyakorlatild9, az ORFK vezetője megbízott kapitányt,
megbízott kapittnyra cserél. Szeretné aZ onkoľmányzat' hogy a legközelebbi
kapitánycserénél nem ez leĺtne az eljarási rend. Úgy érzi, hogy az onkormźnyzat minden
ttlmogatásáról, lojalitásaĺól biztosítja a helyi, illetve a budapesti és az országos rendőĺséget,
addig ez az e|miĺlt időszakb an az Öĺ.tkormźnyzattal szemben nem így tortént.
2012. októberében szintén rendőrkapitźny váItźs történt, korábbi rendőľkapitány Salgó Lźszl'ő
a BRFK-ra keriilt. Az elmúlt 6 hónapban a VIII. kerület elnyeľte a Budapest legellenőrzöttebb
kerület külön díjat. Természetesen az iĄ kapitaný támogatni fogjak. Amit eddig segítettek a
helyi renđőľségnek, azt ezután is megteszik. Pusztán ar'ra szetetné felhívni a figyelmet, nem
nagyon volt arra péIďa, hogy a helyi önkormźnyzat tudta és tttmogatása és egyetéľtése nélkül -
legalább a polgármester véleményének kikérése nélktil - történt volna vezetőcseľe. Személy
szennt tájékoztatást kapott, de a tényeket közölték. Nem kérđezték, hogy ezzel egyetért-e
vagy nem' mik a lakossági visszaje|zések, elégedettek voltak-e a korábbi kapitánnya|, aztnem
kérďezték meg tőle. A korrektség kedvéért hangsúlyozza,hogy a testtileti ülés előtt, 1||etve az
új kapitany megbízása előtt, természetesen kapott tájékońatást a váltásľól, de közlésszenĺen.
Erre mondta' hogy ezkorábbannem volt gyakorlat.
A tavalyi év záĺásával elégett. A BRFK negyedévente éľtékeli és rangsoľolja budapesti
keľületeket biínügyi szempontból. Danada kapítány úr tevékenykedése után a keľület a 12.
helyről az 5.he|yre lépett előre. Az első negyedév után készĹi|t ez a statisztika. Megköszcĺni
Danada ur tevékenységét. Kéri, hogy a j<ivőben _ megtaľtva a jő egytittmfüĺidést _ ĺem átjtrő
hźzként tekintene a rendőrség a VIII. kęrületre. Nehezményezi,hogy 4 év alatt a kerületben 6
rendőrkapitány volt. Szeretne állandóságot a ľendőľségen. Javasolja a váltások
gyakoriságźnak a csökkentését. Az állomány számźlra sem jelent maĺ impulzust egy új
kapitány megjelenése.En.szervezeti szempontbóljómaga sem taľtja szerencsésnek.
A tavalyi év második felében nýjtott teljesítménnyę| mźr elégedettebb, mint atava|yi év első
felével. Javasolja a beszámoló elfogadását, mivel jelentős vá|tozások következtek be. Sokat
segített a Készen]éti Rendőrség kivezényelt állománya.
A napirend vitáját megnyitja, és megadja a szőt Komássy Akos képvisęlőnęk'

Komássy Ákos
A rendőrség munkáját, és az ezze|kapcsolatos előterjesĺéseket általában azMSZP is szokta
tĺĺmogatni. A Polgármester Ur által elmondottakkal egyetért. Megkérdezte, miéľt töľtént a
mostani vźlltás? Tudja, hogy nem köteles indokolni a váItást, de ha megteszi, hogy
e|magyarźzza' a|<kor jobban megérthetik ahe|yzetet. Kérdést szeretne feltenni az 1500 %o-os

bírságolási növekménnyel kapcsolatban. orulnek annak, ha jogbiztonság, a hatékony renđőri
munka következtében nő abkság. Bíznak abban, hogy az ilyen ugrásszeľĺĺ bírságniivekedés
nem horđoz magában olyan taĺta|mat, hogy költségvetési bevétel hajhźszást, költségvetési
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bevételnĺjvelést. Másholtalá|końakmźľ ilyennel. Kéri a megbízottKapitĺány Urat,ťĺgyeljenek
oda, hogy a bíľáságokat a rendőľség a rendeltetéséľe hasznáIja ajövőben is.

Dľ. Kocsis Máté
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy nem a budapesti főkapitány nevezi ki, vagy menti fel a
keľületi ľendőrkapitźtĺý. Megadja a szőt đr. Tóth Tamásnďl.

Dľ. Tóth Tamás
Indokolás nélkül töľtént a vezetó megbízásának visszavonása. Az elmúlt időszakban
Budapesten alapvetően ań" Iehet látni, hogy a rendőrség más módon prőbá| kozelíteru az
állampolgárokhoz. Alapvetően megpróbálnak minél több embeľt megkeresni, gondol itt az
például időkoruakľa, fiatalkoľúakľa. Törekszenek aĺra,hogy egyre több rendőľt lehessen látni
az utcán, a jaľőröknek a szo|gá|at. egy bizonyos részt a köZteľĹileten kęll t<jlteni. Idén egy új
kmb szolgálat indul el. A céI az, hogy a kmb-sek csak kmb-s feladatokat lássanak el.
Kapcsolatokat tart fenn az állampolgaľokkal. Aľľa tĺjrekszenek, hogy senki ne érezhesse, hogy
a rendőrség zakIatja őt. A helyszínibírságok megemelkeđés egyszeru oknál fogva kcjvetkezett
be, nem a rendőrség á||trtĺ effe a módszere, ezt afeltéte|ezéstmaga is elutasítja.

Segyevi Zo|tán
Tavaly ápľilis 15-én lépett hatźiyba a20I2. évi II. tĺiľvény a szabá|yséľtésekľől. Ebben a tiltott
kéjelgést helyszíni bírságolásba utalta a törvény. Ezeknek a bírságoknak a 90 %o-a iIyen
j e 1l e gtĺ szab áIy séĺté s elkö veté se mi att keľült ki szabásra.

Dľ. Kocsis M:áLté
Jakabfu Tamásnak ađja meg aszőt.

Jakabff Tamás
Elég furcsa helyzetben vannak a képviselők azzal', hogy sem a beszĺímoló készítője > sem az az
embeľ nincs itt, akinek a hivatali idejéľől szőI a beszámoló. Sok kéľdése lenne, de nincs arról
meggyóződve, hogy a rendőrség jelen lévő képviselői vá|aszt tudnak azol<ra adni. Eljuttatja
majd ezeket a kérdéseket akapitźnyságra írásban.
Az szerepe| az eIőterjesztésben, hogy a budapesti kapitrány jőváhagýa ezt a beszámolót,
viszont az alźĺitźsát nem találta meg azon. Megkérdezi, hogy eń' a beszźrnolót valóban
jőváhagýa-e a budapesti rendőľkapitźny, illetve, hogy jóvá kell-e ań.hagynia? AZt olvasta a
sajtóban, hogy egyes kapitányságokon vagy őrsökön a rendőľöknek a szolgáLatban minimális
feljelentés számot, vagy minimális bíľságot előírtak, utasításba adták a rendőröknek ezt. A
Kecskeméti utcai rendőrőrsĺjn töľtént ilyen. Megkérdezi, Józsefuĺárosban ilyen szóbeli
utasításról, elvaľásról van-e tudomása a megbizott kapitĺánynak? A besziĺmolóbő| űgy |átya,

hogy a Diószeghy utcában felállított mobil rendőrőrs nem váltja be ahozzáfüzött reményeket.
4 hőnapi mfüödés alatt 33 dokumentált esetről tud' az előterjesĺés beszámolni. 4-5 rendőr
folyamatos szo|gá|atban ül a rendőrőrscin, és ennek ellenéľe 4 ĺaponta van egy eset. Ebből azt
fudja leszűrni, hogy ennél egy élt|agos rendőrjríľőľ sokkal többet intézkedik, és az ő
szolgálatukhoz nem ke|I az a drága technikai sem, ami megtalálható ebben a konténeľben.
Szerinte ennek a konténernek a léte teljesen felesleges, és ennek a költsége sokkal jobban
hasznosulhatna. Megkérdezi, ki fizeti ennek a konténemek a fenntaľtását?
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Dľ. Kocsis }l.áté
Soós Gycirgynek adja meg a szót.

Soós Gytirgy
Je|zi a budapesti főkapitanynak, hogy a képviselők semmilyen hivatalos jelzést nem kaptak
arľól, hogy a kerületi ľendőrkapitaný leváltották. Megkérdezi a Hivatalt, kaptak-e erľől
tájékoztatást? Szeretné megköszönni Danada János volt rendőrkapitany kiváló munkáját,
amelyet itt a keľĹiletben végzett.

Dr. Kocsis l'IáLté
Személy szerint ő kapott szóbeli tćtjékoztattlst, de írásban a Hivatalhoz _ Jegyző Asszony _
tájékońatźlsa szerint nem érkezett értesítés. Aprilis elején kapott szóbeli tájékońatást.
Megadja aszőt dľ. Révész Mtrtának.

Dľ. Révész Máľta
Bizonyos beosztásba kevesebb nő tud bejutni, mint ferfi. Ha megnézik a Józsefilarosi
Rendőrkapitĺányság vezetőit, akkor ez az á||ítás ebben az esetben nem ígaz. Ennek
kimondottan öľül.
Értelmezése szeľint a helyszíni bíľságok 90 Yo-a tiltott kéjelgésbő| származik' ha jól értette a
tájékońatásból. Ha jól éľtette, akkor a tiltott kéjelgés mlatt 110.000.000.- Ft bírságot szedtek
be a keľiiletbe. Ez hihetetlentil magas összegnek tűnik. Ugy gondo|ja abírságolásnak az egyik
fo feladata, hogy annak elrettentő hatźsa legyen. Milyen hatásra lehet számítani egy ilyen
mértékű helyszíni bírságnövekedéstől? A betĺjréses lopások száma 31 oÁ-ka| csökkent a
kimutatások szerint. Aú. viszont nem tudja, hogy ez a szárl a bejelentett betĺjľéses lopások
számára vonatkozik, vagy felderített esetek számára. Mi lehet a csĺikkenés oka?
A beszámoló szerint a lopásokbőI azért lesz rablás vagy súlyosabb bűncselekmény, meĺ1- a
séľtett nem hagyja magźń. Megkérdezi, most az kellene kommunikźiĺí a polgarok számára,
hogy ha valamit elakarnak venni tőle, akkoľ a leghelyesebb, ha azthagyja?
Ertelmezése szerint, megbízott Kapitĺány Ur a kerületben első helyre a tiltott kéjelgést jelcilte
meg, mint legfontosabb fęladat, a másodiknak, pedig a hajléktalanságot. K&i, a gyors
együttmrĺködés kialakítása érdekében, hogy erről, nem a képviselő-testiileti ülésen, de
beszéljenek részletesebben. A sorrendről, a súlyosságokľól beszéljenek külön.

Dľ. Kocsĺs ľ{.áté
Megadja a szót Pintér Attila képviselőnek.

Pĺntér Attila
Salgó LźxzIő nincs jelen az ülésen, és ezt a beszźlrrlolőt az ő mfüödéséről állította össze
Danada János volt rendőrkapitĺány. Salgó LászIő tevékenységérőI mfu sokat beszélt a
Képviselő-testiilet. Nem akaľja a ľendőrség munkáját minősíteni, mert a szźmlok magukét
bęszélnek. Jelentősen megnĺivekedtek a bĺĺnügyek. A beszĺĺmoló 5. oldalán ta|źihatő egy
tźlblázat, amely az összes btĺnügy számtú., illetve azok bontźlsát taľtalmazza. Ha osszeadja a
felbontott számokat, akkor azok összege nem adja ki az összes btĺntigy sztĺnźń. Aľra kíváncsi,
mik azok a búntények, amelyek hianyoznak a tźtblázatbő|' Fęlemelték a szabźiyséľtési
értékhatárt lopás esetében 50.000.- Ft-ra. Megkérdezi, hogy az 50.000.- Ft alatti lopásokľól
rendelkeznek-e statisztikáva|, hogy hány ilyen esetet regisztrá|nak, az elkĺjvetők milyen
biintetést kapnak a gyakorlatban?
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Dr. Kocsis N4.áté
Kéri a képviselőket, ne kérđezzenek olyan dolgokat Segyevi Zoltán úrtól, amelyre
valószínűleg nem fud válaszolni. Ne kérdezzékmeg, hogy atavaIyi évben mi, és miért töľtént.

Megadja aszőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser József
Az a problémája, hogy egy olyan ľendőrségi beszámolóľól beszélnek, aminek a leírói
nincsenek jelen. Véleménye szerint javult a rendőrség állapota a kerĹiletben, de vannak még
problémák. Ezęket a problémákat csak a stabilitás mellett, a rendőrĺjk láthatősága mellett
tudják megoldani. A rendőrĺjk láthatók az utctln, amely kcjsz<jnhető Danada János úrnak. A
rendőrök keményen dolgoztak annak érdekében, hogy a VIII. kerültkozbiztonsága javuljon.
Miért nem lehet megk&dezni, hogy miéĺt vitték el Danada János urat. Ebben a kerületben
élnek, ez a đo|og róluk sző|. Ezt cinizmusnak tartja. A lakosok akkor érzik maglkat
biĺonságban, ha ismerik a ľendőrkapitźnyt, ha tudjak ki az, ha bizhatnak benne, és

hozzáfordulhatnak, illetve az apparátusőhoz. Danaďa János rendőrkapitźný nagyon jól
ismerte, sok segítséget kapott munkájához, és reméli, hogy az ultődjátől is segítséget fog
kapni. Kéri a BRFK kapítźnyát, hogy a jelenleg megbízott kapitany - megfelelése esetén _
maradjon hosszabb távon a keľiiletben. Arra kéri a ľendőľséget, ne tegyék ki a polgaĺokat a
bizonýalanságnak, van ebben a kertiletben elég probléma. Ebben a kerületben mindenki
nagyon sokat dolgozik azért, hogy javuljon a kĺizbiĺonság. Kéri, hogy ebben legyen a

rendőrség a keľület segítségére.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Azt gondolja, nem lehetséges az,hogy Józsefuáľosban nagyon jó a közbiztonság, mí k<jzben

az országban, máshol, pedig ennek az elleĺlkezője ígaz. Nem csupĺĺn a rendőrség fe|ađata a
kĺjzbiztonság biztosítása, hanem van Magyarctszágon még igazságszolgźitatás, biintetés
végrehajtás, aminek nagyon fontos szerepe van abban, hogy a közbizonság milyen mértékben
alakul, javul vagy nem javul.

Dľ. Kocsis Máté
Megadj a a szőt Szi|ágyi Demeter képviselőnek.

Szilágyi Demeteľ
Saját maga is folyosói pletykából értesült arľól, hogy Danada János megbízatásavéget ért a
keľtiletben, aminek amődját,időzítését tĺibb szempontból sem taľtja szeľencsésnek. Sajnálja'
hogy nincs jelen Danada János, ezért nem tuđjak neki kĺjzĺjsen kinyilvánítani kĺiszönettiket, az
itt eltöltĺitt felév munkájamiatt. Javasolja, hogy a határozatijavaslat egésztiljön ki egy új

ponttal, melyben megkösz<inik Danada János munkáját.

Dľ. Kocsis lŇ{áté
A javaslatot, mint előterjesztő befogadja.
Megállapíd a, hogy a napirend tátgyában további kérdés, hozzásző|źls nem érkezętt, A
napirend vitájźú|ezárja, és a következő módosított határozatí javas|atot bocsátja szavazźĺsra.
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A Képviselő-testtilet úgy d<lnt, hogy

1. a BRFK VIII. keľĹileti Rendőľkapitĺĺnyság 20|2. évi tevékenységéről sző|ő
beszámolój át fudomásul veszi.

2. Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuáros Önkormányzattnak Képviselő-testtilete
kĺjszönetét fejezi ki Danada János r. a\eztedesnek Józsefuáros közbiztonságanak
javítása érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért. Áldozatos munkájanak és
rendkívüli erőfeszítéseinek kcĺszönhetően a BRFK. VIII. kerületi Rendőrkapitányság
elmúlt fél éves tevékenységében érezhetó és mérhető javulás ment végbe, megá||ítva
és visszafordíwa a koľábbi évek romló közbiaonsági mutatóit. Vezetése a|att a rendőri
tevékenységet a hatékonyság, a szervezettség, a szakma1lag felkészült és a munkája
iránt eIhivatott paľancsnoki állomź^y, u gyors és megfelelő színvonalú, szakszeľű és
jogszenĺ intézkedések jellemezték. Sajnálatát fejezi ki, hogy az ORFK vezetoi _
Íigyelmen kívül hagyva a keľület lakosságának visszajelezéseit-, Danada János ľ.
alezredes, mb. kapitányságvezetőt szo|gá|ati éľdekĺe és szakmai indokokĺa
hivatkozással áthęlyezték.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 1-2. pont esetén 20|3. május 08.

Dr. Kocsis Máté
Megźi|apíť1a, hogy a Képviselő-testtilet a határozatot |6 igen, 1 nem szavazatÍa|, 1

taftőzko dás mellett elfo sadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATAR o Z AT]H)Z AT ALH) Z MrNo SÍTETT SZóTOB B SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
147ĺ20Í3. (v.08.) 16IGEN 1 NEM

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a BRFK VIII. keľületi Rendőrkapitźlnyság 2012. évi tevékenységéről szőLő
beszámolój át tudomásul veszi.

2. Budapest Főváros VIII. kertilet Jőzsefvźłos onkoľmányzatźnak Képviselő-testülete
kĺjszönetét fejezi ki Danada János r. a|ezreďesnek Józsefuĺáľos közbiĺonságźnak
javítźsa érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért. Áldozatos munkájanak és
rendkívüli eľőfeszítéseinek kĺjszönhetően a BRFK. VIII. keriileti Rendőľkapitźnyság
elmúlt fel éves tevékenységében érezhető és mérhető javulás ment végbe, megźů|íwa
és visszafoľdítva a korábbi évek romló közbiztonsági mutatóit. Vezetése a|alt a rendőri
tevékenységet ahatékonyság, a szervęzettség, a szakmailag felkészült és a munkája
iránt elhivatott paľancsnoki állomtlny, a gyors és megfelelő színvonalú, szakszeľĺí és
jogszeru intézkedések jellemezték. Sajnálatát fejezi ki, hogy az ORFK vezetoi _
figyelmen kívül hagyva a kerület lakosságának visszaje|ezéseit-, Danada Jĺínos r.
alezredes, mb. kapitányságvezetőt szolgźiati érdekľe és szakmai indokokľa
hiv atko záss al áthelyezték.

1 TARTOZKODASSAL
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Felelős:
Határidő:

polgáľmester
1-2. pont esetén 2013. május 08.

2. P énzíigyi' kiiltségvetést é rintő előterj esztések

Napirenĺ| 2ĺt, pontja
A Józsefváro si o nko rmány zat 20 12. évi kiilts égvetés ének végrehaj tásáľĺil
szóiő b eszźtm o lĺój a és a zár számadási ren delet-te rv ezete
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis lldźLté _ polgĺĺrmester

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Megadja a szőt Paris Gyulané Ügyosńéiyvezetó Asszonynak. Az előterjesztést az illetékes
bizottságmeglárgya|ta.

Páľis Gyuláné
A zátszámadási előteľjesztés és rendelet-tervęzet k<inywizsgźiata tegnap fejeződ<itt be,
tegnap fixálták le, és pontosításokat hajtottak végľe az előterjesztés szovegezésében, illetve
abban megjelenő számsorokban. A rendelet mellékletei, amit csereként kiosztottak, szintén a
könywizsgálat során megállapított eltérések miatt kerÍiltek korrigálásra. A csere

e|őterjesztésben dőlt behĺvęl jeIezték a módosításokat, a lényeges módosításokat elmondja.
Az előterjesztésben lévő módosítások lényegében nem befolyásolják az előterjesztés
mondanivalóját. Az előterjęsztés haľmadik oldalan a bevételek teljesítése cím a|a|I a
realizáIődoľt összes bevétel 2I.f02.114 e _Ft-ĺa vá|tozott, afüggó bevételek nélküli bevétel
17.469.185 e Ft-ra vá|tozott és a bevételek cjsszesen táb|ázat 2012. évi ĺisszes bevétęle
21.202.114 ezer Ft-ra változott. otĺidik oldalon a 20|2. évi költségvetés teljesítésének
méľlege szövegĺészben a múködési bevételek összege 2.931.099 e Ft-tal haladta meg a
mfücidési bevételeket, a szabaď pénzmaruđvány ĺisszege helyesen |.920.478 e Ft. A hatodik
oldalon a vagyon alakulását tész|etező részben a követelések 4,4 %o-ka| nĺjvekedtek. A hetedik
oldalon az ĺjnkoľmźnyzati k<iltségvetés fejezetben a bevételek és a kiadások alaku|ásźú a
rendelet 1. számu melléklete rész|etezi. A működési bevételek tźhlźnatban a kozhatalmi
bevételek helyes ĺĺsszege 129. Nyolcadik oldalon az intézményi műktidési bevételeknél
elírásra keľült a 2012. év,2011. szeľepelt az előterjesztésben. Tizenegyedik oldalon az á|Iani
hozzźĄánilźlsok jogcímenkénti alakulását bemutató táblak helyesen a 9/4-9/8. számíl
mellékletek. Tizennegyedik oldalon a műkĺjdési és felha|mozási célra źúadottpénzeszkozokaz
ĺinkoľmányzati kciltségvetésben szerepelnek. A huszonegyedik oldalon a Józsefuiíľosi
Kĺjzteľület-feltigyelet bevételeinek alakulása címsző aLaII az intézsnényi műkĺidési bevételek
l04 Yo-barl teljesĹiltek. Huszonkettedik olđalon a Józsefuarosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Kĺlzpont fęladatát meghatároző jogszabá|yi hivatkozás téves volt, kíh,űzásra került.
Huszonkilencedik olđalon a Deák Diák Altalános Iskola átrett pénzeszkijzeinek rész|etezése
vźitozott, Tempusz Kozalapitvánýő| kapott pénzt 4.638.000 Ft-ban és a TÁMoP-os
tĺĺmogatás összege 2.079.000 Ft. Harmincnegyedik oldalon a Józsefuaľosi Zeneískola dologi
kiadásainak teljesítési száza|éka helyesen 79,6 yo- A haľminchetedik oldalon a könywizsgálói
jelentés az előtefiesńés f. számu mellékletét képezi. Kiosztásra keľült a konyvvizsgálói
jelentés, auditálási eltéréseket állapítottak meg, melyeket a rendelet 3lA szárliĺ táblźnata is
rész|etezi. Nem lett kivezetve a kĺinyvekből az Európa Belvarosa Projekt keretében

befejezetlen benlházźsként nyilvántaľtott 3II.424.000 Ft. A Hoľánszky 13. épület
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vagyonkezelésbe ađása tátgyi eszközökon maradt az ijzemeItetésre átadott eszközök helyett.
Immateriális javak, tátgyi eszkcjzök analitikus nyilvántaľtása és a főkönyvi könyvelés kĺjztjtti
eltéľések szerepelnek benne. Kivezettek olyan két követelést, ami peresítés alatt áIIt, đe

k<izben kidertilt, hogy a peľesítés még nem indult el, nincs olyan szakaszban, hogy ezt kí
lehessen vezetni. Szá|Iítőknál elírás ttjrtént 6.500.00 Ft összegben. Ezeknek az audittllási
eltéľéseknek a hatása jelenik meg a 3. szźlmí mellékletben, illetve az egyszerűsített
mérlegben. Javításra kerĹilt még a ľendelet I9l19. sztnĺltl mellékletę is, a részeseđéseknél a
gazdasźłgi taľsaságok székhelyeit pontosították, illetve egyik táľsaság jegyzett tőkéjét
javítottak. A kĺinywizsgáIői jelentés szerint az önkormányzat 2012. évi beszámolója
megbízhatő és valós képet ad a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi tnkormźnyzat
20If. évi költségvetése teljesítéséről, összhangban van a könywezetésre voĺatkoző
koľmányrenđelettel, tisztajelentés, egy ťĺgyelemfelhívás jelent megaz auditálási eltérésekkel
kapcsolatosan. A könyvvizsgálói jelentés tarta|mazza még a rendeletre vonatkozó
megállapításokat is. A ktinywizsgáló véleménye, hogy a 2012. évi költségvetés
végrehajtásárőI sző|ő ľendelettervezet a jogszabźl|yi előírásoknak megfelel, ľendeletalkotásľa
alkalmas. Tartalmaz a könywizsgálói jelentés olyan megá|Iapításokat, amelyeket
folyamatosarl egyeztettek velÍik, elfogadták az alđitáIási eltéréseket. 2012. jarluźn l-jétől
olyan jelentős változás történt a szźrnvite|i nyilvántartások vezetésében, hogy ígazán eľľe nem
volt felkésztilve senki. Aztital, hogy szét kellett váÍasztan az <jnkormźlnyzat, Polgármesteri
Hivatal, nemzetiségi önkormányzatok, ĺjnállóan múkĺjđő és gazđáIkodó, valamint önállóan
műkcjdő intézmények, kĺlltségvetési szervek könyveit, nem volt egyértelmű, hogy
szĺĺmvitelileg milyen megoldást válasszanak. Ez év végére derült ki és, eléggé sok prob|émát
jelentett a 201,2. évben, továbbá a hivatal is egy új számviteli ľendszeľre tért źi, eú. az uj
programot év közben tuđtak tesztelni, főIeg azért is, mert év elejére máľ kidolgozták a
rendszeľt, de a jogszabáIyi vtitozás miatt újra kellett dolgozni az egészet, a ztnźsí feladatok
záľźls muveletének végrehajtását nem is tudták tesztelni, hisz nem voltak adataik. Ezek mind
nehezítették a számviteli munkát, valahol az auditá|étsi eltérésekben is lecsapódnak.

(Dr. Kocsis Máté t6 őra05 perckoľ távozík az uLéstőI, és átadja az ilésvęzętést Egry Attila
alpolgármesternek. Dr. Feľencz oľsolya 16 őra 05 peľckor távozik az Íilésről. A Képviselő-
testtilet létszámaígy 16 főre csökken.)

Ęg'y.tttĺlu
Atveszi az ülés vezetését. Megadja aszőt Jakabs Tamásnak.

JakabĘ Tamás
Meghallgatva ezt a nem rovid kiegészítést, elkezđte irigyelni a teremben helyet foglaló
vendégeket, hivatali aLka|mazottakat, meľt nekik csak meg kellett hallgatni, neki viszont
szavazsi is kell róla. Nem látja át a l<legészítéseket, amelyeket helyszíni kiosztással kaptak
meg. Eleve egy ĺehéz műfaj ez a rendelet, főleg ha utolsó utáni pillanatban is tele vna
módosítással. Az imént kiosztott konywizsgálói jelentésből is feltrÍnt, hogy van egy
fĺgyelemfelhívás csatolva, olyan eltérésekkel, amelyekből a legnagyobb az 1.1569.072.000 Ft,
tehát nem egy mérési hibának felel meg. Azeređęti előterjesztéshez két kérdése van. Azl.
számű mellékletben tĺjbb olyan van, ahol a követelés elévtilt, vagy nem lett bejeIentve a
felszámolás soľán, tĺ'bb millió forintról van szó. Meg lett-e ti|apítva ezęWőI a felelősség a
strukturában vagy az illetékes cégeknél? A vagyonmérlegben szereplő eszkoz osszege hogy
v źĺIto zott a tav a|yi vagyonmérle ghez kép est?



Egry Attila.
Képviselő Ur első kérdésére Aljegyző Asszony, második kérdésére pedig Páris Gyuláné
váIaszo|.

Dr. Mészár Erika
A behajthatatlan követelések fogaImát a számviteli törvény pontosan megfogalmazza. Maga
az e|óterjesztés 1 . számu melléklete, pedig pontosan taĺtalmazza a behajthatatlanság okát,
tehźúigy ebben a kérdéskörben felelősségľe vonás nem volt szükséges.

Páris Gyuláné
A jelentés aú. ís tarta|mazza, hogy az e|tétéseket korrekt módon levezették az e|őteqesnés
utolsó tészében, ezekazért szükségesek, mert olyan duplazódásokat taľtalmaznak a számviteli
nyilvántaľtások' amit egy végszámban nem lehet kimutatĺi. Ezęk a k<iltségvetési rendeletek
módosítása során is ugyanígy szerepelnek a ľendeletekben, ezzel nem fognak tudni mit
kezdení, lehetetlen a két nyilv tntartźst összehozni , az e|téréseket ezért kiilĺjn be kell mutatni.
A vagyon alakulásával kapcsolatosan nagyjából ĺjsszefoglalva az eąyszeriĺsített mérleg
főĺisszege I,2 Yo-kal csökkent. Ugyanilyen mértékben csĺikkent a tźrgyi eszközök méľtéke is'
elszámolták a tfugyévi értékcsökkenést, és egy kb, 2 milliaľd Ft értékű cs<jkkenés volt a
forgalomképes ingatlanok piaci éľtékének megźtl|apitása soľán is. Csĺjkkent az a|<tiv pénzngyi
elszámolások összege is, ez is ktizel 1 milliárđ Ft-ot jelentett, ez egy technikai elszámolás,
mindaddig , arníg a pźt|yázatí pénzek nem érkeznek meg az önkoľmányzathoz, aĺmak a terhéľe
teljesített kiadásokat ilyen címen kell elszámolni. Miutan tavaly majdnem minden projekt
|ezárult, ezek is kivezetésre keľültek 20l2-bęn. A hosszú lejáratú foľrások cscjkkentek, ezís
egy technikaí tész, meľt a hosszú Lejźxatű hitelekből a kovetkęző évi t<jľlesztés źivezetése
okozta a hosszú Iejfuafrl kötelezettségek csökkenését. Ugyaĺigy volt a forľás oldalon is egy
passzív pénzugyi elszámolások miatti forrás cscĺkkenés, ez szintén az Eu-s páIyazatok miatti
e|számo|allan támogatások összegének nyilvántartásból való kivezetése miatt tcjrtént.

Egry Attila
Dr. Révész Mtfitanakmegadja aszőt.

Dr. Révész Máľta
A I9lI9. számű mellékletben ań. tüntették fel, hogy az onkormźnyzat tulajdonában lévő
részesedések állomránya milyen, a ktilönb<jzó gazdasági tarsaságok vannak felsorolva. Miután
az i,lzletrészek kcinyv szerinti értéke 201 l-ben és 20l2-ben valamennyi gazdasági taľsaságnak
vá|tozatlan, egy van, ahol nem źVonos a könyv szerinti értéke, az a Bźrka, amelynek
egyhaľmadával csĺikkent egy év a|att a könyv szerinti éľtéke. Ennek mi az oka?

Eg.y Attila
Paĺis Gyul ánénak megadj a a szőt.

Páris Gyuláné
Az uz|etrészek értékét a 2012. éves beszámolóban e|őre jelzett adatok alapján kell beállítani.
Minden gazdasági táľsaságtól megkérték a vźrhatő saját tőke összegét, teľmészetesen nem
vo|t a|átźlmasfua még éves beszttmo|őval, és aBárka je|ezte, hogy a saját tőkéje jelentősen

csökkent. Nem látták pontosan az osszetételét, csak a sajźt tőkét vizsgáIják, amikor
me gáI|apítj źk az uz|etr észek értékét.
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Egry Attila
Megađja aszőt Jakabs Tamásnak.

Jakabff Tamás
Megkciszcini a vagyonnal kapcsolatos kérdésére adott kimerítő váIasń.. Az onkormányzat
múkĺidése sorĺín úgy tűnik, hogy a vagyon lassan, de biztosan csĺjkken. Most 1,2 %o-ka| és ezt
szembeállítva egy 5,5 oń-os inflációval, nem is olyan nagyon kicsi csokkenés. A másik
kérdéssel kapcsolatban A|jegyző Asszonnyal vitázna. Ha ań.|átja a leírás okaként, hogy nem
lett bejelentve az a kĺjvetelés a felszámolás során, akkor ő azt feltételezi, hogy egy jó hivatali
működésnél van felelőse az ilyen dolgoknak, ha egy adós a felszőłĺoltls alá keľĺil, aL<kor azt a
fe|szźlmolás során a követelésfüet bejelenti, és ennek a felelősségét ki viseli? Meg lett-e ez
ćilIapifu a? Az elévĺilésnél pedig felszólításokat kell kikÍildeni.

Egry Attila
A vagyoncsökkenés nem abból adódik, hogy a vagyon fe|haszĺá|tlsra kerülne, hanem a piaci
érték csökkenéséről van sző jelentős részben, amelyről nem tehetnek, tőltik klvu| á||ő ez az
éttékcscikkenés, ez a gazdasźryi helyzetből adódik, emiatt cs<jkken jelenleg a vagyon piaci
értéke. Eztnem kell készpénznek éľtékelni, hiszen ebbe a vagyonban sokféle vagyontárgyuk
van, egyébként sem gondolkoznak ezek értékesítésében. Ez egy számviteli technikai lépés'
amelyet minden évben meg kell tenni. Ez egy jelentős nagy szźlm, ennek egy pici vtitozásais
a hétkoznapi éIethęz viszonyítva egy óriási eltérés lehet. A piaci érték változás nincs
ktjzvetlen kihatással az onkoľmáĺyzatbiztonságos működésére és annak stabilitásĺáľa.
Megadja a szőt Páris Gyulánénak.

Páris Gyuláné
Annyiban egészíii ki Aljegyző Asszoný, hogy abehajthatatlan kĺjvete|és azzal, hogy kikerül
a könyvekbő|, az egy számviteli előírás. Nem azt jeIenti, hogy nem téľiilhet meg. Számtalan
péIďa vaĺ az életben ana, hogy egy végrehajtás mégis sikerrel jźr, vagy valahol ęlőkertil az
adós, tehát a mérlegvalódiság, az óvatosság e|ve miatt keľĹil kivezetésre a behajthatat|arl
követelés.

Egry Attila
Megállapítja, hogy az előterjesztés táľgyźhaĺl tovźlbbi kérdés, hozzásző|źls nem étkezett. A
napirend vitźi1át|ezárja, és szavazásľa bocsátja az a|ábbihatéľozati javaslatot.

A Képviselő-testii]et úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előteľjesĺés 1. számu mellékletébęn rész|ętęzettek a|apjźn az
onkormanyzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való leírását.

2. elfogadja az eIóteqesztés 3. számu mellékletét képezó ,,Beszámolő a 2012. évben
v é gzett belső ellen orzési vizsgálatokĺó l'' szóló beszámolót.

3, elfogadja az onkoľmanyzat 2012. évi gazďźikođásárőI szóló sz<ĺveges
beszámolót.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: azoma|
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Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet |4 igen,O nem szavazatta|,f tartőzkodással elfogadta
a következ ő hatfu ozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATlFl)Z AT ALH)Z vnqo s ÍľBTT S ZóTOB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
148t20t3. (v.08.) 14IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. szźtmű mellékletében tészletezeÍ1ek alapjźn az
onkoľmanyzatbehajthatatlankĺ jvetelésekhitelezésiveszteségkéntvaló|eitását.

2. elfogadja az előterjesztés 3. szźlmű mellékletét képező ,,Beszámolő a 2012. évben
v égzett belső ellen őrzési vizsgálatokr őI,, sző|ő beszámolót.

3. elfogadja az onkormĺínyzat 2012. évi gazdá|kodásárőI sző|ő szöveges
beszámolót'

Felelős: polgármester
Hataľidő: azonnal

Egľy Attila
S zav azásta bocsátj a a rendelette w ezetet.

A SZAVAza.sNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKOľÁsHoz vnĺosÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsprvÁnos rÉpvlsBro-rBsrÜrpľp 14 IGEN' 0 NEM, 2
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDÁ'PEST FovÁRos VIII.
KERÜLET JozsnľvÁnosr oľronnĺÁNYZAT xÉpvrsnLo _ TEsTtiLETENEK
20ĺ20t3. (v.10) oľronnĺÁľyza.ľr RENDELETE A 2012. Évr xoĺ-TSÉGvETEsI
zĺpszawĺADÁSRóL

Egľy Attila
Megállapítja' hogy 14 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással a rendeletet a Képviselő-testtilet
megalkotta.

Napiľend 2l2.pontja
Javaslat a JőzseÍválrosi onkormányzat 2012. évi pénzmaľadványának
felhasználásľa és a 2013. évĺ kiiltségvetésről sző|ő 9ĺ2013. (II.22.) rendelet
módosítására
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Iľ/.áté - polgármester
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Egry Attila
Az előterjesztést a bizottság nem tárgyalta. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt
Jakabfy Tamásnak.

Jakabff Tamás
Két kérdése lesz a polgármesteri hatáskörökkel kapcsolatbarĺ. Az egyik a Trefoľt 3
értékbecslés 950.000 Ft, kicsit bővebben szeretné ennek a hźiterét megtudni. Ugyanez a
kérdése a 317.000 Ft-os sajtó heIyreigazitási perrel kapcsolatban. Az egyebek kĺlzcitt a 13.
pont paľkoló megváltásból befolyt 45 millió forint csak az első negyedévben, és eú,
úgynevezett parkoló megváltási cé|tarta|ékĺa tesz7k, ezt konkľétan mire fogiak tudni majd
haszná|ni? A 16. oldal aljan 19. pontban szárlára nem volt egyértelmű, hogy mit zárolnak és
mit oldanak fel, egyéľtelműsítést kér. A 17. o|dal fI. pontjában a Maĺkus Emília utca
átalakítźsa 60 Yo-kal fog többe keľülni, mint eľedeti|egterveńék, ez 12 mi||íő.Ilyen dologról
miért nem késztil korábban előterjesztés? Ki és mit számolt el ennyiľe? Miéľt a koltségvetési
sa|áta rendęletb ő l ke l l enő 1 tudo mást szer ezruĺJk?

Egry Attila
A Coľvin-sétany beruházással kapcsolatban érkezett a paľkolóhely megváltźsa, egy ottani
mostani folyamatban levő fejlesztéssel kapcsolatban. A ľendeletĹik akképpen szőI, hogy eń,
egy cé|taftalékba kell elhelyezni, ennek a fe|haszntllása kcit<jtt, paľkolóhelyek kialakítására
lehet felhasználni. Korábbi években már történt ilyen, amikor parkoló helyeket alakítottak ki,
például a Heim PáI Kőrház mögotti teľtĺleten, vagy utcafelújításnál, akkor ezt a céItartalékot
használják fel. Ide minđig parkolóhely megváltásból érkez1k a pénz, és paľkolóhely
létesítésére, felújítáSaľa lehet azt fe|használni. A 16. oldalon |ęvő záĺo|ásokkal kapcsolatban
azt tuďja elmondani, hogy a februáľi elfogadott költségvetésben egy nagy tételszám került
zźto|ásra, több milliaľd forint éľtékben. Ekkor ezt azza| indokoltak, mert az aďősság
konszolidáció folyamatát még nem látták pontosan, és biĺosítari akarták a kĺiltségvetés
egyensúlyát egész évre, most maľ sokkal tisztábban látnak és ezt a listát tudták rövidíteni. Ez
a harom tétel, ami a l9. pont a|attta|á|hatő, ezek keľültek záĺo|ásra. A végén egy összeadás is
ttjľtént. 448 millió forint éľtékű azáro|ás. A Hivatal is ugyanazt mondja, mint ő, csak fordíwa.
448 millió forint |esz zźro|va, amennyiben megszavazásta kerĹil, ők lesznek zárolva, az is
igaz,hogy ez már február 20. őta záro|vavan, a többi pedig feloldásra került. Megadja a szőt
dr.Mészár Erikának.

Dr. Mészáľ Erika
A Trefoľt utca 3-5. szám a|aÍti ingatlannal kapcsolatban az onkoľmanyzat szeretné pontosan
látni, hogy mennyi ennek azingat|anrlak a foľgalmi értéke, ezért|ętt egy forgalmi értékbęcslő
ezen feladaIÍa| megbízva. Ą Máľkus Emília utcával kapcsolatban a pontos <isszegek
tekintetében majd Főépítész Ur ki fogja igazítani, de magában a rendeletben lehetőség nyílik
arra, hogy most maľ a Képviselő-testtilet megcímkésítse az összeget, ezźita| maga a projekt
tovább fog folytatódni, és az íđőtényező miatt került ebbe az előterjesztésbe ez nevesítésre. A
többi esetben ktilön előterjesĺések foľmájában jönnek a Testiilet ę1é, itt az íđőtényező tętÍe
indokolttá, hogy ebben az e|őtefiesiutésben szerepeljen a plusz költségvetési forrás.

Egry Attila
Főépítész úrnak megadja aszőt'
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Fernezelyi Gergely DLA
A költségn<jvekedést az okozza, hogy a kivitęli tervek készítése során a BDK-val való
egyeztetés alapjánkiderült, hogy a Blaha Lujzatéren akozvilágítást jóval nagyobb mértékbęn
kénýelenek átépíteni azuj zebramiatt, mint eredetileg a tewező azt becsülte. Pluszban ki kell
építeni egy olyan kapcsolószekĺéný is a BDK szttmára, amely majđ az egész tér villamos
megújításának a kiszolgźiás,źtra alkalmas, viszont a BDK csak ezękkel a feltételekkeljárult
hozzá a kialakításhoz,Ezek a dolgok okozzźk a költségnÓvekedés megjelenését.

Egry Attila
Dr. Sára Botond Attilának ađjamegaszőt.

Dr. Sáľa Botond Attila
Bizonyfua mildannyian olvasták a Népszavában Tĺjrĺjk Zsoltnak az onkormźnyzatrő| és

Polgármesteľ Urról szóló Mutyi című cikkét, amelyben gyakoľlatilag a rĺivid határiđőkľe való
tekintettel egy Soľon kívüli eljáľást kellett indítani, egyrészt a Polgármester Ur, másrésń. az
önkoľmanyzatnevében' amely jelenleg ott taľt, hogy a Polgármester Ur nevében nem állt meg
az igy, de az onkoľmányzat ĺevébęn megállt a sajtóhelyre áIlítási igény első fokon. A
Népszavát és a Politikus Urat is helyľeállításra kényszeľítették és ennek a di1źŃtartaLmazza ez
M igy,jogerősen még nem bírá|ták el, de jó esély vanrá. Azért hangsúlyozza, mert nyilván
az |esz a következő kérđésük, hogy miért önkormányzati fonásból finanszírozták? Mert az
önkormĺínyzat szemé|yiségi jogait megsértette Török Zsolt akkor, amikor a Népszavában
megjelentette a Mutyi Józsefuarosban címri cikket.

Egry Attila
Jakabfu Tamásnak megadja aszőt.

Jakabff Tamás
Mit jelent az a megfogalmazás, hogy ,' a Köĺertilet-felügyelet költségvetési címľendenkénti
elszámolása soriín a jogszabćĺIyok alapján az elvonás <isszege 65 millió foľint és a szźlmszakj
beszámoló a|apjźn a további kötelezettség vállalása ĺisszesen 3l és fél millió forint. Hogy
lehetett jogszerÍĺen további kötelezettségeket vállalni? Miéľt kell feltőkésíteni a Corvin-sétány
Kft-t? A Népszínhtuutca fenntaľtója a Fővaľos és miért szeretné az önkormźnyzat kifizetni a
kandeláberek cseréj ét?

Egry Attila
A Köaeriilet-felügyeletnél tavalyi évben 65 millió forint plusz bevétel sziiletett, ezt jelenti
tulajdonképperr ez a cikoľmányos megfoga|mazás, és ők eĺľrek a terhére 38 millió forintot el
is kciltöttek. Ez ań. jelenti tulajdonképpen, hogy el kellett költeni 38 millió foľirrtot

értelemszeriĺen emberek foglalkoztatására, eszköztjkĺe, hogy ez a 65 millíó forint meg tudjon
termelődni, erről szőI ez a kicsit cisszetetten és hivatalosan megfo galmazott bekezdés. A
Corvin-sétany Kft. feltőkésítése pedig jogszabá|yi kĺjtelezettségen alapul, a saját tőkéje
elfogyott a cégnek, a tavalyi évben veszteségesen mfüödcitt, most megteremtik ennek a
fonását. Természetesen eľľől külĺin döntés lesz. Ebből az eloteqes^ésbő| |átszik, hogy most
csak a céltaľtatékĺa he|yezik nevesítve ezt az összeget, és várjfü pontosítva, hogy milyen
méľtékben teszi kotelezővé a jogszabá|y, hogy ez a feltőkésítés megtörténjen. A Népszínhaz
utcźtban a kandeláberek kihelyezésével kapcsolatbanlęsz egy külĺin napiľend a későbbiekben,
ezt a vitźlt taltn ott érđemes lefolýatni. Ha belemennek egy olyan vítába, hogy ki melyik
teriiletnek a gazdája, nem fognak érdemben előre jutni. Ugy gondolja, hogy a kerület
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felújítása egy fontos feladat, még akkoľ is, ha fővárosi feladatot vesznek ćft,így, mint kertĺlet,
hiszen ők itt élnek.

Egry Attila
Megállapítja, hogy az előterjeszÍés ttrgyában további kérdés' hozzászó|ás nem érkezett. A
napirend v itáj át |ezźrj a, és szav azźsra b o c sátj a a rendelet-terv ezetet.

A SZAVAzÁsNa.r JELEN VAN lo nÉpvlspro
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINŐSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBľ,vÁnos rÉpvlsplo-ľpsrÜrprp 15 IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vlil.
KERÜLET JozsEľvÁnosĺ oľronnĺÁľ Y Z AT xÉpvrsn Lo _ TEsTÜLETÉNEK
2ID013.. (v.ll) oľronľĺÁľyza.ľr RENDELETE A 20t3. Évr
xoĺ,ľsEcvnľÉsnor, szoLo 9ĺ20Í3.(II.22.) oľronľĺÁI{YZATI RENDELET
ľĺóuosÍľÁsÁnol

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattaI, I tartőzkodással a
rendeletet megalkotta.

3. Gazdálkod ást, Gazdasági Táľsasá go kat éľintő előteľj esztések

Napiľenđ 3/1. pontja
Javaslat a Magdolna Negyed Program II. keretében 16 épůiletbe telepített
kameľarendszeľ további műktidtetésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté_ polgármesteľ

Egry Attila
Az írásbeli előterjesztést a bizottságok megltrgyaltak. A napiľend vitájtt megnyitja, és
megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

(Dr. Ferencz orsolya 16 őra20 peľckor visszajött a terembe, így a Képviselő-testĹilęt|étszáma
|7 főre váItozott.)

Jakabff Tamás
A II. hataĺozati javaslatsor 5. pontjában volt egy hivatkozás, egy koľábbi 201O-es határozata.
Ez a33612010. Kt határozat 10. pontja. Ahatfuozatot visszakereste, de nem létezett ilyen
hatáĺozat, illetve létezet1, đe az nem állt 10 pontból. Végiil is megkereste a jó határozatot,
amely a 36612010. határozat 3. pontja. Kéri, hogy eń. vezessék át a hatáĺozati javaslatsoľon.
ott egy nagyobb összeg szerepel, ezért megkétdezí, hogy hova |ęĹt az a pénz, amelyet
eredetileg eľľe a fe|adatra szźntak?

Egry Attila
Megadj a a szőt dr. };4:észáľ Erika a|jegyzonek.
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Dr. Mészár Eľika
Az eLiĺterjesztésben 366-os szźrrl szerepel, valóban ahatározati javaslatban elírták a számot.
Természetesen a 366l20l0-es képviselő-testületi hatźtrozatől van szó. Amikoľ a Képviselő-
testiilet 2010-ben a rendszer múködtetéséről dĺintc}tt, egy bonyolultabb rendszerműködtętést
tervezett. Tĺibb fajta módon lehet ezeket a kamerákat működtetni. A jelen előterjesĺés egy
olcsóbb megoldásľa tesz javaslatot, amely elfogadását javasoljak a Képviselő-testÍiletnek.

Egry Attila
Megadja aszőt dr. Révész Mártanak.

Dľ. Révész M:árta
Javasolja, fél év múlva térjenek vissza az eloteqesztésre, és nézzék meg, hogy félév alatt hany
darub bejelentkezés érkezeÍt. és a kameľaľendszer segítségével hány đarab betörést, lopást,
bármi egyebet sikertilt megoldani.

Egľy Attila
Komássy Akosnak adja meg aszőt.

Komássy Ákos
Rendkívül fontosnak lartsat., hogy a lehető legjobban hasznáLják ki a kameraľendszer
nyújtotta előnyöket. Igy nemcsak az utólagos nyomozati fę|hasznźitlsukat, hanem a
bűnmegelőzésben betöltött szerepiiket is. Ezértjavasolják, hogy a C megoldást fogadja el a
Képviselő-testĹiiet.

Egry Attila
Megkérdezi dľ. RévészlľlílártátőI, hogy módosító indítványként gondolta az e|őzó javas|atát?

Rendben, a Hivatal tudomásul vette, ezt csak tźĄékoztatásul mondja, ebben az esetben nęm
sztikséges aľľő| szavazni, sem pedig a módosítást továbbvinni.
Megadja a szőt đr. .ll4észźľ Eľikának

Dľ. Mészár Eľika
Az elóteqesztésben azért mutatĺak be mind a 3 módszeľt, hogy egyéľtelmiien bebizonyítsák,
hogy nem kell a költségesebb váItozatot bevezetni. Ha valami töľténik az aďoĹthźzban, ań. az
A módszerrel is el lehet éľni, hiszen rogzít a kamera. Ha az azonna|i kivonulás lenne a cél,
amelyet a C módszer tudna lehetővé tenni, ahhoz plusz munkaerőre és plusz költségre lenne
sziikség, és nem biztos hatékonyabb lenne, mintazA módszeľ.

Egry Á.ttila
Megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Tudomásul veszi, hogy nem biztos a C megoldás hatékonysága. Bízzanak abban, hogy a
rendőrség egyre jobb hatékonysággal végzí bíĺnmegelőző mlnkáját, és ily móđon atérťĺgye|ó
rendszer múkĺjdésének egyre inkább, nemcsak a bűncselekmények utólagos felderítésében'
hanem azok megelőzésében is fontos szerepe van. Félév múlva ,tljra áttekintik a
kamęrarendszeľ mfüĺjdését, adott esetben _ ha az a tapasztalat, hogy nem indokolt vagy nem
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hasznos az on-|iĺe bekĺjtés - akkor azt tuđomásul veszi, ha azt félév múlva megszíĺntetik.
Tudják ań. is, hogy a Magdolna negyed nagyon nehéz teľiilet, ezért is kenilt sor a kamerák
felszerelésére. Ha tudjál-( bűnmegelőzésre is hasznáIni a kameraľenđszert, akkor az az egész
kerület hasznára válik. Ugy gondolja, nincs olyan nagyságrendi költsége|térés az źlrakbaĺ az
A., B. és C veľziók k<jzött, ami ne érné meg, hogy az Önkormanyzatkipróbźt\ja az on-line
rendszert. Ha ez nem sikerült, és felév múlva az a szakĺnai javaslat, hogy ezt sztintessék meg,
akkor azt szeméIy szerint készséggel tudomásul fogja venni. De most arra kéri a Képviselő-
testtĺletet, hogy most aC vá|tozatot fogadják el.

Egry Attila
Ezek szeńnt Képviselő Ur fenntartja módosító javaslatźú", akkor erróI szavazni kell. Kéľi a
Képviselő-testületet, hogy Komássy Akos képviselő módosító indiwányárőI szavazzon.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nemfogadja el Komássy Ákos módosító indínónyát, mely
szerint az előterjesztés C/ varióciójátfogadják el a ,,kamerarendszer képei ótjelzésre kprülnek
a térfigyelő kozpontba, és ,,on-ĺine,, módban műkÓdik a rendszer',megnevezésíÍ javaslatot.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ugyrenđi javaslatot 3 igen, 12 nem szavazatraI,2
tartőzko đás mellett elutasította.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlsEro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z lrĺľlqo s ÍľpTT S ZóTOB B SÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
1,49t2t13. (V.08.)

A Képviselő-testület úg1l dont, hogl nemfogadja el Komássy Akos módosító indínányót, mely
szerint az előterjesztés C/variációjátfogadjákeĺ a,,kamerarendszer képei átjelzésre kerülnek
a térfigłelő kÓzpontba, és ,,on-line'' módban műkodik a rendszer,,megnevezĺtsíÍ javaslatot.

Egry Attila
Azt a megoldást támogathatónak taľtjak, hogy a fé|év múlva érkezo beszámolóva|, azoknak a
tényeknek az ismeretében, erre a kérdésre, szakmailag megalapozotÍaĺ vissza lehet térni,
felkészülve ennek költségvetési hatásaira is. Kiilön előterjesztésben erľőldĺjnteni lehet.
Tc'bb kérdés nincs, ezért a napirend vitájat |ezźnja, és szavazásra bocsátj a az I. sztnn,Ú

hatźr o zati javasl atot.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy az onkormányzat 100%-os tulajdonában á|Iő

lakóépületekbe (a továbbiakban: lakóépĺiletek) kiépített belső kamerarendszer működtetése
c é lj ábó l a következ ő hatźr ozatot (a tovább iakban : hattn o zat) hozza'

1. Ahatźrozat rendelkezéseit a lakóépületekľe kell alkalmazni,továbbá a külön döntéssel
meghatźlrozott kameľarendszer iizemeltetőjére és a lakóépületben bérleti joggal
rendelkező bérlőkre, jogcím nélküli lakáshasznáIőŁ'ĺa teľjed ki (a továbbiakban
egyiittesen bérlő).
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A lakóépiiletek minden bérlő részéte egyfoľmán rendelkezésre bocsátott közĺĺsségi
tészei, helyiségei és területek megfigyelését szoIgáIő, zźlrt rendszeľű múszaki
megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (a továbbiakban:
kamerarendszer) létesítésérol az onkorm ányzat pénzngyi helyzetének fiiggvényében a
Képviselő-testtilet esetileg dönt.

A kameraľendszeľ nem irányulhat a béľlő által hasznáIt lakás vagy nem lakás céIjara
szo|'gáIő helyiség bejtratáta vagy más nyí|ászarójára akkot sem, ha a minden bérlő
á|tal használt épületrészen vagy teriileten van elhelyezve. A kameraľendszer nem

helyezhető el olyan helyiségben sem' amelyben a megfigyelés - a helyiség
ľendeltetéséből fakadóan - az emberi méltóságot sétheti (pl. illemhely).

A kameraľendszernek meg kell felelnie a mindenkoń legmagasabb adatbíńonsźgi
szint és a felvételek automatikus ľögzítése követelményeinek. A felvételeket a
rogzítést követő 15 napig lehet táľolni abból a célból, hogy azok arogzités helyszínén
elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult btintető-, szabályséľtési
vagy más hatósági, bírósági eljaĺásban bizonyítékul felhasználhatóak legyenek. E
határiđo |ejártźt követően a fel nem haszĺált felvételeket haladéktalanul tĺir<ilni kell
úgy, hogy azok tobbé ne legyenek helyreállíthatőak.

A kamerarendszer á|ta| rogzitett felvételeLdlezkiztnőlag a ľendszer uzeme|tetője férhet

hozzá, akivel a Jőzsęfvárosi Kĺjzterület-felügyelet sztzóďést kot. Az ilzeme|tető a
felvételeket csak a szerződésből fakadó kcjtelezettségei érvényesítéséhez sziikséges és

a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítźtsa érdekében mellőzhetetlen
esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabá|ysértési vagy
más hatóság részére továbbíthatja. A felvételeket a továbbítás megtörténte után

haladéktalanul törtjlni kell.

Az, akinek jogźú vagy jogos éľdekét a kameraÍendszer á|ta| rogzített felvétel érinti, a
felvétel rogzitésétó| számítotĺ tizenĺjt napon belül jogának vagy jogos érdekének
ígazo|ásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne seÍIrmisítse meg, ílletve ne
törölje. Bíľóság vagy más hatóság megkeľesésére a rogziteÍt felvételt haladéktalanul
meg kell küldeni. Amennyiben a megkeľesésre attőI számitott harminc napon belül,
hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem keľĹil sor' a rogzített felvételt
haladéktalanul törölni kellúgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

A felvételek megismerésérőljegyzőkcinyvet kell készíteni, melynek tarta|maznia kell a
rogzitett felvételt, az annak megismeľésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok
megismerésének okát és idejét, az esetleg felmerĹilő továbbítási igéný.

A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt
terĹilętre belépni, ott tartőzkodni szándékoző személyek figyelmét jól látható heIyen,
jót olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásra alkalmas módon fel kell hívni aZ

e l ektronikus me gfi gyelőrendszer alka|mazásának tény ére. A táj ék oztatásb an me g kel l
jelölni azizemeltető személyét és elérhetőségét is. Az üzemeltető az étintetíszeméIý
- kérésére - köteles tźljékoztatni a felvételek készítésével kapcsolatos minden tényről,
így külonösen annak célljárőI és jogalapj árő|, az ĺizemeltetésre jogosult szeméIyérol, a
felvételek készítésének időpontjĺíľőI és tárolásának íđőtartamáĺől', továbbá aĺról, hogy
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kik ismeľhetik meg a felvételeket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az éľintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, valamint jogoľvoslati lehetőségeire.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. máius 08.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen,0 nem szavazattaI,0 tartőzkodással elfogadta
a következ ő határ o zatot:

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIsE,ro
A HATAR oZ 

^TH)Z 
AT ALH)Z nĺrNo s ÍrpTT S ZóTOBB S ÉG SZÜKS ÉGES

HATAROZAT:
1s0t2013. (v.08.) O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az onkormźnyzat 100%-os tulajdonában áIIő

lakóépületekbe (a továbbiakban: lakóépületek) kiépített belső kameraľendszer mfüödtetése
céIjábőLakövetkezóhatározatot(atovábbiakban:hatfu ozat)hozza.

1. Ahatározat ľendelkezéseit a lakóépületekre kell alkalmazni, tovźtbbá a külcjn döntéssel
meghatfuozott kameraľęndszer üzemeltetőjére és a lakóépületben bérleti joggal
rendelkezo bérlőkľe, jogcím nélktili lakáshasznáIőWa terjed ki (a továbbiakban
együttesen bérlő).

A lakóéptiletęk minden béľlő részére egyformán rendelkezésre bocsátott köztisségi
részei, helyiségei és területek megfigyelését szo|gá|ő, zárt rendszerű műszaki
megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszeľ (a továbbiakban:
kamerarendszer) létesítéséről az onkormźnyzatpéĺungyihe|yzetének fuggvényében a
Képviselő-testtilet esetileg dcint.

A kamerarendszer nem irányulhat abérlő á|ta|használt lakás vagy nem |akás cé|jára
szolgáló helyiség bejttĺatźtĺa vagy más nyíIászarőjaľa akkor sem, ha a minden béľlő
á|ta| használt épületrészen vagy területen van elhelyezve. A kamerarendszer nem
helyezhető el olyan helyiségben Sem' amelyben a megfigyelés - a helyiség
rendeltetéséből fakadóaÍI - az embeľi méltóságot sértheti (pl. illemhely).

A kameraľendszemek meg kell felelnie a mindenkoľi legmagasabb adatbiztonsági
szint és a felvételek automatikus rögzítése követelményeinek. A felvételeket a
rögzítést követő 15 napig lehet taľolni abból a célból, hogy azok arogzités helyszínén
elkövetett bűncselekmény vagy szabtt|ysértés miatt indult biintető-, szabályséľtési
vagy más hatósági' bírósági eljĺĺrásban bizonyítékul felhasznáIhatőak legyenek. E
hatátido |ejártát kĺjvetően a fel nem haszná|t felvételeket haladéktalanul tc'rölni kell
úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállÍthatőak.

A kamerarendszer á|ta| rogzített felvételelłhezkizarő|ag a rendszer üzemeltetője férhet
hozzá, akivel a Jőzsęfvátosi KcjzteľĹilet-felügyeLet szerzőďést kĺjt. Az iszeme|tető a
felvételeket csak a szerződésből fakadó kĺjtelezettségei érvényesítéséhęz szĹikséges és

a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen
esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a birőság, a szabá|yséľtési vagy
más hatóság részére továbbíthatja. A felvételeket a továbbítás megtörténte után
haladéktalanul töľĺjlni kell.
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6. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kameraľendszer źital rogzített felvétel éľinti, a
felvétel rogzítésétól szźlmitott tizenöt napon belül jogának vagy jogos érdekének
igazo|ásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne seÍnmisítse meg, illetve ne
töľölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rogzített felvételt haladéktalanul
meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attől' számított harminc napon belül,
hogy a megsemmisítés mellőzését kéľték, nem keľĹil soľ' a rogzitett felvételt
haladéktalanul törölni kell úgy' hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

7 . A felvételek megismeréséľőljegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tarta|mazĺia kell a
rcgzített felvételt, az annak megismeľésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok
megismeľésének okát és idejét, az esetleg felmerülő továbbítási igényt.

8. A kameraľendszerľel felszeľelt épületbe, éptiletrészbe és a kamerák által megfigyelt
területľe belépni, ott tartőzkođni sztndékoző szęmélyek figyelmét jól látható helyen,
jól olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásra alkalmas módon fel kell hívni az
elektronikusmegfigyelőrendszeraIka|mazźsźnaktényére.Atájékońatźsbanmegkell
jelölni az izeme|tető személyét és elérhetőségét ís. Az uzemeltető az érintett személyt
- kérésére - k<jteles tájékoztatni a felvételek készítésével kapcsolatos minden tényről,
így különösen annak céljaĺól és jogalapj áĺő|, az iizęmeltetésre jogosult szemé|yétő|, a
felvételek készítésének időpontjĺáľól és tárolásánakiďőtartamárőI, továbbá arról, hogy
kik ismerhetik meg a felvételeket. A tźtjékoztatásnak ki kell terjedĺie az éľintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, valamint jogorvoslati lehetőségeire.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺídó 2013. máius 08.

Egry Attila
SzavazásrabocsátjaaII.sztrrruhatáĺozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. az MNP II. keretében kialakított, I00oÁ önkormrínyzatitulajďonban á11ó lakóépületekbe
kiépített kamerarendszethez tartoző riasztóľendszet távfe|ügyeleti ľendszeľbe tc!ľténő

integľáIásához és a Józsefuaľosi KtjzteľĹilet-felügyelet źital tĺrténő izemeltetéséhęz
hozzźĄźtru|, melyre 2.003,7 e Ft ĺisszegben fedezetet biztosít az źita|tnos múkĺidési tartalék
terhéľe a lozsefvźrosi K<jzteľĹilet-feliigyelet költségvętésébe. A 2.003,7 e Ft-bő| az
egyszeri bęr,lhtzás költsége 1.066,0 e Ft, a 2013. évi iizemeltetési költség937,7 eFt.

2. ahattrozat 1. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkoľmtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általanos taľtalékon belül

az á|taltnos taľtalék e|őirányzatárőI I.066,0 e Ft-ot átcsoportosít a I1108-02 cím _
önként váL|aLt feladat - finanszíľozási felhaImozási kiadásokon belül az irźnyitő
szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása elóirźnyzatára a Józsefuiíĺosi
Közterül et- fe lügye l et télmo gatźsa címen.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül
az źitalźĺnos tartalék e|őirźnyzatarő| 937,] e Ft-ot átcsoportosít. a II108-02 cím -
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önként vá||a|t feladat - f,rnanszíľozási műkĺjdési kiadásokon beltil az irányítő szervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirźnyzatára a Józsefuárosi
Ktjzterület-felügyelet támo gatása címen.

c) a Közterület felügyelet 30102 cím finanszírozásí fe|ha|mozási bevételenbelĺJ| az
irányítő szervi támogatásként folyósított fizetési szőłrůźn történő jóváíľás
e|oirényzatát és a beruházási kiadás _ onként vttllalt feladat _ eloiráĺyzatźft I.066 e
Ft-tal megemeli az MNPII. keretében kiépített kameľaľendszerek rendszerbe
történő integrálása címen.

d) a Kozterület felügyelet 30102 cím finanszírozási műkĺidési bevételen belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított fizetési sztrrláĺ történő jőváírás
előitźnyzatát és a dologi kiađás _ ĺjnként váL|a|t feladat _ előkányzatźú.937 ,7 e Ft-
tal megemeli az MNPII. keretében kiépített kamerarendszerek múkĺjdtetése címen.

a határozat 1. pontjában foglaltak végľehajtása érdekében felkéri a Józsefuarosi
KözterĹilet felügyelet ígazgatőjźlt. akozbeszerzési énékhatárt eI nem éľő beszerzési eljárás
lefolytatásara.

felkéri a Kisfalu Kft. ugyvezetőjét, hogy gondoskodjon a 16 darab lakóépületre
kihelyezend(5ttĄékoztatőtáb|akihelyezéséről.

5. a 3661201'0. (x. 22) képviselő-testületi hatźrozat 10. pontját az a|ábbiak szerint
módosítja:
20 ] 1. évtől 10 éves időtartamra eĺőzetes k()teĺezettsłćget váĺĺal a biztonsdgi
knmerarendszer mijködtetéséľe, fenntaľtására, amelynek kaltsége évente ].593,0 e Ft
összegben. A kovetkező évelĺre afedezete a kiadási megtakarítások, bevételi többletek.

6. felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a kĺiltségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosításźná| a
határ ozatbarĺ fo glaltakat vegye fi gyelemb e.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiďó: I-4. pontok esetében 2013. május 3I., 5. pont esetében a mindenkoľi
költségvetés készítése, 6. pont esetében a költségvetési ľendelet következő módosítása.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 17 igen,0 nem szavazattal',tartőzkođás
nélkül elfogadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN vAN 17 KÉPuSELo
A I{ATÁR oZ ATH}Z AT ALH) Z MrNo S ÍTETT SZóTOB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
1,51,12013. (V.08.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. az MNP II. keretében kialakított, I00% önkormányzati tulajdonban áIIő

lakóépületekbe kiépített kameraľenđszerhez tartoző riasztórendszer távfelügyeleti
rendszerbe töľténő íntegrźitstůloz és a Józsefuáľosi Kozterület-felügyelet áItaI toÍténo

17IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL
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üzemeltetéséhez hozzájáru|, melyľe 2'003,7 e Ft összegben feđezetet bińosít az
általános mfüödési taľtalék terhére a Józsefuarosi KozterÍilet-feliigyelet
költségvetésébe. A 2.003,7 e Ft-ból az egyszeÍi benlhźzás költsége 1.066,0 e Ft, a
2013. évi üzemeltetési kö1tség937,7 eFt,

ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt:
e) az Önkormźnyzat kiađás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül

az tt|taIénos tartalék előirtnyzatańI I.066,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11108-02 cím _
önként vállalt feladat . ťlnanszírozási felhalmozási kiadásokon belĹil az írányítő
szeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalás a előirźny zatźra a Józsefu aľosi
Közteľtilet-felügyelet támogatása címen.

Đ az onkoľmźnyzat kiadás 1l107-01 cím műkodési cél és á\taláĺos tartalékon belül
az áIta|źnos taľtalék elóirźnyzatárő| 937,7 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím _
önként vállalt feladat - finanszírozási múködési kiadásokon belül azirźnyítő szervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirányzatźra a Józsefuarosi
Kĺjzteľiil et-fe l Ĺigye let támo gatása címen.

g) a Kozteriilet felügyelet 30102 cím finanszítozási fe|ha|mozási bevételen belül az
irányítő szervi támogatásként folyósított fizetésí számlźn töľténő jőváirás
előkényzatát és abenillázási kiadás _ önként váL|a|t feladat _ előfutnyzatát I.066 e

Ft-tal megemeli az MNPII. keretében kiépített kameľaľendszerek ľendszerbe
tĺjľténő iĺte gr á|ása címen.

h) a Közterület felügyelet 30102 cím finanszírozási működési bevételen beli| az
kányítőszeĺvi támogatásként folyósított fizetési szátm|źn történő jőváírás
e|őírźnyzatát és a dologi kiadás - ĺjnként vá||a|t feladat - e|őirányzatát 937 ,7 e Ft-
talmegemeli az MNPII. keretében kiépített kamerarendszerek működtetése címen.

a hatźlrozat 1. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében felkéri a Józsefuarosi
Kĺlzteľület foltigyelet igazgatőját akozbeszerzési értékhatárt e| nęm érő beszerzési eljĺáľás

lefolytatásaľa.

felkéri a Kisfalu Kft. igyvezetőjét, hogy gondoskodjon a 16 daľab lakóépületre
kihelyezendőtájékońatőtáblakihelyezéséről.

5. a 36612010. (IX. 22.) képvíselő-testületí hatźĺrozat 10. pontját az a|źhbiak szerint
módosítja:
20] ]. évtől 10 éves időtartamra előzetes kÔtelezettséget vóllal a biztonsági
kamerąrendszer mííkodtetésére, fenntartására, amelynek kôltsége évente ].593,0 e Ft
osszegben. A kÓvetkező évelcre afedezete a kiadási megtakarítások, bevételi tobbletek.

6. felkéri a Polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló ľendelet kĺjvetkező módosításźnźi a
hattr ozatb an fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: I-4. pontok esetében 2013' május 3I, 5. pont esetében a minđenkoľi
költségvetés készítése, 6. pont esetében a költségvetési rendelet kĺivetkęző móđosítása.

4.
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Napirend 312. pontja
Beszámolĺó az MNP II. keretében végzett épülettakaľítási/lomtalanítási
tevékenységľől
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Alftjldi Gyöľgy - igazgatősági tag' MNP II. proj ektmenedzser
Csete ZoItán- mb. césvezető

Fg.y,łttĺa
Irásbeli előterjesĺés" az anyag előterjesztője dr. Alftildi Gyöľgy MNP-II. pľojektmenedzser és
Csete ZoItán mb. cégvezető. A képviselők csere előterjesztést kaptak, helyszíni kiosztással.
Az előterjesztést az illetékes bizottság meglźlľgyalta. A napirend vítájźń megnyitja, és megadja
a szőt Vöľös Tamás képviselőnek.

Viiľtis Tamás
A hulladék mennyisége jelentős volt, és a képviselők szeľették volna, ha ezeket a szánokat
jobban alátámasztják. Személy szerint vá|tozást' előľelépést nem nagyon sikerült elémi
ezekben a kéľdésekben, legalább is az előterjesztés szerint. Jelęntős plusz információ nem
szerepel. Ezért mődosítj a a határozatij avaslatot a következők szeľint:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. nem fogadj a eI az MNP II. keretében végzett épiilettakaľítási tevékenységľől készített
beszámolót

2. ismételten felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy az MNP II. keretében végzett épiilett.akarítási
tevékenységgel kapcsolatos részletes beszĺímolót _ a tények a|átźlmasztźsáu| szolgá|ő
dokumentumok mellékletként töľténő csatolásával _ készítse el, mely tarta|mazza
különti sen az aIábbiakat:

a) a hulladék mennyiségének előzetes felmérése milyen módon töľtént, mely személyek,
szervek végezték;

b) a megľendelések eljarási rendjének pontos menetét;
c) a hulladék ę|száIlításának koriilményeit' a hulladék lerakásának, deponálásának

részletes menetét.

Felelős: 1' pont esetén: polgármester
Z.poĺrt esetén: Rév8 Zrt mb. cégvezető

Hattridő: 1. pont esetén:2013. május 08.
Z.pont esętén a Képviselő-testtilet 2013.június havi első rendes ülése

Egry Attila
Megadja aszőt dľ. Alft'ldi Györgynek.

Dr. Alfii|di György
oriási munkát végzett a Kisfalu Kft., az igyosztály és a Rév8 Zrt. Ez akozbeszerzés nem a
Magdolna Program keretében tortént, hanem az azt mege|oző időszakban. A közbeszerués
kciľülményęit a Hivatal tuđja vizsgálni. Meg van minden erľe vonatkozó dokumenfum,
amelyet be tud mutatni. Ma még a kiinduló állapot fotóit is megtalálták. Mint előterjesńo



befogadja a Képviselő Úr indítvtnyźń, és a következo a|kalomra összedolgozva, a Hivatallal,
és a Kisfalu Kft-vel együttmfüödve, k<jzos előterjesztésként beterjesztik. Ne csak aFiév9 Zrt,
hanem a Kisfalu Kft és a Hivatal régebbi kozbeszerzésekért felelős szęwezete is legyen
felelős.

(Dr. Koosis MáĹé polgármesĹer 16 óra 47 peľckor visszajott az ülésteľerrrbe, így a Képviselő-
testiilet létszáma 18 fóre változott.)

Egry Attila
Megállapítja, hogy az előterjesztés tárgytlban további kérdés, hozzźsző|źls nem érkęzett. A
napirend vitti1át|ezárja, és a következő módosított,hatźnozati javas|atot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. nem fogadj a e| az MNP II. keretébeĺvégzett épülettakaĺítási tevékęnységről készített
beszámo1ót

2. ismételten felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy az MNP II. keretében végzett épülettakaĺítási
tevékenységgel kapcsolatos részletes beszámolót _ a tények alátámasztásáu| szolgáló
dokumentumok mellékletként történő csatolásával - készítse el, mely tartalmazza
ktilönö sen az aItlbbíakat:

d) a hulladék mennyiségének előzetes felmérése milyen módon történt, mely személyek,
szervek végeńék;

e) a megľendelések eljaľási renđjének pontos menetét;

Đ a hulladék e|szá|Iításźtnakkĺirii1ményeit, a hulladék lerakásanak, đeponálásának
részletes menetét.

Felelős: 1. pont esetén: polgármester
2.pont esetén: Rév8 Zľt mb. cégvezető

Hataľidő: 1. pont esetén:2013. május 08.
2.pont esetén a Képviselő-testiilet 20|3.június havi első rendes ülése

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĺilet ahatározatot 18 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

S,ZAY AZ^SNÁL JELEN vAN 18 KÉPuSELo
A HATÁR IZATHIZ AT AL:ľrI Z EGYS ZERÚ SZóToBB s Éc szÜrs ÉcB s
HATÁRoZAT:
152t20Í3. (v.08.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. nem fogadj a e| az MNP II. kerętébenvégzett éptilettakarítási tevékenységľől készített
beszámolót
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2. ismételten felkéľi a Rév8 Zrt-t, hogy az MNP II. keretébeĺ végzetÍ éptilettakarítási
tevékenységgel kapcsolatos részletes beszámolót - a tények alátźrnasńásáu| szolgáló
dokumenfumok mellékletként történő csatolásával - készítse el. mely tarta|mazza
különö sen az alábbiakat

g) a hulladék mennyiségének előzetes felmérése milyen móđon töľtént, mely személyek,
szervek végeńék;

h) a megrendelések eljárási rendjének pontos menetét;

Đ a hulladék elszáI|ítésának kĺjrülményeit, a hulladék lerakásának, deponálásának
részletes menetét.

Felelős: 1. pont esetén: polgármester
2.pont esetén: Ftév8 Zrt mb. cégvezető

Hataľidő: 1. pont esetén:2013. május 08.
f.poĺt esetén a Képviselő-testület 2013.június havi első ľendes ülése

(Az ülés vezetését Egľy Attila alpolgáľmester 16 őra 51 peľckoľ átadta dr. Kocsis Máté
polgĺírmesteľnek.)

Dľ. Kocsis NIáLté
Sajnálattal ttĄékoztatja a Képviselő-testtilet tagtrait, illetve valamennyi megjelent szemé|ý,
hogy a mai napon elhuný Pusáai Aĺina a LengyelNemzetiségi onkonnanyzat elnöke 48 éves
korában. 1 perces néma felállásra kéri a jelenlévőket Pusztai Annára emlékezve.

(1 perces néma felállás)

Napirend 3/3. pontja
Javaslat az Európa Belvárosa Pľogľam II. pľojekt elemeinek
megvalĺísítására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Egry Attila _ alpolgármesteľ
Szilágyi Demeter - képviselő

Dľ. Kocsis lNĺ.áLté

Íľásbeli előterjesztés, amelyet bizottság nemtárgyalt. A hataľozati javaslat 11. pontjában meg
kell nevezni az onkormźnyzatrészérőIaZsutitagtrát. Napirend vitájtĺmegnyitja, és megadja
aszőt Soós Gyóľgy képviselő részére.

Soós Gyöľgy
A 11. pontban Szi|ágyi Dęmeter képviselőt javasolja.
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Dr. Kocsis N'{.áté
Jakabfy Tamás képviselőnek adja megaszőt.

Jakabfy Tamás
A javaslat szeľint felmillió forintot foľdít az onkoľmányzat a tanulmányra. Ezze|
párhuzamosan 4 millió forintot fordít arculati elemek megtervezéséľe. Személy szerint
legszívesebben k<jzelítené egymáshoz a két összeget, több legyen a turisztikai vizsgálatokľa és
kevesebb arculati elemekľe. Az arculatí elemekkel az 5,6 millió forintos marketing kiadásban
hasznáIjźk, mikĺjzben 4 millió foľintéľt terveztetik meg.Ezt nagyon arźnýa|anrlak taľtja. Kéri,
hogy ezek a sztmok, módosuljanak, akár úgyis, hogy tobb legyen a maľketing és kevesebb a
tervezés. Mi az onkormánvzat sztndéka a Gutenbers téri kutvafuttatőva|?

Dr. Kocsis M:áLté
Megadja a szőt Egry Attila alpolgármester részére.

Egry Attila
Az onkormáĺyzat hivatalos álláspontja a Gutenbery téri kutyafuttatóval kapcsolatban a
következő' Jelenleg vizsgáIja,hogy aľ:a sztikség van-e. Egyrészrő| folyik avizsgálat szakmai
szempontbő|,másrészrőI, pedig az utolsó Lapsztlmbarl megjelentettek egy lakossági felhívást,
amelyben az oÍt élő lakók véleményét kérik. Mennyire van szfüségük erre a kutyafuttatőra,
azt ťĺgye|embe véve, hogy kutyafuttatő a kozelben található a Stahly utcanál. Ameĺľryiben
eľre nincs szĹikség, akkor azt az onkormanyzathaj|arldó megszűntetni. A kutyafuttató nincs
szakszeruen kialakítva, hiszen ott a gźztározőnak úgy monđ a tetején, egy nagyon minimális
helyen, rendkívül közel a jźúszőÍérhez kertilt kialakításľa. Nem egészen szerencsés, ezért
go ndo lko d 7k azon az onkorm ány zat, ho gy ezze| val amit kęzdeni kel l.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Felkéri Fernezely Geľgely foépitészt a további kérdések megvźiaszolására.

Feľnezely Gergely DLA
A tervezési fęladatokat 4 millió forintľa becsülték. Az arcu|ati elemek kialakításrĺn azt értík,
hogy mind az az eređmény, amit a hallgatói páIyazathozna titleteket, azokat tervekbe kell a
tewezőnek átültetni. Ehhez a tervezéshez taľtozik a Láwánye|emek meglervezése, továbbá a
Gyulai Pál utcai pavilon tervezése is. Az összes tervezési feladat e|végzésére becsiilték az
összeget, amelyet nem taľt soknak. Az, hogy a tuľisztikai programokra megźi|apított összeg
kevés lenne, az |ehet, hogy igaz, de megítélésük szerint a proglamok kb. ennyibe kerĹilnek
majd.

Dľ. Kocsis lĺ.áté
onök előtt is ismert, hogy a Palota negyedi kulturális rendezvények, nem pusztĺín ebből a
költségvetésből valósulnak meg, gondoljanak például az iđei ĺyáĺi lőzsefuarosi Zenés Esték
címii rendezvénysorozatra. Hangsil|yozza, hogy nem 500.000.- Ft kerĹil elkĺjltésrę ęrĺe a céIta
mindĺisszesen' ez csak az Európa Belvárosa II. Pľogľam turisztikai program ťlnanszirozhatő
elemeit jelenti.
Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.
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Jakabfu Tamás
Avźiaszt elfogadja az arcu|ati elemekkel kapcsolatban. Személy szeľint máshogy éľtelmezte
azt. Ha az egy építészeti, tervezési feladat, és nem marketinges dolog. Arľa gondolt, hogy aľra
ko|t az onkormányzat 4.000.000.- Ft-ot.
A kutyafuttatóval kapcsolatos felhívást látta a Józsefuaĺos újságban. Feltételezi, hogy annak
még nincs megaz eredménye, viszont azt.Iátja az előterjesńésbő|,hogy ez gyakorlatilagmźr
egy eldöntcitt kéľdés, hogy a kutyafuttató megszĹĺník.En, újra végig gondolná, mert senki sem
szeľetné a kutyapiszok elszaporodását a környéken. Ugy tiĺnt, megtervezték mi keľĹilne a
kutyafuttató helyére. Ha ęz így van, hogy eldöntött kéľdés, és mégis megy a kérdőívezés az
újságban, akkor ez egy kellemetlen dolog az onkormćnyzat szźmńta.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megadja a szőt Egry Attila alpolgármester részére.

Ęg'y łttĺlu
Ugy gondolja, hogy a Képviselő Ur követkeńetése, csak éľtelmezési hiba lehet. Az 5. szćmru
mellékeltben van egy táb|ćuat, amelynek van egy fejléce, és esetleg ebből vonhatta le
kovetkęĺését. Ez a kérdés még nincs eldöntve, és vaľjfü a lakosság visszajelzést. ott bármi
mást elhelyezni lehetetlen, hiszen az egy gáztźtozőnak a teteje, oda még egy virágot sem
elültetni jelen pillanatban, semmi másra nem lehęt haszná|rĺ a terĹiletet, az tulajdonképpen
egy ipari hasznosítású tertilet. Nyitottak a lakók igényeire.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megnyug1atja a kerĹilet lakosságát, nincs gáńároző a kertiletben, a szóban foľgó hely
gáze|osńő.
Megá||apitja, hogy az előterjesztés tźngyában további kérdés, hozzászőLćts nincs. Az
előterjesztés vitáját |ezáľja és a következő hatźrozati javaslatot bocsátja szavazásta.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) részt vesz a Főváľosi Városręhabilitációs Keret ,,A,, jelű - Közterületek komplex
megújítása páIyázatoĺ és az önkormányzatí beruhĺázásokľa 100.000 e Ft önrészt bińosít a
III07-02 cím Felhalmozási céhartalékon belul az EU Belvaľos II. _ ĺinként váI|a|t feladat

- e|őirźnyzatán.

b) támogatja amagántlllajdonban lévő lakóépületelďkeľeskedelmi létesítmények füvárosi
pá|y źnaton va|ő ńszvételét együttműkĺĺdési megállapodás keľetében.

c) felkéri a polgármesteľt a határozat 1.b) pontja szerinti megállapodások előkészítésére.

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

2, a határozat 1.a) pontja szerinti pá|ytzat benýjtása érdekében felkéri a po|gfumestert,
hogy készítsen előterjesztést az 1993. évi LXXXVIII. törvény 63.$ és 63lA.$-a szerinti
befizetési kötelezettségľe vonatkozőaĺ a Képviselő-testĹilet 2013. június havi első rendes
ülésére.
Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-testület 20|3.junius havi első ľendes ülése
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a
J. a) a Rév8 Zrt-veI megbízźlsi szerződést köt Budapest _ Józsefuaros Európa Belváľosa

Kulturális-gazdaság Fejlesztési Progľam II. e|nevezésű program (a továbbiakban: EUB II.
program) elemeinek kidolgozására, ahatározat 1.a) pontja szerinti pá|yázatbenyujtásthoz
sziikséges feladatok el|átástna, az akcióprogramokhoz kapcsolóđó szerződések,
megállapodások előkészítésére, az előterjesńés2. szźtmumellékletét képező tartalommal.
Amegbizási díj összege 6.400,0 e Ft.

b) felkéri a polgáľmestert a megbízási szeruődés alźrírására.

Felelős: polgármester
Határidő:3.a) pont esetén 2013. május 08., 3.b) pont esetén 20|3. május 15.

a hatźnozat 3. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 1I1O7-02 cím
felhalmozási céltaľtalékon beltil az EU Belvaľos II. önként vállalt feladat
e|őirźnyzatfuő| 6.400,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11605 cím EUB II. projekt _ tinként vźi|alt
feladat - dologi kiadási e|őirźnyzatra Rév8 Zrt. megbízźsí szerződése címen.

Felelős: polgiíľmester
Hatfuido: 2013. május 08.

felkéri a Rév8 Zrt-t a hatátozat 1.a) pontja szerinti pźiyázat és a kapcsolódó
dokumentumok előkészítésére és a Képviselő-testĹilet2013.június havi második renđes
tiléséľe való benyúj tź.sár a.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határidő: a Képviselő-testület 20|3.június havi második tilése

a) az EUB II. program megvalósítása érdekében egyiittműkĺidési megállapodást köt a
Civilek a Palotanęgyedért Egyesülettel (székhely: 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.,
nyilvántartási szám: 12975, ađőszélm: 18196607-I-42), az előterjesztés 3. számil
mellékletét képező taľtalommal.
b) felkéľi a polgáľmestert az egytittműködési megállapodás a|áírásáĺa.

Felelős: polgármester
Határidő: 6.a) pont esetén 2013' május 08., 6.b) pont esetén 2013. május 15.

felkéri a polgármestert az EUB II. program kęretében a viírosrész turisztikai vonzerejének
ncjvelésére vonatkozó vizsgálatok lefolytatásaľa és beszerzésí eljárások lefolytattsźra,
melyre összesen 500 e Ft összeget biĺosít.

Felelős: polgármester
Hataridő abeszerzési eljárások eľedményének megállapítása2}l3.junius 30.

a hatátozat 7. pontjában foglaltak miatt az onkormrínyzat kiadźls II1O7-O2 cím
felhalmozási céltaÍtalékon belül az EU Belvaľos II. önként vá|Ia|t feladat
e|ofuányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a I|605 cím EUB II. projekt _ önként vá||a|t
fęladat _ dologi kiadási előfuényzatra a Negyeddel kapcsolatos tanulmányok vizsgá|ata
címen.

4.

5.

6.

7.

8.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 08.

9. a) az EUB II. program keretében a k<jaeľületek minőségi megújításának megalapozására
varo sépíté s zeti- építészeti taľgyu hal l gató i ot|etp á|y ázatot íľ ki.

b) a hallgatói ötletpályázatmegszervezése és lebonyolítása érdekében a Vaĺosépítészetért
Alapítvany (székhely: 1093 Budapest, Lónyay Ü. 7., nyilvántartási sorszám: 10.675,
ađőszáma: 18I33239-I-4I) részére 1.500 e Ft vissza nem téľítendő támogatást nytljt az
előterj esĺé s 4. szćtmí mellékletét képező taľtalommal.

c) ahatározat9.b) pontja szerinti támogatási összeg az a|ábbiakrahaszná|hatő fe|:

- apályázőkđijazźsźĺa: 900 e Ft,
- tiszteletdíjak összegére: 400 e Ft,
- a lebonyo|ításhoz kapcsolódó egyéb költségekĺe: 200 e Ft,

d) felkéri a polgármestert a hatźtrozat 9.b) pontja szerinti támogatási szeruődés aláirására'

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 9.a)-9.c) pont esetén z0I3. május 08., 9.d) pont esetén f013. május 15.

10. a hatfuozat 9.b) pontjában foglaltak miaÍt az onkormányzat L<ladás III07-02 cim
felhalmozási céltaľtalékon beliil az EU Belvaľos II. önként vźi|a|t feladat
előirányzatárő| I.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11605 cím EUB II. projekt - onként vállalt
feladat _ múk<ldési célú átadott pénzeszkoz e|oirźnyzatra a Városépítészetért Alapítvźny
támogatása címen.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|3. május 08.

1l. a hatátozat 9.a) pontja szerinti apáLyźzatok elbírálásĺíľa7 fos zsurithoz|étre, melynek
tagSai

- a Városépítészetért Alapítvány képviselője,
- a Civilek a Palotanegyedért Egyesület képviselője,
- 3 fő a meghívandó egyetemek kĺjréből,
- az onkorm ányzat részétő|: Sz1lágyi Demeter
- a keľĹileti főépítész

A zsűri tagsai a Civilęk a Palotanegyedét Egyesiilet képviselője, az ĺinkoľmányzati
képviselő és a kertileti főépitész kivételével bľuttó 100 e Ft/fo tiszteletdíjban részesiilnek.

Felelős: polgármester
Hatrĺľidő: 2013. május 08.

|2. az EUB II. program megvalósítása éĺdekében a Palotanegyedre vonatkozó
köZtertiletalakítási teľv készítéséľe és az egyéb arculati elemek terveztetéséľe 4.000 e Ft-
ot biztosít és felkéri a polgĺáľmestert a beszerzési eljaľáshoz szükséges intézkedések
megtételére.



Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: beszerzési eljarások eredményének megállapításáraz}I3.június 30.

13. a határozat 12. pontjában foglaltak míatt az onkoľmĺányzat L<ladás 11107-02 cím
felhalmozási céltartalékon belül aZ EU Belváros II. ĺjnként vá|IaIt feladat
e|óirźnyzataról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím EUB II. pľojekt - önként vá||alt
feladat _ felújítási elóirtnyzatra końeľĺilet-alakítási terv és egyéb aľculati elemek
terveztetése címen.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. május 08.

14. a) EUB II. progrÍIm keretében megvalósítandó ,,Palotanegyed kulturális programok,'-ra
17.000 e Ft-ot, a marketing feladatokľa 5.600 e Ft-ot biĺosít.

b) a hatźrozat 14.a) pontja szerinti feladatok megszervezését és lebonyolításźta a
Józsefu árosi Kĺjzĺj ssé gi Hazak Nonpľo fit Kft . látj a el.

Felelős: 14.a) pont esetén polgármesteľ, 14.b) pont esetén Józsefuáľosi Kĺizösségi
Hźzak Nonprofit Kft . ügyvezetőj e

Határidő: 14.a) pont esetén 2013. május 08., 14.b) pont esetén a proglamok lebonyolítása
2013. október

15. a határozat 14. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-02 cím
felhalmozási céltaľtalékon belül aZ EU Belvaros II. önként váLla|t feladat
eloírtnyzataro| 22.600,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11805 cím - tinként vti|a|t feladat -

mfüödési célú átadott pénzeszkoz eloirźnyzatára a Iőzsefvźnosi Közösségi Házak
Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló Palotanegyed kultuľális pľogľamok
támogatása címen.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 2013 . máius 08.

|6. a határozat 14. pontja a|apjźn felkéri a lőzsefvérosi Közĺjsségi Házak Nonprofit Kft.
ugyvezetójét, hogy készítse eIó az onkormanyzat és a Kft. ktjzötti 2013. évi trímogatási
szerződésének2. száműmódosítását, valamint felkéri a polgármesteľt annak aláírására.

Felelős: polgármesteľ, Józsefuarosi Kcjzösségi Hazak Nonpľofit Kft. tĺgyvezetője
Hataridő: 2013. május 15.

17. elfogadj a aPalotartegyedľe vonatkozó növényültetési javaslatát I.606 e Ft összegben az
előterjesztés 6. szźrrÍĺ mellékletét képezó taľtalommal és felkéri a Józsefüáľosi
Váĺosüzemeltetési Szolgálat igazgatőjźń abeszeruési e|járás lefolytatásaľa.

Felelős: polgármester, Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat ígazgatőja
Határidő : a beszerzési elj ĺáľás lefolytatásar a 20 13 . máj us 3 1 .

18. ahatározat 17. pontjában foglaltak miatt
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- az onkoľmányzat kiađás I1I07-02 cím felhalmozási céltaľtalékon belül az EU
Belváros II. _ önként vźú|a\t feladat _ előittnyzatźnőI I.606,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím - önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadásokon beltil az
irźnyítőszeruítźtmogatásként folyósított támogatás kiutalása előirtlnyzatára.

- a Jőzsefuaľosi Váľosüzemeltetési Szo|gá|at 80103 cím _ önként vá||a|t foladat -

bevétel működési flnanszírozási bevételeken belĹil az lĺźnyítő szervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|źn történő jőváítás eIőirányzattú. és a kiadás dologi
e|óirányzatát megemeli I.606,0 e Ft-tal a Palotanegyed növényültetési, pótlási
fe|aďatai címen.

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Határidő: 2013. május 08.

19. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szőIő
önkormanyzatí renďelet következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a költsésvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása.

Dr. Kocsis N{.áté
Megállapítja, hogy ahatźnozatot a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem szavazattal,tartőzkodás
nélkĹil elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z MIN Ő S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGE S
H'ą,ľÁRoza.ľ:
153t2013. (v.0s.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. a) résń' vęsz a Fővárosi Vaľosrehabilitációs Keret ,,A'' jelű - KözteľĹiletek komplex
megújítása páIytnaton és az önkormźnyzati beruhazásolaa 100'000 e Ft önrészt bińosít a
III07-02 cím Felhalmozésí céItartalékon be|il az EU Bęlváros II. _ ĺinként vá|la|t feladat
_ előirányzatźn.

e) támogatja a magántulajdonban lévő lakóépületelďkeľeskedelmi létesítmények fovárosi
pźtly źzaton v a|ő részv ételét együttmfütjdési megállapodás keretében.

Đ felkéri a polgáľmesteľt a hatźnozat 1.b) pontja szerinti megállapodások előkészítésére.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 1.a), 1.b) pont esetén 2013. május 08., 1.c) pont esetén 2013. május 25.
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2. a hatźlrozat 1.a) pon$a szerinti páIyazat benffitása érdekében felkéri a polgármestert,
hogy készítsen előteľjesztést az 1993. évi LXXXVIil. tĺirvény 63.$ és 63lA.$-a szerinti
befizetési kötelezettségre vonatkozőan a Képviselő-testület f0I3. június havi első rendes
ülésére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testület 2013.június havi első rendes iilése

3. a) a RévS Zrt-vel megbízási szeľzőđést kc}t Budapest - Józsefrĺĺros Európa Belvárosa
Kulturális- gazdaság Fejlesztési Program II. elnevezésű progľam (a továbbiakban: EUB II.

program) elemeinek kidolgozásáta, ahatározat 1.a) pontja szerinti pźiyźnat benyújtásához
szfüséges feladatok e|Látásáĺa, az akciópľogľamokhoz kapcsolódó szerzódések,
megállapodások előkészítésére, az előterjesztés2. szám,(l mellékletét képezó taľtalommal.
Amegbízási díj összege 6.400,0 e Ft.

b) felkéri a polgáľmesteľt a megbizási szerzőďés aIáirźsáta.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 3.a) pont esetén 2013. május 08., 3.b) pont esetén 2013. május 15.

4. a hattrozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadás 1II07-02 cím
felhalmozási céltartalékon belĹil az EU Belvaľos II. önként vá||a|t feladat
eIőktnyzattLrő| 6.400,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím EUB II. projekt _ önként vállalt
feladat - dologi kiadási előiľányzatra Rév8 Zrt. megbizásí szerzóđése címen.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. máius 08.

5. felkéri a Rév8 ZÍt-t a hatźltozat 1.a) pontja szeľinti pźĺytzat és a kapcsolódó
dokumentumok előkészítéséľę és a Képviselő-testĺilet 20|3. június havi második rendes
ülésére való benyúj tására.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Hatźridó: a Képviselő-testület 20|3.június havi második tilése

6. a) az EUB II. pľogram megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást köt a
Civilek a Palotanegyedért Egyesülettel (székhely: 1088 Budapest, Lőľinc pap tér 3.,

nyilvantaľtási szám: 12975, adőszźrn: 18196607-1-42), az előterjesztés 3. szźlmu
mellékletét képezó taľtalommal.
b) felkéri a polgáľmestert az együttműködési megállapodás a|áírásfua.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 6.a) pont esetén 2013. május 08., 6.b) pont esetén 20|3. május 15.

7. felkéľi a polgármestert az EUB II. program keretében a vaľosrész turisztikai vonzerejének
nĺivelésére vonatkozó vizsgálatok lefolytatásaĺa és bęszerzési e|jźrások lefolytatására,
melyľe cisszesen 500 e Ft összeget biztosít.
Felelős: polgármester
Hatfuíđő : a beszeruési elj árások eredményének megáll apítźsa 20 13 . j unius 3 0.



8. a határozat 7. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kíadás 11107-02 cím
felhalmozási céltaÍtalékon beliil az EU Belváros II. önként vállalt feladat
előirányzatáľól 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím EUB II. projekt - önként vállalt
feladat - dologi kiadási e|őirźnyzaÍra a Negyeddel kapcsolatos tanulmányok vizsgálata
címen.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatźltidó: 2013. május 08.

a) az EUB II. pľogľam keretében a koĺęrületek minőségi megújításanak megalapozásáta
vaľosépítészeti-építészetitngýhallgatóiotletpá|yázatotírki.

b) a hallgatói ötletpályázat megszeľvezése és lebonyolítása érdekében a Vaľosépítészetért
Alapítvány (székhely: 1093 Budapest, Lónyay \.]., nyilvántaľtási sorszám: 10.675,
adőszźlma: I8I33239-I-4I) részére 1.500 e Ft vissza nem térítenđó tźrnogatást nyujt az
előterj eszté s 4. szźtmu mellékletét képező tartalommal.

c) ahatźnozat 9.b) pontja szerinti támogatási összeg az aIábbíak<rahasznźihatő fel':

- apáIyázőkdi1azźsáta: 900 e Ft,
- tiszteletdíjak összegére: 400 e Ft,
- a lebonyo|ításhoz kapcsolódó egyéb költségekľe: 200 e Ft,

d)felkéri a polgáľmesteľt a határozat 9.b) pontja szerinti támogatási szerzódés a|áírźstra'

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

a határozat 9.b) pontjában foglaltak miatl. az onkormĺĺnyzat l<ladás |I1O7-O2 cím
felha|mozási céltaľtalékon beltiL az EU Belváros II. _ önként vállalt feladat -

előirźnyzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosit a |1605 cím EUB II. pľojekt _ önként
vállalt feladat - műkcjdési célú átadott pénzeszköz eIofuźnyzatra a Varosépítészetért
Alap ítvĺíny támo gatása címen.

Felelős: polgĺíľmester
Hatźríđő: 2013. május 08.

ahatźnozat 9.a) pontja szerinti apáIyźĺzatok eIbírálásaľa7 fős zswíthozIétre, melynek
tagjai:

- a VaľosépítészetéÍt Alapítvány képviselőj e,

- a Civilek a Palotanegyedért Egyestilet képviselője,
- 3 fő ameghívandó egyetemek kclréből,
- az onkorm ányzat részérő|: Szi|ágyi Demeter
- a kerületi főépítész

A zstiri tagsaí a Civilek a Palotanegyeđért Egyesület képviselője, az önkormányzati
képviselő és a kertileti főépítész kivételével bruttó 100 e Ft/fó tiszteletdíjban részesülnek.
Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2013. máius 08.

9.

10.

11.



12.az EUB II. program megvalósítása érdekében a Palotanegyedre vonatkozó
ktjzterületalakítási terv készítésére és az egyéb arculati elemek terveztetésére 4.000 e Ft-ot
biztosít és felkéľi a polgáľmestert a beszeruési eljttráshoz sziikséges intézkęđések megtételére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: beszerzési eljaľások eredményének megállapításáĺaz}I3.június 30.

13. a határozat 12. poĺtjában foglaltak miatĺ az onkoľmányzat kiadás 11107-02 cím
felhalmozási céltartalékon belül aZ EU Bęlvaľos II. cjnként vállalt feladat
eIőiráĺyzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím EUB II. projekt - önként vállalt
feladat - felújítási e|őfuányzatra końęrĹilet-alakítási terv és egyéb aľculati elemek
Íerveńetése címen.

Felelős: polgármester
Határiđo 2013. május 08.

14. a) EUB II. program keretében megvalósítandó ,,Palotanegyed kulturális pľogramok''-ľa
17.000 e Ft-ot, a marketing feladatokľa 5.600 e Ft-ot biĺosít.

b) a határozat 14.a) pontja szerinti feladatok megszervezését és lebonyolításźra a
Józsefu ĺĺľo si Kozö ssé gi Házak Nonprofi t Kft . látj a el.

Felelős: 14.a) pont esetén polgármester, 14.b) pont esetén Józsefuárosi K<izĺisségi
Hazak Nonprofi t Kft . iigyvezetőj e

Hattrido: 14.a) pont esetén 2013. május 08., 14.b) pont esetén a progľamok lebonyolítása
2013. október

a hattnozat 14. pontjában foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadźls 11107-02 cím
felhalmozási céltaľtalékon belül az EU Belvaľos II. <jnként vállalt feladat
e|óírányzatarőI 22.600,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11805 cím - önként vá||alt feladat -

múködési céIu źńadott pénzeszkoz eLofuényzatéľ:a a Jőzsefvtnosi Közösségi Hźľ;ak
Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló Palotanegyed kulturális progĺamok
tźtmogatása címen.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|3. május 08.

a határozat 14. poĺnja alapján felkéri a Jőzsefvźrosi Közösségí Hźlzak Nonprofit Kft.
ugyvezetőjét, hogy készítse eIő az onkormanyzat és a Kft. kozötti 2013. évi támogatási
szeruődésének2. szźmtmódosítását, valamint felkéri a polgĺĺľmesteľt annak a|áírására.

Felelős: polgármesteľ, Józsefuarosi Közĺlsségi Hlázak Nonpľofit Kft. ügyvezetője
Hataľidő: 2013' május 15.

elfogadja a Palotanegyedre vonatkozó növényültetési javaslatát 1.606 e Ft ĺlsszegben az
előteľjesztés 6. számiĺ mellékletét képezo tartalommal és felkéľi a Józsefuaľosi
VárosĹizemeltetési Szo|gá|at igazgatőját abeszetzési eljárás lefolytatásaľa.
Felelős: polgármester, Józsefuĺíľosi Városüzeme1tetési Szolgálat ígazgatőja
Határiđő : a beszeruési elj aľás lefolyatásar a 2013 . máj us 3 1 .

15.

16.

17.



18. a határozat 17. poĺtjában foglaltak miatt

- az onkormĺínyzat kiaďás III07-02 cím felhalmozási céltaľtalékon belül az EU
Belváros II. _ önként vállalt feladat _ e|ófuźnyzatátő| 1.606,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím - önként vállalt feladat - f,lnanszírozási műk<jdési kiadásokon belül az
irtnyitőszeľvi tĺímogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára.

- a Jőzsefuarosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként vállalt feladat -

bevétel mfüödési ťlnanszírozási bevételeken beliil az írtnyítő szervi támogatásként
folyósított támogatás Íizetési szźrr.Ján történő jővźirźs eIőkźnyzattú és a kiadás dologi
előírtnyzatát megemeli 1.606,0 e Ft-tal a Palotanegyed növényĺiltetési, pótlási
feladatai címen.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 2013. május 08.

19. felkéń a polgármesteľt, hogy a hattltozatbarĺ foglaltakat a költségvetésľőI szóló
önkormanyzati ľendelet következő módo sításán á| v egy e fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a költségvetésről szóló önkormtnyzati ręndelet kĺjvetkező módosítása.

Napirend 314. pontja
Javaslat egy fő megbízásźtra projektasszisztensi feladatok ellátására a
Jiózsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjólóti Kłizpont MNP III-ban vállalt
fela d atellátás án a k támo gatás áłr a
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

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

Dľ. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesztés, amelyet a bizottság megÍźrgyalt. Az ę|óterjesztők szóbeli kiegészítést
nem kívannak tenni. A napirend vitájat megnyitja.
Megállapítja, hogy az előterjesztés taľgyában kéľdés, hozzászólás nem érkezett, ezért a
napiľend v ítáj át lezźnj a é s a ktivetk ező hatźr ozati j avaslatot bo c sátj a szav azásr a.

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy a Magdolna Negyed Program III-hoz kapcsolódóan a
Józsefuarosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ feladatainak megvalósításźůloz egy fővel
projektasszisztensi feladatok ęIlttásźra megbizási szerződést köt 2013. május 15. és 20|5,
május 30. közötti időszakban, jaľulékokkal együtt, 5 936 700 Ft megbízásí díj ellenében, és

feLhataImazzaapo|gźlrmesteľtamegbízásiszetzođésaláirásźra.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő 2013. máius 15.
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Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja' hogy ahatátrozatot a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem szavazafral,tartőzkođźs
nélkül elfogadta:

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELO
A HATÁRIZATHIZATALHoZ MINoSÍTETT SzóTongsÉc SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
1s4t20r3. (v.08.) O NEM 0 TARToZKODÁSSAL18IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magđolna Negyed Program III-hoz kapcsolódóan a
Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont feladatainak megvalósításźůloz egy fővel
projektasszisztensi feladatok e|Iźtására megbizźsí szerzodést köt 2013. május 15. és 20|5.
május 30. közötti iđőszakban' jaĺulékokkal együtt, 5936 700 Ft megbízási díj ellenében, és

felhatalmazzaapolgźrmestertamegbizásíszeruóđésa|áításáta.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiďó: 2013. május 15.

4. G azdáI kod ást, Gazdasági Tá rsasá gokat érintő előteľj esztések

Napiľend 4l1. pontja
Javaslat a Jőlzsefválrosi Gyermekek Üdĺiltetéséért Kiizhasznú Nonprofit
Kft. által üzemeltetett Káptalanfüredi Gyermek tábor gyeľmek vizesblokk
felújítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Karakas Laj o s - ĺjgyv ezetó igazgatő

Dľ. Kocsis M:áLté

Az e|őterjesztést az illetékes bizottság meglfugyalta. Az eIőteqesńónek szóbeli kiegészítése
nincsen. Napirend vítájat megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hianyában a napiľendi pont vitájźt
|ezźĄ a. S zav azésr a b o c s átj a a következ ő hatźr o zati j avas lats oľt :

(Pintér Attila képviselő 17 őra 03 perckor kiment a terembő|, így a Képviselő-testiilet
Iétszźtma 17 főre csĺjkkent.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. a Jőzsefvárosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Kcjzhasznú Nonprofit Kft. áltat tizemeltetett

Káptalanfiiredi Gyermek tábor gyermek vizes helyiségeinek feIiĄítására 3 500 e Ft-ot
biztosít.

2. az I. pontban foglaltak fedezetéül l.500 e Ft <jsszegben a 11107-01 cím általános
tarta|ékot,2.000 e Ft összegben a Kft 2012. évi fel nem használt önkormźnyzati
támo gatásátj elö li meg.

3. a Jőzsefuárosi Gyermekek Üdtiltetésééľt KozÁasznű Nonpľofit Kft. a 20t2. évi
önkormányzatí tttmogatásábő| fel nem hasznáIt 2.000 e Ft-ot ne utalja vissza az
onkormanyzat részéte, azt az 1 . pontban meghatározott feladath ozhaszná|ja feL.

4. a 2. pontbarl foglaltak miatĺ az onkoľmanyzatkíađás 11107-01 cím működési cél és

általanos taľtalékon beliil az általános tartalék eLoíráĺyzaÍáĺő| 1.500,0 e Ft-ot
átcsoportosít a 11801 cím - önként váIla|t fę|adaÍ, - felhalmozási céIu átadott
p énzeszko z e|ő ir áĺy zatár a.
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HATÁROZAT:
1sst20r3. (v.08.)

5. felkéri a polgármestert a Jőzsefvárosi Gyermekek Udültetésééľt Kozhasznű Nonprofit
Kft. támog atásí szerződésének módosításár a és a|áírástlľa a 4. pontban foglaltak miatt.

6. a Jőzsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznu Nonprofit Kft. a 3 500 e Ft-ot
külön keze|íés ktilön sztlmo|ja el az eľedeti mfüödési támogatástól.

7. felkéri a Józsefuarosi Gyermekek Üdtiltetéséét Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét a közbeszerzési értéIúatarÍ" el nem érőbeszerzési eljaľás lefolytatásĺíra, és

a vtilalkozásí szeruődés megkötésére az 1. pontban meghatározott feladat
tękintętében.

8. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźltozatbarl foglaltakat a költségvetésről szóló
rendelet kĺjvetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: Józsefuaľosi Gyermekek Üdtiltetéséért KozhasznuNonprofit Kft. tigyvezető igazgatő
Hatariđő : 1 -7. pontokban azonrĺal,

8. pont esętében a k<iltségvetés kdvetkező mőđositása

Dr. Kocsis NIáté
Megállapítja, hogy I7 igen,0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta az alábbi
határozatot:

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR IZATHIZATALHoZ MrNoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

17IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dcint, hogy
1. a Jőzsefvźrosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Ktjzhasznú Nonprofit Kft. által iizemeltetett

Káptalanftiľedi Gyermek tábor gyermek vizes helyiségeinek felújításaľa 3 500 e Ft-ot
biztosít.

2. az I. pontban foglaltak fedezetétil 1.500 e Ft ĺisszegben a 11107-01 cím általános
taľtalékot, 2.000 e Ft összegben a Kft 2012. évi fel nem használt önkormźnyzati
támo gatásátj el ö l i me g.

3. a Jőzsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséét Kozhasznll Nonprofit Kft. a 20|2. évi
önkormanyzati tźlmogatźsábőI fęl nem hasznáIt 2.000 e Ft-ot ne utalja vissza az
onkormanyzatrészéte, aztaz 1. pontban meghatározott feladathozhasznáIjafe|.

4. a2. pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és

általanos taľtalékon beltil aZ általanos tarta\ék e|őirtnyzatárő| 1.500,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a 11801 cím - ĺjnként vá|Ia|t feladat - felhalmozási cé|í źiadott
pénzeszkozelőkányzatfu a.

5. felkéri a polgáľmestert a Jőzsefváĺosi Gyermekek Üdtiltetésééĺt KozhaszntNonpľofit
Kft. támog atási szetződésének módosításiíľ a és aláírásźra a 4. pontban foglaltak miatt.

6. a Jőzsefuáĺosi Gyermekek Üdtiltetéséét Közhasznú Nonprofit Kft. a 3 500 e Ft-ot
ktilön keze|i és kĹilcln számo|ja e| az ercđeti működési tĺámogatástól.

7. felkéri a Józsefuaľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kĺjzhasznú Nonprofit Kft.
igyvezetőjét a kĺjzbeszerzési érté|łhatarÍ. el nem éróbeszerzési eljaľás lefolyatásara, és

a vá||a|kozási szerzoďés megkötésére az 1. pontban meghatározott feladat
tekintetében.
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8. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló
rendelet kovetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: Józsefuarosi Gyermekek Üdtiltetéséért KözhasznuNonpľofit Kft. ügyvezető igazgatő
Határidő : 1 -7. pontokb an azonna|,

8. pont esetében a költségvetés következő módosítása

Napirend 412. pontja
Javaslat a Képviselő.testůilet 42812012. (KI. 06.) számú határozatának
mĺidosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizottság megfźttgya|ta. Az előteľjesztőnek szóbeli kiegészítése
nincsen. Napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzźszőIźĺs hianyában a napirendi pont vítáját
|ezźĄ a. S zav azásr a b o c s átj a a következ ő határ o zati j avas l ats ort :

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy:

A Képviselő-testület 42812012. (X[. 06.) számihatározatźnak (versenyeztetési szabá|yzat)

1.) 1 1. pontjĺínak szovegét az a|ábbiak szerint módosítja:
A nyilvános versenyeztetési eljárás kiírását kozzé kelltenni:
a) a Budapest Fővaĺos Kormányhivata|aVlll. keľiileti Hivatala okmanyirodájźln,
b) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala

hiľdető tźtbIźi1án

c) a vagyoniigyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgtůő helyiségében,
d) a Józsefuáros című helyi lapban,
e) az onkormźnyzatés a vagyonügyleti megbízotthonlapján,
Đ az onkoľmányzat és a vagyonügyleti megbízott ľendelkezésére álló egyéb internetes

hiľdetési portálon,
g) az a)_f) pontokban foglaltakon túlmenően, aKííto döntése szerinti más helyen illetve

módon.
2.) 52. pontjĺĺnak szövege az a|ábbí szerint módosul:

A Kiíró dĺjnthet úgy is, hogy az azonos feltételekkel rendelkezők kĺzĺ| a nyeľtest és a
második helyre sorolt páIyazőt sorsolás útjan választja ki. A sorsolás nyí|vźnos, ań.
kozjegyző jelenlétében, a páIyazati eljráľás lebonyolítója áIta| összehívott, |egaltlbb
haľomtagú soľsolási bizottság folýatja le, amelyről' szőIő jegyzőkönyvet az eredmény
megáI|apításaravonatkozőe|őterjesńéshezmellékelnikell.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hattridő: azonr.a']r

Dr. Kocsis lĺ.áté
Megállapítja, hogy 17 ígen,0 nem, 0 :artőZkodással a Képviselő-testület elfogadta az a|ábbi
határozatot:



sZAv AZlrsNÁr JELEN VAN tz rÉpvIsprŐ
,ą. ľĺe.ľÁn oZ ATH)Z AT ALHIZ pcys zpnÚ szó ľoB g sÉc s zÜrs ÉcBs
Ha.lÁRozeľ:
|'56/2013. (v.08.) 17IGEN 0 NEM o ľĺ.RľozxooÁssa.r,

A Képviselő-testület úgy dont, hogy:

A Képviselĺ3-ĹesĹüleĹ 42812012. (XII. 06.) szamú |latáľozatźnlak (veľserryeztetési szabáIyzat)

1.) 1 1. pontjának szövegét az a|ábbiak szerint módosítja:
A nyilvános versenyeztetési eljarás kiírását kozzé kell tenni:
a) a Budapest Főváros Kormányhivata|aVlll. kerületi Hivatala okmányirođáján,
b) a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi onkormĺínyzat Polgáľmesteľi Hivatala

hirdető Íáblźi1źn
c) a vagyonügyleti megb izott Ú;gy félfo gadásľa szo|gáIő helyiségében,
d) a Józsefuaľos címú helyi lapban,
e) az Önkormtnyzatés a vagyontigyleti megbízotthonlapján,
Đ az onkormźnyzat és a vagyonügyleti megbízott ľendelkezéséľe á11ó egyéb intemetes

hiľdetési portálon,
g) az a)_f) pontokban foglaltakon túlmenően, a Kiíľó dĺjntése szerinti más helyen illetve

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

A Kiíró dönthet úgy is, hogy az azonos feltételekkel rendelkezők köziil a nyertest és a
második helyre sorolt pźiyázőt sorsolás útján válasńja |<l. A sorsolás ny1lvźlnos, ań'
kozjegyző jelenlétében, a páIyázati eljaľás lebonyolítója áIta| összehívott, Iega|étbb

hláľomtagú sorsolási bizottság folytatja le, amelyrőI sző|ő jegyzőkcinyvet az eređméĺy
megáIlapitásaľavonatkozőelőter jesńéshezmellékelnikell.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataridő: azoĺvla|

(Pintér Attila képviselő 17 őra 08 perckor visszajcitt a terembe, a Képviselő-testület |étszźlma
ismét 18 fő.)

Napirend 4ĺ3. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kerületben, tinkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok ideiglenes használatb a adására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja

Dr. Kocsis lIáúé
Az előterjesztést az illetékes bizottsźę megfźrgya|ta. Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése
nincsen. Napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselonek.

Jakabff Tamás
Azt kéri, hogy egyéľtelmĺĺsítsék a határozati javaslatot, mert szerinte így értelmetlen a
hasznźiati díj mértékénél. amely kimondja, hogy az ingatlan vagyonkataszterben rogzített
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forgalmi érték... és innen van egy felsorolása a đíjaknak, amely nem függ a foľgalmi éľtéktől.
Aztvźrta, hogy annak száza|éka, vagy millió foľintonként... AZt kéri, hogy azt írjźlkbele,
mert az a 201l-es határozatban sem volt benne. Kéri, hogy most javítsák.

Dľ. Kocsis ľ/IáLté
YáIaszađźsramegadjaaszőtazelőterjesńonek.

Kovács ottĺó
Valóban ez amoĺdat értelmetlen, e|nézést kér éľte, és azt kéri, hogy ezt a monđatot vegyék ki
és e nélkül érte|mezzék a díjazást.

Dľ. Kocsis M:áúé
Ezze| a módosítással targyaljak Tovább a napirendet. Megadja a szőt Jakabfu Tamás
képvise1őnek.

Jakabfy Tamás
Ezt sem tartja jőnak, mert akkor teljesen fiiggetlen az odaadru kívant vagyontfugy méretétől,
tehźń egy egész ĺinkormányzatiteruletet is ugyanannyiéĺ adnak ki, mint például egy 3 mŁnyi
helyet.

Dr. Kocsis M:áLté
Yźiaszađźsramegađjaaszőtazelőterjesztónek.

Kovács ottĺí
Igen, ez erľől szól jelen pillanatban.

Dľ. Kocsĺs Máté
Ügyrendi javaslatot tesz a napiľendi pont május 22-ei képviselőtestiileti ülésre való
elhalasztás áta, az ngy isztazása érdekéb en. Szavazásra bocsátj a az igytendet.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrs ÉGES
H,ł.ľÁRozaľ:
|57t20t3. (v.08.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a ,,Javaslat a Budapest VnI. kerületben,
tinkormányzati tu|ajdonban lévő ingatlanok ideĺglenes használatba adására,, címu
napirendi pont tárgya|ását a2013.május 22-ei képviselő-testiileti ülésre napolják el.

Dr. Kocsis Nl.áté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással az ügyrendet a Testiilet elfogadta.
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Napirend 4/4. pontja
Nyilvános, egyfordulós páIyázat kiírása a Budapest vlil. kerület' Futó
utca 5-9. szám alatti, 3557611 hrsz-ú önkoľmányzati tulajdonú
telekĺngatlan éľtékesítésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre aď1ameg a szót.

Kovács Ottó
Elmondja, hogy az értékbecslést végző Toľonyi Ferenc is jelen vaÍI az ülésen, így ha bármi
kérdés van' állnak rendelkezésľe.

Dľ. Kocsis lĺáté
Az eloteqesztést az illetékes bizoÍtság meglźrgyalta. Napirend vitájźi megnyitja. Megađja a
szőt đr. Saľa Botond alpolgármestemek.

Dr. Sára Botond
Tudomása szerint 3 éve készĺilt a legutolsó értékbecslés erľől az ingatlanľól, amely 200 millió
foľint összegľe hoztaki az értékét errrrek azingat|anĺlak, akkor kĺ'rĺilbelül ugyaÍIaz a gazdasági
he|yzetvo|t az ingatlanpiac tekintetében, mint ami most. Kérđezí, hogy akkor mi az oka a két
értékbeli eltéľésnek. Az amődosító javaslata, hogy prőbáIják meg a 3 éwel ezęIótti értéken
eladni az ingat|ant, és amennyíben az eredménýelenül zaĺul, ugy a mostani értéken lehet
tovább pá|yáńatni.

Kovács Ottó
A javaslatot befogađja és a2I9 milli Ft-os áĺonlesz kiírva azingat|anapáIyázaton.

Toronyi Feľenc
A telek értékét befolyásolj a az is, hogy mit lehet vele kezdeni' például fejlesztésre gondol. A
3 év alatt egyľe kisebb fejlesztői aktivitás je|Iemző. Az ę|mll|t időkben a fejlesztési költségek
is nőttek. Kérdés, hogy mennyire éľné meg a telken lakőhazakat építeni. ezek mind
b efo lyáso lj źk a*. az értéket, amit ki s zámo lta.

Dr. Kocsis lláté
Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Megköszöni a Kisfalu Kft-nek, hogy a biztosítrĺsok kdzé bankgaranciźń is elő írt, szeľinte
ezze| megelőzhetőek a telekeladásokkal kapcsolatos bonyodalmak. Szerinte ezeken az źrakon
nem megy el a telek, meľt nincs szezonja a telekelađásoknak, ezért tartőzkodni fog a
szavazástő|.

Dr. Kocsis N{.áLté

Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.
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Komássy Ákos
Je|zi, hogy a Futó utca a keľület egyik legszebb utcája lett és a Corvin-séttny kĺlzvetlen
közelében varl, ezért szerinte nem muszáj eń. a telket értékesíteni. Támogatj a ań. az
elgondolást, hogy a 3 évvel eze|őtti értéken kertiljön kiírásra a telek.

Dľ. Kocsis Máté
Mivel dr. Sára Bótond nem tehet módosító javaslatot' ezért aú,nevére veszi, és megkérdezi az
előterjesaőt hogy befogadja-e a módosító javaslatot?

Kovács ottó
Igen, befogadja és 2019 millió fońntos összegen keľĹilkiírásra a telek.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
További kérdés' hozzásző|ás hiányában a napirendi pont ttxgya|ását |ezźĄa' szavazásra
bocsátj a az a|ábbi határ o zati javaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.)a Budapest WII., Fató u. 5.9. szám alatti,35576/1hľsz-ú telekingatlant éľtékesítés útjĺán
hasznosítja. A hasznosítás érđekében nyilvános egyfordulós páIyázatotírki.

2.) e|fogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szźm alatti,
3557611hĺsz-ú telekingatlan éľtékesítésére vonatkoző pá|yźzati felhívást.

3.) a páIyázati felhívást a Képviselő-testület 42812012. (XII.06.) számí hatfuozatétbarl
foglaltakon túl a Metropol című napi lapban teszikozzé.

4. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a versenyeztetési eljaľást bonyolítsa le, és a pźllyźnat
eľedményére vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-testület e|é jővźthagyás végett.
Ameĺmyiben a pźiyźlzat eređménýelenül zźrul, felhatalmazza a Yćrosgazdálkodási és
PénziigyiBizottságotapáIyázatot|ezfu őeredménymegá||apítására.

5.) a Kisfalu Kft. eredményes páIyázat esetén az onkoľmányzatĘal fennálló megbízási
szerzodés 24.|2 pontja szeľinti megbízási díjra, eredménýe|en pá|yázat esetén a
megbízási szerződés 24.3I pont szerinti hiľdetési kĺiltségeinek megtérítésére jogosult. A
dijazás kiťrzetésére eredményes eljárás esetén az ađásvétę|i szerzőđés aláírását követően,
eredménytelen eIjárás esetén a Vaľosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság dĺintését
követően benyújtott szźlrria ellenében történik.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető ígazgatőja
Hatáľidő: 1. pont: azonnal

2. pont: azonnal
3. pont: azonnal
4. pont: apá|yázat eľeđményének megállapításźńkövető 15 nap
5. pont: azpá|yázat eredményének megállapítását, illetve azađźsvételi szerződés

meskötését k<jvetően

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 Íartőzkodással a Képviselő-testület e|fogadta a
kĺj vetkező határ o zatot.
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S,ZAY AZ^SNÁL JELEN vAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z 

^T 
ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S

HATAROZAT:
1s8/2013. (V.08.) 16IGEN 0 NEM

A Képviselő-testt.ilet úgy dönt, hogy

2 TARTóZKODÁSSAL

I.) a Budapest WII., Futó u 5-9. szćtĺĺl aIatti, 35576/1 hrsz-ú telekingatlant értékesítés útjan
hasznosítja. A hasznosítás érdekében nyilvĺĺnos egyfordulős páIyázatot íľ ki.

2.) elfogadj a az e|oterjesztés mellékletét képező, a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti,
35576lI hľsz-ú telekingatlan értékesítésére vonatkoző pá|yázatí felhívást.

3.) a pá|yźuatí felhívást a Képviselő-testtilet 428l20lf. [KII.06.) számll hattxozatźlban
foglaltakon túl a Metropol című napi lapban teszikozzé.

4. folkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a versenyeztetési e|jźnást bonyolítsa le, és a páIyázat
eredményéľe vonatkoző javas|atát teľjessze a Képviselő-testÍilet elé jőváhagyás végett.
Amennyiben a páIyázat eredménýelenül záru|, fe|hataImazza a Yárosgazdálkodási és

P énzügyi B i zottságot a p źiy ánatot |ezźtr ő ere dmény me gźilapításár a.

5.) a Kisfalu Kft. eľedményes pá|yázat esetén az onkoľmtnyzatta| ferrnálló megbizźsi
szerzóđés f4.I2 pontja szerinti megbízási díjra, eredménýelen páIyázat esetén a
megbízási szerződés 24.3I pont szerinti hirdetési koltségeinek meg1éľítésére jogosult. A
đíjazás kifizetésére eľedményes eljáľás esetén az adásvéte|i szerződés altirását követően,
eredménýelen eljaľás esetén a Ytnosgazdálkođási és Pénztĺgyi Bizottság döntését
kĺjvetően benyújtott szám|a ellenében történik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határidő: 1. pont: azonnaI

2. pott: azonnal
3. pont: azomal
4. pont: apá|yźzat eredményének megállapítźsát kĺjvető 15 nap
5. pont: azpáIyázat eredményének megállapítźsáú, illetve az adásvételi szerzőđés

meskötését követően

Napiľend 4l5.pontja
Javaslat a Jőzsefválrosi Ktiziisségi Házak Nonpľofit l(ft.vel kapcsolatos
tulaj don o si döntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Baľbara - JKHN Kft. ügyvezeto igazgatőja

Dr. Kocsis M:áLté

Az eIőterjesztést az illetékes bizottsźry meglfugya|ta. Az előterjesĺőnek szóbeli kiegészítése
nincsen. Napiľend vitáját megnyitja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Cseľe előterjesztést kaptak, ami nagyon figyelmetlenül lett kivitelezve. Ań. szeretné kérni,
hogy a f-eshatátozatipontot töröljék, mert az nem kerĹilt eléjtik, plane úgy hogy ahatátozati
javaslatba bekeľĺilt egy olyan sor, hogy azt míkorra készítsék el. Ennek megfelelően újľa kell



sztllnozni a határozati javaslatsort és a 4., 6., 7., pontokban a hivatkozásokat is az újnak
megfele l ő en ke l l me gv á|toztatni.

Dľ. Kocsĺs Máté
A|jegy ző A sszony v á|aszol.

Dr. Mészár Erika
A csere csak az előterjesaésľe vonatkozik, az eredetileg kik{ildött mellékletek érvényesek
maradtak, tehtú részét képezik az e|óterjesztésnek. Maga a hattrozati javaslat ebben a
formában helyes, hiszen az ereďetiIeg kikĹildöttel és a pluszban kiküldĺjttel egyĹitt értendő, Az
Alapító okirat módosításáról dönt most a TestĹilet, csak felhívja az lj;gyvezetó ígazgatő
figyelmet, hogy 2004-ig tegye meg a jogszabáIyĺak megfelelő módosítási k<itelezettségét.

Dr. Kocsis M.áLté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Érdeklődik, hogy a Jőzsefvźrosi Cigányzenekart, hol lehet megtalálni, hol lépnek fel,
egyáIta|ánkik ők?

Dr. Kocsis M:áté
Idősklubokban és helyi kiskĺlzösségekben lépnek fel, elég aktív kęrületi taľsadalmi életet
élnek. Vasárnap az Orczy-parkban is hallhatóak lesznek. Megadja a szőt Becskei-Kovács
Barbaĺának.

Becskei-Kovács Barbaľa
Tudomása szerint a kesztyugyar.hu, vagy a jvkh'hu oldalakon ftjnn vannak az információk a
zenekanőI, de ha nincs fijnn, akkor pótolni fogják. Az A|apítő okiľat módosításnak az az
indoka, hogy megváLtozott a lakcíme és ezt bele kell vezetni, mert ha nem az tĺirvényszegés
lenne. A 2014. évi jogszabályokat még azért nem vezették bele, meľt tuđomásuk van aról,
vźitoznifogaz idei évben is, és nem szerettek volna kétszer vá|toztatni.

Dľ. Kocsis ll.áLté
Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Jól érti, hogy az cisszes csere előterjesztéssel, még eľedeti mellékleteteket is fogadnak el, és
hogy még egyszer móđosítani fogiák az Okiratot? A sportudvarok balesetveszélyessége kinek
ahibája?

Dr. Kocsis lNĺ.áLté

Szerinte alapvetően tervezési probléma. Dr. Révész ll;4:ártaÍLak adja meg a szőt.

Dľ. Révész Márta
oľömét fejeziki, hogy létrejön a sportudvaľ.

Dľ. Kocsis M:áLté

További kérdés, hozzźszőIás hiányában azalábbihatározatijavaslatsort szavazásra bocsátja:
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A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. aJőzsefvtrosi KcizösségiHázakNonpľoÍit Kft. 2013. évi kĺizfog|alkozatásáĺak önĺész
többletköltségeiľe 1.430,0 e Ft-ot biztosít a 11107-01 cím működési cél és általános
tartal ékon b e lül a közfo g l alk o ńatás ö nĺé s z eloir tny zaft őI.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013, május 08.

2. elfogadja a Józsefuarosi Közösségi Házak Nonproťrt Kft. a|apítő okiratának
módosítását, valamint a módosításokkal egységes szetkezetbe foglalt alapitő okiratot, és
felkéľi a polgármestert az a|apítő okirat módosítás dokumentumainak a|áírźsźra.
Felelős: polgármesteľ
Hatfuidó: 2013 . május 08.

3. felújítja a Józsefuaľosi Közosségi Házak Nonpľofit Kft. iLtjt.n, annak
vagyonkezelésében lévő Homok utcai és a Dankó utcai spoľtudvarokat, és felkéri aKft.-t, a
beruhźr;ás saját nevében töľténő lebonyolításáľa, melyre 13. 500,0 e Ft-ot biaosít a 11107-01
cím műkcjdési cél és általanos taľtalékon belÚ'laz általános tarta|ék terhéľe, és felkéri aKft.
llgyvezetőjét, a szfüsé ges beszerzési elj arás lefolytatásaľa.
Felelős: polgármester, Józsefuarosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft. ügyvezetoje
Határidő : 2013 .június 3 0.

4. felkéri a Jőzsefvtrosi Köztjsségi Hazak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, a 3. pontban
foglaltak végrehajtás érdekében, hogy készítse elő a2013. évi támogatási szerzódésének 1.

számí módosítását, valamint felkéri a polgármestert annak a|áírásfua.
Felelős: polgĺármester, Józsefuárosi Kozĺjsségi Házak Nonpľofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. május 3 1 .

5. a Józsefuaľosi Köz<isségi Hźzak Nonprofit Kft. részére a Nemzetgazdasági
Minisztéľium által utófinaĺsziĺozźssal megvalósuló projekt biztosításaľa 10.000.000,- Ft
ĺlsszegtĺ 2013' decembeľ 3I-í lejáratű tagi kölcscint nyújt. A kölcsĺjn fedezete az éven beltili
Iejźnattĺ kĺjlcsĺin visszafi zetése.
Fęlelős: polgármesteľ
Hatźlriđő : 20|3 . máj us 08.
6. a 5. pont a|apján elfogadja az előteľjesztés 1 sz. mellék]ete szeľinti tagi
kĺjlcsönszeruodést, és felkéri a Polgármesteľt annak a|áírásfua.
Felelős: polgármesteľ
Hataľiđő: 20|3. május 08.

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

a) az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím múkĺjdési cél és általános taľtalékon belül a
közfoglalkoztatás elóirtnyzatáÍő| I.430,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím - kĺjtelező fe|adat -

műko dé s i c élú átadott p énze szkoz e|őir źny zatáł a.

b) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon be\u| az
általános tartalék e|ókźnyzataról 13.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím - önként váIIaLt

feladat - felhalmozási célú átaďottpénzeszkoz eIóirźtnyzataľa sportudvaľok felújítása címen.
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c) az 5. pontban foglaltak miatt az onkormanyzatbevéteI 11805 cím - ĺjnként vállalt
feladat _ működési kölcsönök visszatéľÍilése előirányzattń és a kiadás _ onként vállalt felađat

- múködési kolcsön nýjtása e|oírányzatát 10.000 e Ft-talmegemeli.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. május 08.

8. felkéri a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ugyvezetójét, hogy
gondoskodj on az a|apítő okirat 20|3. január 01-jén hatá|yba lépett jogszabá|yi változásoknak
megfelelő módosításĺĺľól.
Felelő s : Józsefu aro si Közĺj ssé gi Házak Nonpro fit Kft . ügyve zetőj e

Határidő: legkésőbb 2014.januáľ 0 1.

9. felkéri a polgármestert, hogy a hatźtrozatbarĺ foglaltakat a költségvetésľol szóló
ľendelet kĺjvetkező módo sításán áI v egy e fi gyelembe.
Felelős: polgármester
Hatáĺiđo: a költségvetési rendelęt következő módosítása

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem' 0 tartőzkodással a Képviselő- testület elfogadta a

kö vetkező hatát ozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A HATÁR IZATHIZATALHoZ MINoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
15gt20t3. (v.08.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefuaľosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. 2013. évi kĺizfog|a|kozatásának önĺész
többletköltségeire |.430,0 ę Ft-ot biztosít a III07-01 cím műkĺjdési cél és általiános

tartal ékon belĺ'il a kĺĺ zfo gl alk o ńatás önľé sz e|őir źny zatr őI.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. május 08.
2. elfogadja a Józsefuárosi Közĺisségi Hazak Nonprofit Kft. a|apítő okiratĺĺnak
módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezętbe foglalt a|apítő okiľatot, és

felkéri a polgĺĺrmestert az a|apitő okirat módosítás dokumęnfumainak a|áításfua.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. május 08.
3. felújítja a Józsefuarosi Köz<isségi Házak Nonprof,rt Kft. ÍÍján, annak
vagyonkezelésében lévő Homok utcai és a Dankó utcai spoľťudvarokat, és felkéri a Kft.-t, a
bęruházás saját nevében történő lebonyolítására, melyre 13. 500,0 e Ft-ot biĺosít a 11107-01

cím működési cél és általanos taľtalékon beltil az általános 1arta|ék terhére, és felkéri a Kft.
íjgyv ezetőjét, a sztiksé ges beszerzési elj árás lefo lyatásaľa.
Felelős: polgáľmesteľ, Józsefuaľosi Kĺjzösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője
IJatátídő 2013 . i únius 3 0.
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4. felkéri a lőzsefvárosi Közĺjsségi Házak Nonprofĺt Kft. Ĺigyvezetőjét, a 3. pontban
foglaltak végrehajtás éľdekében, hogy készítse elő a2013. évitámogatásí szeľződésének 1.

számu mó do s ítás át, val amint felkéri a p olgármestert annak a|áír ásfu a.

Felelős: polgáľmesteľ, Józsefuĺírosi Kĺjzĺjsségi Házak Nonprofit Kft. ĺigyvezetője
Határidő: 2013' május 3 1.

5. a Józsefuarosi Kĺizösségi Házak Nonprofit Kft. részére a Nemzetgazdasági
Minisztéľium źita| utófinanszírozással megvalósuló projekt biztosításara 10.000.000,- Ft
összegű 2013. december 3|-i |ď1áraťi tagi kĺilcsĺint nyújt. A kölcsön fedezete az éven belüli
|ej źĺ atű kölcsön visszafi zetése.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 08.

6. a 5. pont a|apjan elfogadja az előterjeszés 1 sz. melléklete szerinti tagi
kölcsönszerződést, és felkéľi a Polgármestert annak a|áírására.
Felelős: polgármester
lJatárídő: 2013 . május 08.

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

a) az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon beltil a
közfoglalkońatás előirźnyzatáÍőI1.430,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím - kötelezó fe|ađat -
műkcj dé si cél ú átadott p énzeszko z előiľ źĺny zatźr a.

b) az onkormtnyzat kiadás 11107-0l cím működési cél és általános tartalékon belťĺ az
általános tartalék e|őirányzatáľól 13.500'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11805 cím - ĺ]nként vźůIa|t

feladat - felhalmozási célú źńadottpénzeszkozelőkźlnyzataľa sportudvarok felújítása címen.

c) az 5. pontban foglaltak miatt az onkormźnyzat bevétel 11805 cím - önként váIIa|t
feladat _ működési kölcsöncik visszatéľĹilése előiľányzatát és a kiađás - önként vá||aIt feladat

- mfüödési kcjlcsön nyújtása e|őirányzatát 10.000 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Hatáľiďő 2013. május 08.
8.felkéri aJőzsefuźtrosi KözĺjsségíHźzakNonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az
alapítő okirat 20|3. januaľ 01-jén hatá|yba lépett jogszabá|yí vźtltozźsoknak megfelelő
módosításaról.
Felelő s : Józsefu ĺĺrosi Közö ssé gi Házak Nonprofit Kft . Ĺĺgyve zetőj e

Határidő: legkésőbb 20I 4.j anuar 0 1 .

9.felkéri a polgármesteľt, hogy a hatáĺozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendęlet
kĺlvetkező módosításán áI v egy e fi gyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Napiľend 4/6. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľület, Pľáteľ u. 20lA sz. alatti társasház
támogatására
(írásbelí előteľj esĺés)
Előteťesztő: Soós Gyöľgy _ képviselő



Dr. Kocsis lV ĺ.áté
Csere előterjesaést kaptak helyszíni kiosztással. Az eIőterjesztő személye megváItozolt. Az
eloteľjesztést az il|etékes bizottság meglźtgyalta. Az előteqesztőnek szóbeli kiegészítése
nincsen. Napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIźts hianyában az alábbi hatfuozati
j avaslatsort szav azźĺsra b o csátj a:

A Képviselő-testület úgy dĺint' hogy

1. a Práter u. 20lA. sz. a|atti táĺsasházat bruttó 9 millió forint vissza nem térítenđő
támogatásban részesíti atátsasház felújításából eredő kivitelezési hibák kijavításźra

Z.fe|kéri a polgármesteľt, hogy az 1. pont szerinti tźtmogatás felhaszná|ásaról készítsen
megállapod tst, az alábbiak fi gyelembe vételével :
- a Józsefuaľosi onkormtnyzatbruttó 9 000 000.- Ft vissza nem téľítendő tĺĺmogatásban

részesíti a Társasházat, a megállapodás mellékletétképező műszaki jelentés és tételes

koltségvetés szerinti munkák, illetve az érintett lakások hibaelharítás utáni
he|y r eá||ítás a c élj áb ó l,

- a felújítási munkákat a TáľsashĺŁ rendeli meg' a műszaki ellenőľzést a Tfusasház
biĺosítja,

- a tárnogatás felhasznáIásának ellenőľzése cé|jábőI, legalább haľom érvényes aján|at

alapjźn sztikséges a nyertes kivitelező kiválasztásahoz, a Tźrsasház a beszerués
lebonyolításához bírźiő bizottságot áltít fel, melybe az onkoľmányzattagot đelegál,

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

számlźika| tĺiľténő elszámolás át 2013' december 3 1 -ig kĺiteles elvégezni.

- atźtmogatás feltétele, hogy annak felhaszntiását kcjvetően a Tarsasház,i||etve atetotétí
lakások tulajdonosai lemondanak a jĺivőben mindennemű garanciális és szavatossági
igényĹikľől az onkoľm ányzat felé.

Felelős:
Hataridő:

Fele1ős:
Hatĺĺľidő:

Felelős:
Határidő.'

Felelős:
Hatźnidő.

po1gármester
a táĺ sashtz el fo s adó v á|aszát kovető en

polgármester
2013. május 17.

po1gármester
2013. május 17.

polgármester
A tźtr sasházi k<i z gytĺlé s j őv thagy ás át követő en

3. felkéľi a po|gármesteľt, hogy a 2. pont szeľinti megállapodźs tęrvezetet küldje meg a
P r átęr ll. 20 l A. sz, aIattí tźr sasház r észér e elfo gadás célj ábó l.

4. fe|hataImazza a polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás a|źirásáta, amennyiben a
Pľáter u. 20 l A. sz. alatti társashźn közgýlés e a megźi|apodást elfo gadta.
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5. az 1. pontban foglaltak miatt az Önkoľmányzat II705 cím - önként vźůIa|t feladat _
felhalmozásra, felújításra nyújtott kĺjlcsĺjnök e|oirányzatáról 9.000,0 e Ft-ot átcsoportosít
- tjnként vállalt feladat - a felhalmozási célú átadott pénzeszkoz előirźnyzatára aPrátet u.
20 l A. szám alatti támo gatása címen.

6. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahattlrozatban foglaltakat a költségvetésről szóló ľendelet
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 5. pont esetében 2013. május 8., 6. pont esetében a költségvetés

következő módosítása

Dľ. Kocsis lN{áté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 brtőzkodással a Képviselő- tęstĹilet elfogadta a
következő határ o zatot.

SZAV AZASNAL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A HATÁR oZ AT:ľrIZAT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
160/2013. (v.08.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. a Prátet u. 20lA. sz. a|atti táĺsasházat bruttó 9 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesíti atźlrsashtn felújításából eredő kivitelezési hibák kljavitásźra
Felelos: polgáľmesteľ
Hatáľidő: atfusashánelfogadó vźiaszátkövetően

2.felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti támogatás fe|hasznáIźtsaróI készítsen
megál lapo đ ást, az alábbiak fi gyelembe vételével :
- a Jőzsefvaľosi onkormányzat bruttó 9 000 000.- Ft vissza nem téľítendő tĺámogatásban

részesíti aTársasházat, a megźilapodás mellékletét képezó műszaki jelentés és tételes
költségvetés szeľinti munkák, illetve az éľintett lakások hibaelhaľítás utani
he|y r eáIlítás a c élj ábó 1,

- a felújítási munkákat a Taľsasház rendeli meg, a műszaki ellenőrzést a Tźtrsasház
bíztosítja,

- a támogatás felhasznźiásźnak ellenőrzése céljából' legalább harom érvényes ajźn|at
a|apján szükséges a nyeľtes kivitelező kívźiasńźsźlhoz, a Társasház a beszeľzés
lebonyolításźúlozbirá|ő bizottságot áIlítfe|,melybe az onkoľmźnyzattagot delegál,

- a Tĺĺľsashźz a megállapodás szerinti munkálatokat, illetve annak építési naplóval és
szźlrrl'|á|kal töľténő elszámolását20I3. december 31-ig koteles elvégezni.
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atámogatźls feltétele, hogy arĺrak fe|haszĺáIását követően a Taľsashźz,1|Iet:ĺe atetőtéri
lakások tulajdonosai lemondanak a jövőben mindennemu garanciźtlis és szavatossági
igényülaől az onkorm ányzat feIé.

3. felkéri a polgĺírmestert, hogy a2. poĺt szerinti megállapodás tervezetet küldje meg a
Ptáter u. f)lA. sz. a\attitársasháztészére elfogadás céljából.

Felelős:
Hatźridő;

Felelős:
Határidő:

Felelős:
Hataľidő:

Felelős:
Hatźriđő:

polgármester
2013. máius 17.

polgármester
2013. május 17.

polgármesteľ
A tfu sashtzi kozgyulés j őv thagy ását kcivetően

poIgármester
5. pont esetében 2013. május 8., 6. pont esetében a költségvetés
következő módosítása

4. fe|hataImazza apolgármestert a2. pont szerinti megállapodás a|áírásźta, amennyibęn a
Práter u' 20lA. sz. aIattitźrsasház kcizgýlése amegá||apodást elfogadta.

5. az I. pontban foglaltak míatt az onkormanyzat II]05 cím - önként vá||alt feladat _
felhalmozásra, felújításra nýjtott kölcsönok e|őirźnyzatźnőI 9.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít - önként váI|a|t feladat - a felhalmozásí cé|ű átadott pénzeszkoz
e|oir źny zatár a a P r áter u. 20 l A. szám alatti támo gatás a címen.

6. felkéľi a polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a költségvetésľől szóló
rendęlet következő módosításánál vegye figyelembe.

5. Va gyo n kezeléss el, vá ľos ii zeme|tetéss el ka pcsolatos elő te rj esztés ek

Napiľend 5/l. pontja
Javaslat a kłiziisségi keľtek megvalósításával és míĺkiidtetésével
kap cs olatos diintés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis I|ĺĺźńé - polgármesteľ

Dľ. Kocsis ľĺ.áté
Az e|őterjesztést az illetékes bizottság meglfugyalta. A napiľend vitájtń megnyitja. Szi|ágyi
Demeternek adja meg a szőt.

Szilágyi Demeter
Alapvetően a napirend elnapolásaľa tenne javaslatot. Az e|ozetęs döntéshozőí szźndék.aak
nem feltétlenül felelt meg a pá|yazati elbírálás. Nem aľľa gondol, hogy a páiyézők nem
mélységében ľészletezték, hogy miként szeretnék kialakítani a közcisségi keľtet, nem
rendelkeznek tapasztalatokkal' hiszen nem a nyolcadik kerĹiletben Íejtozkođő gazdźl<at

szeretnék megtalálni, akik ilyen típusú tapaszta|atokkal rendelkeznek, hanem lelkes
amatőröket kívannak ebbe a progľamba bevonni, akik a páIyázattaI érintett telekingatlanok
közvetlen koze|ében laknak, tehát elsősorban a lakóktjzösségek bevonása lenne az elsődleges
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cé|. Az,hogy az eredeti pá|yázati kiírás, illetve a beadott pźtIyázatok ennek megfelelnek-e, ez
szélmáĺa csak minimálisan egyezlk az önkoľmźnyzat érdekeivel, elképzelésivel. Eppen ezért
újragondolás miatt javasolná az e|napolást.

Dľ. Kocsis N ĺáté
Szavazásra bocsátja az ügyrendi j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a ,,Javaslat ä ktiziisségi kertek
megvalósításával és műkiiđtetéséve| kapcsolatos diintések meghozata|ára,, címu
napiľendi pont targya|ásáta2013.május 22-eiképviselő-testületi iilésľe napoljfü el.

}ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR )ZATIH)ZAT ALH)Z EGYSZERÚ szóľoggsÉc
HATAROZAT:
161/2013. (V.08.) 14IGEN 4 NEM

SZÜKSÉGES

0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a ,,Javaslat a ktizösségi keľtek megvalĺísításáva| és
műkiidtetésével kapcsolatos dtintések meghozata|ára,, címtĺ napirendi pont tárgya|áséú a
20 13 .május 22- ei képvi selő -testületi ülésre napolj ák el.

Dr. Kocsĺs M:áté
Megállapítja, hogy 14 igen, 4 nem, 0 tartőzkodással a TestĹĺlet elfogadta az ugyrendi
javaslatot.

Napirend 5/2. pontja
Javaslat fedezet b izto sításá r a v ir ágtartĺi oszlop ok elhelyezés e célj áb ó I

(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dudás Istvánné - képviselő

Dr. Kocsis M:áúé
Az elóterjesztést az í||etékes bizottság megJźrgya|ta. Szóbeli kiegészítést az előteľjesztő
szeretnę tenni. Megadja a szőt Dudás Istvánnénak.

Dudás Istvánné
Szeretné megelózni Jakabfy Úrnak azt a kérđését, amit már az elozo napirendi pontban
elkezdett feltenni, hogy olyan feladatot váI|a| át az oĺlkorĺntnyzat, hogy kandelábereket
cseľéltink. Nem cserélnek kandelábereket, legalábbis ez az eloterjesńéS nem erľől szól.
Teljesen új virágkandeláberekkel szeretnének a Népszínhaz utcában egy olyan |átvaný és egy
olyan haľrgulatot teremteni, amelyet a Népszínház utca műszaki jellegéből adóđóan fákkal
nem tuđnak megoldani. Ez egy nagyon szép,Iźlwtnyos megoldás, valóban áivá||a|nak esetleg
a Fővaľostól olyan feladatot, amit illene neki megcsinálni, de megpróbálják a környezetet
ezzel szębbé, élhetőbbé, Iáwźnyosabbá tenné. Ha esetleg ezirźnyĺ kéľđést tenne fel a
Képviselő Úr, egy kicsit előre szaladt.

Dľ. Kocsis N4.áté
Napirend vitájtĺmegnyitja és megadja aszőt Jakabff Tamásnak.



Jakabff Tamás
Amit a Környezetvédelmi Munkacsoportban is kifejtett, talánkétszer is, hogy ő a Népszínhríz
utcában ő mindenképp fákat szeretne látni. Ahogy említette a Képviselő Asszony, hogy a fák
ültetése nem lehetséges, eľľe vonatkozó vizsgá|atot mai napig nem látott, sem a bizottságĺá|,
Sem a Ktlrnyezetvédelmi Munkacsopoľt előtt. Azt gondolja, hogy a Népszínhźn utca olyan
széles, hogy ki vanzárva, hogy ne férjen el valahova egy fasoľ. Örülne, ha eztmegvizsgá|nźk,
máľ csak azértis, mert egy fatelepítés esetében aferrÍartási költség jóval alacsonyabb, nem
kell cseľélgetni a viľágokat, a klimatikus hatás jóval erőteljesebb, tovább él és alacsonyabb a
fenntaľtása. Egyébként meg a télen iires virágfurtők nem olyan esztétikusak, holott nyáron
valóban szépek. Kéri a napirend elnapolását addig, aníg a NépszínhĺŁ utca közmrĺveinek
v izs gźiatát fatel epíté s i szempontbó 1 nem látj ak.

Dľ. Kocsis N.I.áté

6-7 évyel ezelőttis azért keľĹiltek plantérek kihelyezésľe a Népszínhtnutcálba, mert már akkoľ
felismerték azt, hogy oda nem lehet fát ültetni a sűrű vezeték,háIőzat miatt. A Főépítész Úr
jőva| szakavatottabb ebben a kérdésben, ezért fiadja a szőt.

Feľnezelyi Gergely DLA
Azok a|apjźn a kozmutéľképek alapjtn, amelyekkel ľendelkeznek, ez a probléma a
Népszínház utcáva|, hogy teljesen tele van mindenféle gyengeáramú és egyéb
kozmuvezetékekkel. A BKK-nak a sok végállomása, meg az ezze| kapcsolatos cisszes kábel
olyan sűnĺségű, hogy emiatt nem valószínú, hogy ott helyet lehetne ta|źůni. Nincs részletes
közművizsgźiat i|yen fatervezésre, đe azok a|apjźn az adatok a|apjźn, amik rendelkezésľe
állnak, nem valószínű, hogy túl sok fahelyet lehetne ta|á|ni.

f)r. Kocsis hIáLté
Kaiser Józsefnek megadja a szőt.

Kaiser Jĺózsef
Ha kihelyeznek kandelábeľeket, nem akadá|yozza meg, hogy később amennyiben az vtat
teljes generálással felújítják' frákat lehessen ültetni, de úgy nézki,hogy ezt hosszú időre nem
lehet megolđani. Jó ötletnek tartja a kandelábereket. Jó fogađtatása |esz a Iakóknál. Vigyék
tovább a Képviselő Asszony ötletét. Ezek a kandeláberek bármikor átültethetők bármikor. Ha
ott esetleg felújítják azutat és lehet fákat tiltetni, akkor ezek minden további nélktil átta|dlatők
bríľmely más terĹiletľe.

Dr. Kocsĺs lNĺáLté

Komássy Ákosnak adja meg aszőt,

Komássy Ákos
Egy kérdése van a planténerek kapcsán, hogy az ominőzus muskátlis kandeláberek locsolása
megoldott-e? Meľt három méter magasan a lakók erľől nem fognak gondoskodni, ez egészen
bizos. orulnek annak, ha a Népszíĺlház utca szebb lesz és bevirágozzfü muskátlik, baľ nem
biztos, hogy eĺmyi pénń. kellene erľe fordítani, de értik, hogy ez a tĺibbségi akarat. Kéri a
városvezetés és a Közterület-felügyelet vezetőit, hogy ők is tesznek extra erőfeszítéseket a
Népszínházutca rendezettębbé tételééľt. Nagyon szépek lesznek három méteľ magasan ezeka
muskátlik, de ettől még a ,,hűgyszagű sarkok és késdobálók'' sajnos legalább akkora kán
okoznak a Népszínház utca hangulatában, mint a virágok hiĺánya. Eń is tegyék az
intézkedé s eL<hez, le galább fej ben.



Dr. Kocsis Máté
A muskátlik fenntartása megoldott. A Városüzemeltetési Szolgálat tavalyi évbęn vett egy
olyan nagy l.artáIý, és egy szátas locsolót, tehát úgy nézki, hogy a kapacitásaik ľendelkezésľe
állnak a tekintetben, hogy ezęket fenn is tudjak tartani. Meg is kérné a Váľosüzemeltetési
Szolgálatot, hogy ne legyen az, hogy van szép magas muskátliból húsz darab és elszaĺadnak.
A viľágok a barátaink. szeľetjtik és meg kell locsolni őket. A Képviselő Úľ húgyszagúnak
mondta, de ő finomítaná, a Népszínhźz ltcai illatfelhőkben teljesen egyetéľt, ez ttrsadalmi
magatartás kérdése, amit nem oldanak meg egy testületi ülésen, de a kéľés legyen a JVSZ és a
Közterület-felügyelet felé megerősífue, azza| egyitt, hogy gyakran el szokta elmondani, hogy
nem a JVSZ és a közterület felügyelők vizelnek a falakĺa. Sajnos él itt néhrĺny olyan embeľ,
akik ebben élik ki az ltcai hajlamaikat, és nem független ettől a kutyatartás sem, de hát egy
város ilyen. Az o dolguk hogy rendbe taľtsák. Megadja a szőt Vöľĺjs Tamásnak.

Vöľös Tamás
Megütötte a fiilét Komássy Képviselő késdobálókĺa tetr. megegyzése, hogy ideje ebben a
kérdésben is elindulni, egyrészről,támogatja ezt a gondolatot is. Ha a Képvisleő Ur odafigyelt
a Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság, valamint ezekkel a helyiségekkel kapcsolatos
gazdáIkođást érintő hatźtrozat és renđeletmódosításra, akkoľ láthatja, hogy pont ęzekęn a
in}ľiminált területeken az onkormźnyzat úgy próbál gazđáIkodni a helyiségeivel és olyan
módon adja azokat ki, hogy lehetőleg visszaszorítsa eń' a fajta tevékenységet. Az odafigyelés
ebben a kérdésben, hogy ezeket visszaszorítsuk és inkább egy kulturáltabb éS sokkal kevésbé
helyi lakóköľnyezetet mentálhigiéniás módon káľosító üzlethelyiségek és tevékenység legyen
ott, ez a folyamat mar elindult paľ éve.

Dr. Kocsis NIáúé
Megállapítja, hogy az előte1esztés térgyábarl tovćlbbi kérdés, hozzásző|źts nem érkezętt. A
napiľend vitźlját|ezfuja, és szavazásra bocsátja az alábbihatározatíjavaslatot.

A Képviselő-testÍilet úgy dont, hogy

1. aNépszínhtnltcába 50 db virágtatő oszlopokat telepít 5.000,0 e Ft keretösszegben, a
tervezési, engeďéIyeńetési eljaľás költségére 1.000,0 e Ft keretosszeget határozmeg

2. a hatźlrozat 1. pontjanak fedezetéül a |1107-02 cím Fejlesztési céltartalék -
Népszínhaz utca kandeláber csere _ e|oirtnyzatot jelöli meg.

3. ahatźrozat 1. pontja a|apján felkéri a polgáľmesteľt, a víráglartő oszlopok telepítése és

a teruezési szolgtllrtatźĺsra vonatkoző kozbeszeruési érték.hattlrt el nem érő beszeľzési
elj árások lefolytatásaľa.

4' a Jőzsefvźtrosi Vaľosüzemeltetési Szo|gźiat részére a növények és a hozzá tartoző
anyagok beszerzésére és a növényzet fenntartásáľa 604,0 e Ft-ot biaosít a III07-02 cím
Fejlesztési céltaľtalék _ Népszínhźĺzutcakandęláber csere _ e|óirtnyzat terhéľe.

5. ahaározatban foglaltak miatt:
a) az onkormźnyzat kiadás I1I07-02 cím Fejlesztési céltaľtalék - Népszíĺlhź.; utca

kandeláber cseľe - előirźnyzatról 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosit a 7160l cím _
önként váll alt feladat _ b enlhźnás ok el ő iľán y zatźlr a v k áglartő o szl opok b eszet zé se
a Nép szính źn utcáb arl címen.
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az onkoľmányzat kiadás III07-02 cím Fejlesztési céltartalék - Népszíĺlház utca
kandelábeľ csere _ e|őirtnyzaftől 604,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím _

önként váL|a|t feladat - ťĺnaĺszítozási mfüödési kiadásokon belül az irtnyitő
szervi tĺímogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirźnyzatára a Jőzsefuaľosi
Vĺĺľosüzemeltetési Szolgálat tźlmogatása címen.
a Jőzsefváľosi Váľosüzerrreltetési Szolgá|at 80103 cím _ önként vállalt feladat -
ťlĺanszírozási működési bevételeken belül a működési irźnyitőszervi
támogatásként folyósított fizetési szźlmlźn történő jőváírás előkźnyzatát 604,0 e

Ft-tal megemeli, ezze| egyídejűleg ugyan ezen cím dologi e|őirtnyzatát _ önként
vállalt feladat - 604,0 e Ft-tal megemeli utcai viľágok beszerzése és ápolása
címen.

6. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a költségvetésről szóIó rendelet
következő módosításánál vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: I.,2',4.,5 pont esetén 2013. május 08.

3 . pont esetén 2013 . máj us 3 1 .

6. pont esetében a koltségvetési rendelet következő módosítása

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet |7 igen,0 nem szavazattal,7 tartőzkodással elfogadta
a határ o zati j avas latot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ vĺnĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
162t2013. (V.08.)

b)

c)

17IGEN O NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Népszínhźn utcába 50 db virtryJarto oszlopokat telepít 5.000,0 e Ft keretösszegben, a
tervezési, engedéIyeńetési eljárás kĺiltségére 1.000,0 e Ft keretösszeget hatáĺozmeg.

2. a határozat 1. pondanak fedezetéül a II|07-02 cím Fejlesztési céltartalék _

Népszínhfu utca kandeláber csere _ e|ofutnyzatot jelcili meg.

3. ahatározat 1. pontja a|apján felkéri a polgáľmesteľt, a viráglartő oszlopok telepítése és

a tewezési szo|gźitatásra vonatkoző kozbęszęrzési érték}rataľt el nem &ő beszerzésí
elj árások lefo lytatásáľa.

4. a Jőzsefvtľosi Vaľostizemeltetési Szolgálat részére a ntivények és a hozzá tartoző
anyagok beszerzésére és a növényzet fenntartására 604,0 e Ft-ot biztosít a |It07-02 cím
Fejlesztési céltartalék _ Népszínhźzutca kandeláber csere - e|óirányzat teľhére.

5. ahatttrozatbanfoglaltakmiatt:
a) az onkoľmtnyzat kiadás |1107-02 cím Fejlesztési céltartalék - Népszínház utca

kandeláber cseľe - e|oirźnyzatról 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosit a 11601 cím -
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önként vállalt feladat -bervházźlsok előirányzatáĺavíráglartő oszlopok beszerzése
a Népszính áz utcában címen.

b) az onkoľmányzat kiadás III07-02 cím Fejlesztési céltartalék - Népszíl.lház utca
kandeláber csere _ e|őirźnyzatrőI 604,0 e Ft-ot átcsoportosít a |1108-02 cím -
önként váI|alt feladat - ťlnanszirozási működési kiadásokon belül az irányítő
s zervi támo gatásként fo lyó s í tott támo gatás kiutal ása e|őir źtny zatár a a I ő zsefu aľo s i
Városüzemeltetési Szolgálat tźlmogatása címen.

c) a Józseťvátosi Varosüzemeltetési Szolgá|at 80103 cím _ önként vá||a|t feladat _
ťlnanszítozásí működési bevételeken beltil a műkĺjdési irźnyitőszerví
támogatásként folyósított fizetési szźrriźn történő jóváíľás előbtnyzatźt 604,0 e
Ft-tal megemeli, ezze| egyidejűleg ugyan ezeĺ cím dologi e|oirźnyzatát _ onként
vá|Ia|t feladat _ 604,0 e Ft-tal megemeli utcai virágok beszerzése és ápolása
címen.

6. felkéri a polgármestert, hogy a hatátozatbaĺ foglaltakat a kĺiltségvetésľől szóló
rendelet következő módosításĺĺnáI vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: I.,f .,4.,5 pont esetén f0I3. május 08.

3. pont esetén 2013. május 3 1.

6. pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása

Dľ. Kocsis lĺ.áté
17 őra34 perckor 10 peľc szÍinetet rendel el.

SZÜNET

Dľ. Kocsis Máté
Megkér mindenkit, hogy foglalja ela helyét.

Napirend 5/3. pontja
Javaslat az építésüggyel iisszefůiggő egyes helyi eljárások részletes
szab ályaiľól szóló 5 l2013.(ru.1 0.) iinkoľ mány zati ren d elet módo s ítás ára
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgĺírmester

Dr. Kocsis lľ{.áté
Az illetékes bizottság meg!fugyalta. A napiľenđ vitájat megnyitja. Dudás Istvánnénak adja

megaszőt.

Dudás Istvánné
Äz tlj reĺđelet rendelkezése szetint a telepĹilésképi bejelentési e|járźs során határozatot bocsát
ki az eljaľó hatóság, viszont nem rendelkezik a határozatíal szembeni fellebbezés
lehetőségéről, amit viszont az Itv. biĺosít. Ezért azzal a javaslatta| é|, hogy a rendelet



egésztiljön ki egy I3lA szakasszal, ami a következőképpen hangzana: ,, A települési
bejelentési eljárás soľán kiadott dtjntéssel szemben írásban, a Képviselő-testtiletnek címzett, a
kerületi foépítészhez benffitott fellebbezéssel lehet fordulni a döntés kézhęzvéte|étő|
számított 15 napon belĹil.''

Dľ. Kocsis l.'Iáté
Ekképpen teľjeszti a Képviselő-testület elé megvitatásra és döntésrę. További kérdés,
hozzásző|tls hiányában avitát|ezáqa. Szavazásra bocsátja a ľendelet-tervezetet.

A SZAVAzÁsN.ą.r JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTÁSHOZ HĺnĺosÍľBTT SZOTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBpvÁnos xÉpvIsBro-ľBsľÜĺ.pľp 18 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEsT ľ.ovÁRos vIII.
KERÜLET JóZSEFvÁRoSI oNxonľĺÁľyzĺľ xÉľvrsnL,ő _ TESTÜLETÉNEK
2212013. (V.15) oľronľĺÁľyzaľr RENDELETE AZ npÍľnsÜGGYEL
osszľľÜGco EGYES HELYI oľronnĺÁľyza.ľr rrĺ.rósÁcr ELJÁRÁSOK
nnszr,aľBs SZABÁLYAIRóL szoĺo 5/2013.(II.10.) oľxonľĺÁľyza.ľr
RENDELET MóDosÍrÁsÁnol

Dľ. Kocsis lĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 18 igen, 0 nem szavazatta|, 0 tartőzkodással
megalkotta a rendeletet.

Napirend 5/4 pontja
Javaslat a helyi építészeti-míÍszaki tervtanács létrehozásáľĺĺl és műkiidési
ľendjéľől sző|ő 5ll201t.(Ix.19.) iinkormányzati ľendelet hatályon kívĺil
helyezéséľe és új rendelet megalkotására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Az eloterjesztést az illetékes bizottság meg!fugyalta. A napiľend vitźi1át megnyitja. Kéľdés,
hozzászőIás hiányában a napiľend vitáját|ezáĺja. Szavazásta bocsátja a rendelet-tewezetet.

A SZAVAze.sN.ł.r JELEN VAN l s KÉpvIspro
A RENDELETALKoľÁsuoz vnĺosÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľ.vÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrpľp 18 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST F.oVÁRos vlil.
KERÜLET JoZSEFvÁRoSI oľxonľrÁľyza,ľ rÉpvrsnLo _ TEsTtjLEľÉľľr
23t2013. (V.15) oľronľĺÁNYZATI RENDELETE A HELYI ľpÍľÉszEľr-
vĺuszĺ.xr TERVTANÁc s lnľnnHoZÁSÁRóI, É s uÚrooÉSl RENDJEROL
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem szavazatta|, 0 tartőzkodással
megalkotta a rendeletet.

Napirend 5/5. pontja

Dr. Kocsis Máté
Az e|őterjesfést az 1|Ietékes bizottság meglárgyalta. A napirend vitájtú megnyitja. Pintéľ
Attilanak adja meg aszőt.

Pintér Attila
Külön szavazástkér a4. és 5. pontról.

Dr. Kocsis M.áté
Elfogadja Pintér Attila ügyľendi javaslatát. A napirend vitájat(ezźlrja, és szavazásľa bocsátja a
hattrozatij avaslat 1 -3. pontj át.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. tttmogatja Diescher Jőzsef építész kľiptájĺának felújítását azzal, hogy az anyagi
támogatás mértékéről a további egyeztetések eredményét követően dönt.

2. támogatja Wattay János tiszteletére emlékmű vagy emléktźtb|a źi|ítását a Józsefuáľos
teľĹiletén, azonban arryagi tlímogatást nem tud nyújtani.

3. tźlmogatja Haltenberger Samu emléktáblájĺínak elhelyezését a Budapest VIII. Kerepesi
út 75/b szźlm a|attí épület utcai homlokzatán, amennyiben az emléktábla
elkészítésének s elhelyezésének telj es költs égét a kér e|męző viseli.

Felelős: polgármesteľ
Hatźridő: 1 . pont esetén 2013, május 8. és az egyeńető tárgyalások lefolytatását követően

2.,3.pontesetén 20|3. május 8.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem 0 1artőzkođással a Képvise1ő-testtilet elfogadta ahatźnozati
javaslat 1-3. pontját.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHIZ EGYSZERŰ SZóToBB s Éc szÜrSÉGE S
HATÁRoZAT:
16312013. (v.08.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy
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1. ttlmogatja Diescher József építész l<ripttĄának felújítását azza|, hogy az anyagi
támogatźs mértékéről a további egyeztetések eredményét követően dcjnt.

2. tźlmogatja Wattay János tiszteletéľe emlékmű vagy emléktáb|a áI|ítását a Józsefuáros
teľül etén, azonb aĺ aĺy agi tźmo gatást nem tud nffi tani.

3. támogatja Haltenberger Samu emléktáblájának elhelyezését a Budapest VIII. Kerepesi
út Islb szźm alatti épület utcai homlokzatán, amennyiben aZ emléktábla
elkészítésének s elhelyezésének telj e s kĺilts é gét a kér e|mező viseli.

Felelős: polgármester
Hatátriđó: 1 . pont esetén 2013 . máj us 8 . és az egyeztető tárgyalások lefolýatását kcjvetően

2.,3.pont esetén 2013. május 8.

Dľ. Kocsĺs Máté
Szavazástabocsátjaazeredetihatźnozati javaslat4-5.pontját.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. tźĺmogatja a Baross utca menti (35798) hrsz közteľiilet ,,Muzsikus cigányok paĺkja''
névre tĺlrténő elnevezését azza| a feltétellel, hogy akomyező épĹiletek házszámozźsa
nem változik.

2. tźlmogatja a 4' pontban meghatározott területen a muzsikus cigányok tészéte emlékmű
létesítését, melynek teľveit, azok elkészülte után kér bemutatni. Az emlékmű
felá||ításźxal kapcsolatos pénzbeli tźnlogatás mértékéľől a Képviselő-testÍilet felkéľi a
p o l gáľme steľt' ho gy fo lyas son e gy eztetést a F ővaro s i onkorman y zattaI.

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

2. pont esetén 2013. május 8. és az egyeńető táľgyalások lefolytatását követően

I)r. Kocsis M.áúé
Megállapítja, hogy 17 igen,1 nem 0 taľtózkodással a Képviselő-testtilet elfogadta a kĺjvetkező
határozatot:

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATlgrc.ZAT ALHc.Z EGYS ZERŰ SZóToBB s Éc s zÜr S ÉGE s
HATAROZAT:
164t2013. (v.08.) 17IGEN 1 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő{estület úgy dönt, hogy

1. támogatja a Baross utca menti (35798) Ilľsz kozteľület ,,Muzsikus cigányok parkjď'
névľe t<jľténő elnevezését azzal a feltétellel, hogy a komyező épületek htnszámozása
nem változik.



2. tźtmogatja a 4. pontban meghatéttozott terĹileten a muzsikus cigányok részérę emlékmű
létesítését, melynek terveit, azok elkészülte után kér bemutatni. Az emlékmtÍ
felállításával kapcsolatos pénzbelí tárĺogatźls mértékéről a Képviselő-testtilet felkéri a
pol gármestert, ho gy folytasson e gyeztetést a Fővaĺo si onkormán y zatta|.

Felelős: polgáľmester
Hatáľ:rđo 1. pont esetén 2013. május 8.

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

Napiľend 5/6. pontja
Javaslat a Budapest VIII., József u.27. és Vajdahunyad u. 9. szám alatti
telekingatlanok hasznosítására, valamint a keľületben kerékpártárolók
|étrehozására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

Dr. Kocsis lNĺ'áLté

Az eIőterjesztést az 1|Ietékes bizottság meglárgyalta. A napiľend vitájtt megnyitja. Szili
Balazsnak adja meg aszőt.

Szili Balázs
Azokkal, akikkel 5000 Ft-os tron szerződést kĺĺttittek' módosítják-e a szerzódést 1500 Ft-ta,
vagy ők többet ťtzetnek, mint akikke| enúán fognak szeruődn7?

Dr. Kocsis M:áLté

Az eloteqesztő vá|aszol a Képviselő Úľ kérdéséľe.

Kovács Ottó
Igen, módosítjak a szerződéseket.

Dľ. Kocsis M.áté
Ahatźnidőben elírás töľtént, helyesen 8. pont helyett 9. pont kerĹil a határozatijavaslat sorba.

Kérdés, hozzźszőIźts hiĺányában a vítát |ezárja és szavazásľa bocsátj a az alábbi hatáĺozatí
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1.) visszavonjaa30Il20I2. (IX.20.) száműhatározat 1.) - 5.) pontját.

2.) eltér a224l20I2. (VII. 05') szźlmtKépviselőtestiileti hatfuozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott béľlęti díjtól és elfogadja, a Budapest VIII, József v 27 . szźnrl alatti telek,
gépkocsi-beállóként való hasznosítását a VIII. keľiileti Rendőrkapitányság, a Józsefuarosi
Vaľosiizemeltetési Szo|gáIat és a Közterület feliigyelet dolgozői részére, 1.500,- Ft +

dfa/gepkocsi-beátló havi bérleti díj mellett. A KozteľÍilet-felügye|etszolgá|ati gépjárművei a
Budapest VIII., József u.27. szám alatti telken ingyenesen paľkolhatnak, mivel kozfeladatot
látnak el.



3.) eltér a22412012. (Vil. 05.) számú Képviselő-testületi hatźnozatII. fejezet 8. c) pontjában
meghatźrozott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek,
gépkocsĹbeállóként való hasznosítását a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, 1.500,- Ft
+Afďgépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.

4.) az önkormanyzat tulajdonában á|Iő üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi beállók
és dologbérlet bérbeadásĺĺnak feltételeiről szóló 5912011. (XI. 07.) számű ĺinkoľmányzati
rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a 3 havi bľuttó béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetését elengedi.

5.) u önkoľmányzat tu|ajđonában á1ló tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállók és dologbéľlet béľbeadásának feltételeiľől szóló 59l20II. (XI. 07.) számĹl
önkormányzati rendelet 15.$ (4) a.) pontja a|apjźn eltekint az egyoLđalú kötelezettség vállaló
ny1latkozatkozjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

6.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-bettlIőkra történő bérleti szetződések megkĺitésére,
valamint a meglévő bérleti szerződések módosításara a béľleti dij és az óvadék
vonatkozásában

7.) a Kisfalu Kft a feladat el|tltźLsáértmegbízásí díjban nem részesül.

8.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a
- Baľoss u, 63-67. _ onkormanyzat épi|ete e|olt,
- Harminckettesek tere,
- Horváth Mihály téľ Fazekas Mihály Gimnazium előtt,
- Losonci tér - Losonci téri iskola előtt,
- Mikszáth Kálman tér- SOTE könyvtĺíľ közelében,
- Német utca - Némęth iskola közelében vagy Metro közelben,
- Tömő utca - SOTE kĺjzelében,
- Szigony utca _ Ptáter utca _ Pázmźny Péter Egyetem lnformatikai Kaľ helyszíneken bruttó 1

millió Ft összeghatáríg,,P,, alaktĺ kerékpártámaszok létesítéséľe folytasson le beszeľzési
eljarást és annak eredményét teľjessze aYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határidő: 1-7.) pont esetében 2013. május 8.

8.) pont esetében zll3.június 3.

Dľ. Kocsis ľ.ĺ.áLté

Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem 0 tartóZkodással a Képviselő-testiilet elfogadta az alábbí
határ o zati j avas l atot.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z EGYS ZERu szóľo gB S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
16s/20r3. (V.08.) 18IGEN O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

O NEM
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1 .) visszavo nja a 30I /f0I2. (IX.20.) szĺámú hattrozat 1 .) - 5.) pontj át.

2.) eltér a224l20I2. (V[. 05.) számú Képviselőtestiileti hatźnozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott bérleti díjtól és elfogadja, a Budapest VIII, József u. 27 . szttm a|attí telek,
gépkocsi-beállóként való hasznosítását a VIII. kerületi Rendőrkapittnyság, a Józsefuaľosi
Vaľostizemeltetési Szolgá|at és a Köĺerület felügyelet dolgozói részére,1.500,- Ft +

ĺfa/gépkocsi-beálló havi bérleti díj mellett. A Köztertilet-feltigye|et szolgáIati gépjárművei a
Budapest VIII., József u.27. szám alatti telken ingyenesen parkolhatnak, mivel közfeladatot
látnak el.

3.) eltér a22412012. (VII. 05.) számú Képviselő-testtileti hatátozatII. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szźln a|atti telek,
gépkocsi-beállóként való hasznosítását a Polgármesteľi Hivata| đo|gozői részére, 1.500,- Ft
+Afďgépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.

4.) az önkormányzat tulajdonábaná|Iő üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi beállók
és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI. 07.) számű önkormányzati
rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megťrzetését elengedi.

5.) az tinkormányzat bilajďonában álló iires telkek' felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet béľbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1. (XI. 07.) szárrru
önkormanyzati rende|et 15.$ (4) a.) pontja a|apján eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló
nyí|atkozatközjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj méľtékéľe tekintettel.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsĹbeállókľa tcjrténő bérleti szeľződések megkdtéséľe,
valamint a meglévő bérleti szerzőďésęk módosításaľa a bérleti dij és az óvadék
vonatkozásábaĺl

7.) a Kisfalu Kft a fe|ađat e|IźúásáéÍtmegbízási díjban nem részesül.

8.) felkéľi a Kisfalu Kft-t' hogy a
- Baross u, 63-67, - onkormanyzat épülete előtt,
- Harminckettesek tere,
- Horváth Mihály tér Fazekas Mihály GimnŁium előtt,
- Losonci tér - Losonci téri iskola előtt,
- Mikszáth KáImźntér- SoTE könfiĺáľ kcĺzelében,
- Német utca - Németh iskola közelében vagy Metro kĺjzelben,
- Tömő utca - SOTE kĺizelében,
- Szigony utca _ Práter utca _ Pźzmány Péter Egyetem Informatikai Kaľ helyszíneken bruttó 1

millió Ft összeghatźrig,,P,, alakú kerékpártámaszok létesítésére folytasson |ę beszęrzésí
eljárást és annak eredményét terjessze aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó ígazgatőja
Hataridó:1-7.) pont esetében 2013. május 8.

8.) pont esetében 2013.június 3.
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Napirend 517. pontja
Javaslat segélyhívĺí ľendszer kialakításáľa a díjfizető paľkoló
automatákban
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis i|lĺ;áté - polgĺĺrmester

Dľ. Kocsis lĺ.áté
Az előtetjesztést az illetékes bizottság megÍfugyaIta. A napirend vitáját megnyitja. Pintéľ
Attilának megadj a a szőt.

Pĺntéľ Attila
Kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a gyakorlatban valóban használni fogtrźl<-e az
emberek a segélykérést ezen a módon. Manapság mindenkinek van mobilja, Magyarországon
8 millió mobil előfizetés van' nem taľtja életszeríinek, hogy az embeľek az utcźn a dijťtzető
automatáknál fognak segítséget kéľni. Nem fogja támogatni ezt az előterjesztést.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megvan ennek az e|őnye. Ezt aKoztertilet-felügyet központjában kialakított rendszer fogadja
egészen más és gyorsabb is az értesítés útja, mint ha egy ismeretlen mobilszámrőI valaki
segélý hív, de ezIegyenvitatéma. Felkéri Biál Csabát, hogy egy rövid áttekintést adjon ęI:lhez

azigyhoz.

Biál Csaba
Minden bizorľrtya| onĺ'k is ta|áIkońak mar a fogadóóľfüon olyan hatósági bejelentésekkel,
hogy a rendőrt fél órán keresztül' órán kereszťtil nem lehet eléľni. Ennek az az e|ónye, hogy
amikor megnyomja a gombot a segélykérő gombot az automatán, akkoľ közvetlentil be fog
csĺirĺĺgni a térfigyelő központba. Maximum 4 másodperc a|atífel kell vennie a rendőľnek
vagy a köZterület felügyelonek, ott legalabb yégy fő ü1 a kamerák előtt. Minden bizonnyal
gyorsabb lesz az egésznek az ugymenete. Ugy gondoljĺák, hogy van más lehetőség is a
segélyhívásra, például, ha valaki rosszul van az utcán, vagy báľmilyen olyan pľobléma,
amivel lehet a Kĺjzteľiilet-felügyelethez vagy a Rendőrséghez fordulni, ezéĺt előnyĺis. Igy
biztos, hogy van értelme errnek a dolognak. A parkoló automatfü azon kívül, hogy jegyet
adnak, k1haszná|atlanul állnak a nap 24 őtájábarl. országos szinten ez az első alkalom, hogy
ők eń, be szeľetnék vezetni, illetve reméli be is fogjĺák vezetni, valóban egy korszakalkotó és

hatékony segélyhívó rendszer tud lenni.

Dr. Kocsis ľĺ'áLté
Komássy Ákosnak adja meg aszőt.

Komássy Ákos
Rendkíviil fontosnak tartja ezeket a lépéseket az á|Iatlpo|gźri komfortérzet javítźlsa és a
közbiztonság fokozása érdekében. Kifejezetten hasznos fejlesztésľől van sző. Hozzáteszí,
hogy ehhez hasonló rendszerek mÍĺkodését több nyugat-európai nagyvaľosban|tĺott mĺíľ, és

vanhaszĺa. Gľatulál a javaslathoz és tánogatja.
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Dr. Kocsis N{áté
Kérdés, hozzászőIás hiányában a vitát |ezźtrja és szavazásľa bocsátj a az a|ábbi határozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy:

l. 2013 július l-től ttlmogatja a segélyhívó renclszer kialakításáL az eIoLe4ęszĹés ęlsĺ3 számú
mellékletében foglaltak szeľint

2. az I pontban foglaltak végľehajtása céIjabőI|, annak fedezetéül a paľkolási bevételi tĺjbbletet
jelöli meg.

3. aKońerulet-felügylet 30105 cím kĺjtelező fęladat bęvételi iĺtézményi mfütjdési bevételi
előirźnyzatát 8.180. e Ft-tal és a kiadás felhalmozásí előirźnyzatźLt7.79}. e Ft-tal, dologi
kiadás e|őirźnyzatát390 e Ft-tal megemeli.

4. tartósan előzetes kötelezettségetvá|Ial évente megközelítőleg 780 e Ft-ra SIM káĺtyfü havi
dijaira.

5. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat az ĺinkormźnyzati költségvetésľől
szóló rendelet soron következő módosításánál vegye figyelembe.

6. felkéri a Közterület-felügyelet vezetőjét abeszerzés lefolytatásaĺa, valamint a segélyhívó
rendszer kiépítésre.

Felelős: 1-4. pont esetében: polgármesteľ
5. pont esetében polgármesteľ
6. pont esetében KöZtertilet-felügyelet v ezetője

Hataľidő: 1-4. pont esetében 2013. május 8.

5. pont esętében a költségvetésről szóló ľendelet kĺjvetkező módosítása
6. pont esetében 2013június 30.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem 2 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta az alźtbbí
hatźľ o zati javas l atot'

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATH)ZATALHOZ MrNo S ÍTETT SZoToB B SÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
16612013. (v.08.) 16IGEN 0 NEM }T^RTDZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy d<ĺnt, hogy:

l. 2013 július l-től támogatja a segélyhívó rendszer kía|akĺtását az e|otefiesztés első sztĺrÍl
mellékletében foglaltak szerint
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2. az I pontban foglaltak végrehajtása céljából|' annak fedezetéiil a parkolási bevételi többletet
jelöli meg.

3. a Köaeľület-felügylet 30105 cím kötelezo fę|ađat bevételi intézményi műkodési bevételi
e|őírtnyzatát 8.180. e Ft-tal és a kiadás felhalmozási e|oirtnyzatát7.790. e Ft-tal, dologi
kiadás előirtnyzatát 390 e Fttal megemeli.

4. tartósan elozetes kcjtelezettségetvá||al évente megkcizelítőleg 780 e Ft-ra SIM káľtyfü havi
đíjaira.

5. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatźlrozaÍban foglaltakat az ĺjnkormźnyzati költségvetésľől
szóló rendęlet soron következő módosításánál vegye figyelembe.

6. felkérí a Kcjzterĺ.ilet-felügyeletvezetőjét abeszerués lefolyatásáľa, valamint a segélyhívó
rendszeľ kiépítésľe.

Felelős: 1-4. pont esetében: polgármester
5. pont esetében polgármesteľ
6. pont esetében KözterĹilet-felügyelet v ezetoj e

Hataľidő: 1-4. pont esetében 2013. május 8.

5. pont esetében a költségvetésľől szóló ľendelet következő módosítása
6. pont esetében 2013június 30.

Napirend 5/8. pontja
Javaslat a Józsefuárosi Városüzemeltetési SzolgáIat kiiltségvetésének
módosítására, a parkolást megakadá|yoző pollerek javítására, pőtlására,
kiiltségvetési pótĺgény benyúj tásával
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Acs Péter _ IvsZ igazgatőja

Dľ. Kocsis Máté
Az e|őterjesztést az illetékes bizottságmeg!áłgya|ta. A napirenđvitźĄát megnyitja.
Kérdés, hozzásző|ás hiĺányában a napirend vítáját |ezźĄa és szavazásra bocsátja az alábbi
határ ozati j avas l atot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. egyetért a keriiletben elhelyezett 2|7 db poller javitásáva|, valamint |23 db polleľ
pőtlásźxal, a bekerülési költsége 4.700,0 eFt,

2. a fe|adat e||átását a Jőzsefvźrosi Vaľosüzemeltetési Szo|gá|at végzi, és felkéľi a
v ezetőj ét, a. b ęszer zés i elj arás l efo lyatás ĺĺľa.

3. a lőzsefvźtrosi Várostizemeltetési Szolgálat költségvetését az 1. pontban foglaltak
teljesítése érdekében a műkcidési cél és általĺĺnos tarta|ék terhéľe 3.600,0 e Ft-tal
kiesészíti.
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4. a) az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím - kotelező feladat - működési cél és
általános taľtalékon beltil az működési általános larta\ék eloirányzattlrőI3.600,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ finanszírozási működési
kiađáson belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
elóirányzatára,
b) a Józsefuaĺosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat - bevételi
ťlnanszítozási mfüödési bevételen belül a az fuányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési széľrilźn történő jőváírása e|óirtnyzattń és a kiadás dologi
előirźnyzatát 3 .600,0 e Ft-tal megemeli.
c) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő
mó do sítás án á| a hatfu ozatb an fo gl altakat ve gye fi gye lemb e.

Felelős:polgáľmester, a Jőzsefvtrosi Varosĺizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő:1-3 azonna|,

4. pont a)-b) azonnaI, c) legkésőbb zUl3.június 30.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem 0 taľtózkodással a Képviselő-testület elfogadta az a|ábbi
hatáĺ o zati j avasl atot.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z MINo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
167t2013. (V.08.) O NEM O TARTOZKODASSALIS IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. egyetért a kertiletben elhelyez ett 217 db poller javitźlsával' valamint |23 db poller
pőt|ásźwa|, a bekeľĹilési költsége 4.700,0 e Ft,

2. a fe|adat ellźtźsát a Jőzsefvźnosi Varostizemeltetési Szolgźllat végzí, és felkéľi a
v ezetőjét, a. bęszerzési elj árás lefo|ytatásźľa,

3. a Jőzsefvźrosi Varosiizemeltetési Szo|gźiat költségvetését az 1. pontban foglaltak
teljesítése éľdekében a működési cél és általános tarta|ék terhére 3.600,0 e Ft-tal
kiegészíti.

4. a) az onkormĺányzat|<ladás 11107-01 cím - kĺjtelező feladat _ mfüĺldési cél és
általános tartalékon belĺJl az mfüödésí általános ártalék e|őirényzatőÍő| 3.600,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kĺjtelező feladat - finanszírozási mfüödési
kiadáson bellJl az irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|oirányzatźĺa,
b) a Józsefuarosi Várostizemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat _ bevételi
ťlnanszítozási műktjđési bevételen beltil a az írtnyítószeľvi támogatásként folyósított
tźlmogatás fizetési szźrrltn történő jőváírésa e|őirtnyzatát és a kiadás dologi
e|őfutnyzatát 3.600,0 e Ft-tal megemeli.
c) felkéri a polgĺĺrmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kcjvetkező
mó do s ítás án áI a határ o zatb an fo glaltakat ve g ye fi gyel emb e.

Felelős:polgĺĺľmester, aJőzsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
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Hatĺĺridő : I -3 azonna|,
4. pont a)-b) azonnal, c) legkésőbb 2013. június 30.

Napiľend 5/9. pontja

(írásbeli e|oteqesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }1.áté - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Az előterjesztést az illetékes bizoÍtság meg!fugyalta. A napirend vitáját megnyitja. Jakabfy
Tamásnak megadja a szőt.

Jakabfy Tamás
Az egyik ideiglenes parkolónak kijelölt telek ki volt jelölve közösségi kertnek is. A
Karácsony Sandor utcában nem lesz lehetőség kĺizösségi keľtet létrehozni, pźiyźnat ugyan
nem volt rá, de érdeklődés igen Kaiser képviselő szóbeli tájékońatása alapjan.

Dr. Kocsĺs ľIáté
Valóban így van, ďe ez egy átmeneti állapot az ilj piac megépüléséig, és jövőre is kiírhatják
azt atelket, e|nézést kér azoktól, akik számitottak arta, de ez most egy fontosabb szempont a
varos mfüödése érdekében.
A napirend vitaját|ezárja és szavazásra bocsátja az a|ábbihatźxozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 35463 lltsz. alatt felvett, teľmészetben a Karácsony Sandor u. 29. szźtm a|atti
ingatlant a 7612013. (III.06.) számis' képviselő-testületi hatfuozatban foglaltaktól
eltérően hasznosítja

2. a 353f7 lltsz. a|att felvett, természętben a Szerdahelyi utca 9. szźtm a|atti, 698 m"
alapteľĹiletű, iiľesen álló telekingatlan vásárlói parkolóként, valamint a 35463 hrsz.
alatt felvett, természetb en aKatácsony Srĺndor u.29. szám alatti. 1 105 m2 alapterülettĺ,
üresen ál1ó telekingatlan aľusítói parkolóként hasznosítja, 2014. februáľ 28-ig, đe
legkésőbb a Teleki téri piac megnyitásáig.

3. A Karácsony S' u. 29. szám a|atti ingatlan esetében a bérleti dijat időszakosan árusító
ősteľmelők esetében 3.000,- Ftlhónap + Afďgépkocsi-beálló, a piacon állandó
jelleggel ráľusító kereskedők részére 5.000,- Ft/hónap + AfďgépkocsĹbeálló ĺisszegben
źtllapitja meg. A bérleti szerzođés feltétel bekövetkeztéíg, azaz 2014. februĺíľ 28-ig
érvényes, de legkésőbb a Teleki téri piac megnyitásáig. Az oĺtkormźnyzat
tulajdonában á|Iő tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és
dologbéľlet béľbeadásanak feltételeiről szóló 59l20l1. (XI. 07.) szźmt oĺlkormźnyzatí
rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő <isszegiĺ
óvadék megfizetését elengedi. Az Önkormányzat tulajdonában ál1ó üľes telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről
szőIő 5912011. (K.07.) sztmű önkormányzati rendelet 15. $ (a) a.) pontja a|apjźln
eltekint az egyo|đalú kötelezettség vállalő nyilatkozatközjegyzői okiratba foglalásától
a bérleti díj méľtékére tekintettel.
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felkéri a Kisfalu Kft-t Karácsony S. u. 29. szźtm aIattí ingatlan esetében a gépkocsi-
beállólľa vonatkozó bérleti szerződések megkötésére.
felkéľi a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az 1. pontban említett tires
telkeken a parkoló kialakításahoz szfüséges munkálatok e|végzéséről, melyľe bruttó
4.800 e Ft fedezetet biztosít a 11602 cím dologi - egyéb üzemeltetés - e|oirányzata
terhére.

6. felkéri a Jőzsefvttrosi Vaĺosüzemeltetési Szolgálat igazgatőját, hogy az onkoľmányzat
nevében gondoskodjon a Szerdahelyi utca 9. szám alatti ingatlan esetén a paľkĺ.llás

izeme|tetés ellátásaľó|, a szeméIyi állomány bińositásáról, melyre 2013.évre 1.600 e
Ft-ot biztosít a JVSZ bér- és járulék megtakarítása terhére, valamint 2014. évre 400 e

Ft összegben előzetes kötelezettségetvźtIIaI a parkolásból befolyó bevételek terhéľe.
7. felkéri a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőját, hogy a hatźrozat 6.

pontj ában fo glaltak miatt saj át hatáskörbe n az intézmény költségvetését módo sítsa.
8. hozzĄáru| az ideiglenes piac utcafrontján koncentrált rakodóhely létesítéséhez a

Szeľdahelyi utcában 20 méter és a Kaľácsony Sándor utcában 35 méter hosszúságban,
4.00 és 1'2.00 őrakĺjzĺjtti időkorláttal, a létesítés költségére bruttó 80.000 Ft-ot biztosít
a I I 5 02 cím dolo gi kiadási e|őir ány zat terhére.

9. felkéri a polgármesteľt, hogy a20I3, évben befolyó többletbevétellel a kÓltségvetés
módosítására tegyen javaslatot, és a2014. évi költségvetés készítésénél ahatźrozat2.
pontj ában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: az I-3.,8-9. pont esetében a polgáľmester
4-5. pont esetén Kisfalu Kft ügyvezető
6-7. pont esetében: Józsefuarosi Várostizemeltetési Szolgá|at ígazgatő,
polgármesteľ

Hataľidő: az |.3.,5. pont esetébenf}I3. május 8.

4.pontesetében: 2013. május 31.
6.pont esetén 2013.május 8, illetve a2014. évi költségvetés tervezése
7. pont esetén aJYSZ költségvetésének következő módosítása
8.pont esetén 2013. május 31.

9. pont esętén legkésőbb 2013. december 31., és a 20l4,évi költségvetés
tervezése

Dľ. Kocsis lNĺáté
Megállapítja, hogy 1'7 igen,O nem I tartőzkodással a Képviselő-testiilet elfogađta az a|ábbi
hattr o zati j avas I atot.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELŐ
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH)Z unĺŐ s ÍľpTT SZóToB B SÉG SZUKSÉGES
HATAROZAT:
168t2013. (V.08.) 17IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
1. a 35463 l.rsz. a|att felvett, természetben a Katácsony Sándot u. 29. szálm alatti

ingatlant a 7612013. (III.06.) számu képviselő-testületi hatáĺozatban foglaltaktól
eltérően hasznosítia.

4.

5.
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2. a 35327 |tsz. a|att felvett, természetben a Szeľdahelyi utca 9. szám a|atti, 698 fiŕ
alapteľĹiletű, iĺresen ál1ó telekingat|an vásárlói parkolóként, valamint a 35463 hĺsz.
alatt felvett, természetben a Karáósony Sándo r u.29. sztlm a|attí. 1 105 m2 alapteľiiletű,
tiresen ál1ó telekingat|an arusítói paľkolóként hasznosítja, 2014. febľuar 28-ig, de
legkésőbb a Teleki téľi piac megnyitásáig.

3. A Kaľácsony S. u. 29. száĺn a|atti ingatlan esetében a béľleti díjat időszakosan arusító
ostermelők esetében 3.000,- Ft/hónap + Afa/gépkocsi-beá1ló, a piacon állandó
jelleggel aľusító kereskedők részére 5.000,- Ft/ľrónap + Afa/gépkocsi-bęálló összegben
á||apitja meg. A bérleti szerzóďés feltétel bekĺjvetkeztéig, azaz 2014. február 28-ig
érvényes, de legkésőbb a Teleki téri piac megnyitásáig. Az onkoľmĺĺnyzat
tulajdonában á||ő Ĺires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbérlet bérbeađásanak feltételeiľől szóló 59120|1. (XI. 07.) számí onkormányzati
rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjźn a3 haví bľuttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszegű
óvadék megfizetését elengeđi. Az onkoľmtnyzat tulajdonábarl á||ő tires telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérIet béľbeadásának feltételeiről
szőIő 5912011. (X.07.) számu önkormányzati rende|et 15. $ (4) a.) pontja a|apjźn
eltekint az egyo|dalú ktjtelezettség vállalő nyi|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától
a bérleti díj mértékére tekintettel.

4. felkéri a Kisfalu Kft-t Kaľácsony S. u. 29. szźlm a\attí ingatlan esetében a gépkocsĹ
beállókľa vonatkozó bérleti szęrző đések megkötésére.

5. felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetojét, hogy gondoskodjon az l. poĺtban említett iires
telkeken a paĺkoló kialakításahoz szfüséges munkálatok elvégzéséről, melyre bruttó
4.800 e Ft fedezetet biztosít a 11602 cím dologi _ egyéb tizemeltętés - e|őitźnyzata
terhére.

6. felkéri a Jőzsefváĺosi Váľosüzemeltetési Szo\gáIat igazgatőját, hogy az onkormtnyzat
nevében gondoskodjon a Szeľdahelyi utca 9. szám a|atti ingatlan esetén a paľkolás
tizemeltetés ellátásáľóI, a szeméIyi állomĺíny biztosításźrőI, me|yre 20|3.évte 1.600 e
Ft-ot biztosít a JVSZ bér- és járulék megtakarítása terhére, valamint 2014. éwe 400 e
Ft összegben előzetes kötelezettségetvźilal a parkolásból befolyó bevételek terhére.

7. felkéri a Jőzsefvźrosi Vaĺostizemeltetési Szolgálat igazgatőjź.ŕ, hogy a határozat 6.

pontjában foglaltak miatt saját hatásk<jrben az intézmény költségvetését módosítsa.
8. hozzt$źru| az ídeig|enes piac utcafrontján koncentrált rakodóhely létesítéséhez a

Szerdahelyi utcában 20 métet és aKarácsony Sándor utcában 35 méter hosszúságban,
4.00 és 12.00 őra közötti időkorláttal, a létesítés koltségére bruttó 80.000 Ft-ot biztosít
a II502 cím dologi kiadási előirányzat terhére.

9. felkéri a polgĺírmesteľt, hogy a2013. évben befolyó tĺibbletbevétellel a költségvetés
módosítására tegyen javaslatot, és a 2014. évi koltségvetés készítésénél ahatározat 2.
pontjában foglaltakat Vegye figyelembe.

Felelős: az |-3.,8-9. pont esetében a polgáľmester
4-5. pont esetén Kisfalu Kft ügyvezető
6-7. pont esetében: Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szo|gá|at igazgatő,
polgármester

Hatźnídő: az l-3.,5. pont esetében2ll3. május 8.

4. pont esetében: 2013. május 3 1 .

6.pont esetén 2013.május 8, illetve a20I4. évi költségvetés tervezése
7. poĺt esetén aJYSZ kcĺltségvetésének következő módosítása
8.pont esetén 2013. május 31.



9. pont esetén legkésőbb 2013. december 31., és a 2014.évi kiiltségvetés
tervezése

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 6/1. pontja
Javaslat polgáľmesteľi és alpolgáľmesteľi keľet teľhéľe tőrténő
támogatások elbíľálásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Sríntha Péteľné _ alpolgármester
Dr. Sara Botond - alpolgármester

Dr. Kocsis M.áúé
Írásbeli előteľjesztést a bizottságok
helyszíni kiosztással. A napirend
képviselőnek.

meg!árgya|ták. A képviselők cseľe előterjesztést kaptak
yitáját megnyitja, és megadja a szőt Pintér Attila

Pintér Attila
A csere előterjeszéssel az a problémáj a, hogy az 3Á 3-kor érkezett. Ez azért fontos, mert az
sZMsZ szerint halasńhatatlan, késlekedést nem trírő esetben, előterjesztés legkésőbb az ülés
megkezdése előtt 2 őrćĺvaI érkęzhęt. Ez va|őban csere előterjesfés, amelynek volt előzménye,
de új hatáľozati pontok keriiltek abba be. Úgy gondolja, nem lehet úgy eljárni, hogy kiadnak
egy előteľjesztést, azt rendbęn kézbesítik, majd az iilés előtt 14 percceI módosítják,
hozzáírnak és új hataľozati javaslatot írnak. A csere előterjesztés nem az e|irásokat konigálja.
Úgy gondolja, hogy erről nem kellene most szavazni, mert sérti azsZMsZ-t.

Dr. Kocsis Máté
Tudomása szerint 1 ponttal egészült ki. Megadj a váIaszađásta a szót Santha Péterné
alpolgármesteľ asszonynak.

Sántha Péterné
Tegnap délutĺín deľült ki, hogy rövid hatarídeju az egyik kérelem, a II. kéľelem. A nemzeti
zarźndokIat. Szerette volna támogatni, de miután hétfon indul a zarźndoklat minđenképpen a
mai napon kell donteni enől. A Hivatal az előterjesńést e|készítette még a délelőtt folyamán,
đę ő az egyik monđatban javítźst kért, és ezértiIyen szoľos azidő. Kéri, hogy a Képviselő-
testület fogadja el ajavaslatot.

Dľ. Kocsis M:áLté

Komássy Ákos képviselőnek adja meg aszőt.

Komássy Ákos
Javasolja, hogy a csere előterjesztésben szereplő javaslatokľól módosító indítványként
dcintsének, ha szükséges. Támogatja a kéľést. Elfogadhatatlannak tartja ań' a látens
fajgyrĺlöletet és kirekesńést, ami visszatéľ időnként jobbikos képviselő tarsától. Egyéľtelmtĺen



antiszemita megnyilvánulás került a képviselők elé. Kéri, kímélje meg Jőzsefvárost ezektől a
kirekesztő gondolatoktól.

Dľ. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselőnek adja meg a szót.

Pintér Attila
Ebben a Képviselő-testületben annyi gondolatolvasó ember ü1, akik belelátnak a fejébe.
Mindig antiszemitának |tńják, đe egy szót sem ejtett erről, ęzért visszautasítja Komássy Uľ
źi|ításaít. A2. és a 6. pontokľól külön szavazástkér.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy az előterjesńés tátgyában további kérdés, hozzászőIás nincs. A napiľend
vitájtt|eztrja és a következő hatźrozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. elszámolási kötelezettség mellett tźlmogatja a Megálló Csopoľt Alapítvány (székhely: 1084
Budapest, Jőzsef u. 49.; képviseli: olaszy Csaba elnök) az olaszországi Leccébęn 2013.
május 27. ésjúnius 2.kozott szewezett futball tornán va|ő részvételét 150.000.- forinttal,

2. 15 daĺab ľészvételi jegyet rendel a magyarcrszági depoľtáláso\ 69. évfordulójanak
tiszteletére 2013' május 13-án, szervezett Nemzeti Zartnđo|łJatta az Acs Vaľossá YáIásáért
Táľsaságtól (székhely:294L Acs, Ipar tlt2.,adőszám: 18616370, képviseli: Dr. Petľasovits
Anna) 5.500.- Ft/ jegy, azazbruttő 82.500.- Ft értékben.

3. eIszámolási kötelezettség mellett támogatja az Atarlycsapat AIapítvány (széI<he|y: 1062
Budapest, Aradi tft22; képviseli: Kű Lajos elnök) źital szewezett2013. évi diríkbajnokság
szervezési költségeit 1 50.000.- forinttal,

4. 40 darab támogatói jegyet rendel a Baptista Szeľetetszo|gá|at Alapítvánýól (székhely:
2481 Velence, Pusztaszabolcsi u. 3.; adószám: 18485529-1-07; képviseli: Szencry Srándor
kuratóriumi elnök) a 2013. május 24-én 15 őrátő| szervezett ,,Vidám Gyermeknap''
elnevezéstĺ cirkuszi előadással egybekötött segélykoncertre 1500 Ft/db, azaz bruttő
60.000.- Ft értékben' a támogatói jegyek fe|hasznáIásáĺa a Józsefuárosi Családsegítő és

Gyermekj ó l éti Kĺĺzp ont v ezetőj ének j avaslďa a|apj án keľĹil s or,

5. ahatáĺozat I. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzatkiadás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret előirányzatfuőI
összesen l50 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11l05 cím - - önként vállalt fe|ađat - műkĺjdési
cé|ű átađottpénzeszkoz előirányzatára aMegźiló Csopoľt Alapítvany tttmogatása címen,

6. ahatározat2. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat|<ladás 11107-01 cím mfüĺjdési
cél és általános taľtalékon belül Sĺántha Péterné alpolgĺĺľmesteri saját keret előirányzatárő|
ĺisszesen 82.500 Ft-ot átcsoportosít a kiađás 11101 cím - önként vállalt fęladat - dologi
elóirányzatźtratámogatói jegyvásarlásacímen,

7 . a hatźrozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormĺínyzat kíadás 1 1 107-01 cím mfüödési
cél és általános tartalékon belül dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret előirányzatárő|
cisszesen 150 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ tinként váI|aIt feladat - működési
célú átadott pénzeszkoze|óirányzatźlraazAľanycsapat Alapítvĺány támogatása címen,
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8. a határozat 4. pontjában foglaltak miaÍt az onkormányzatkíadás 1 1107-01 cím múködési
cél és általános taľtalékon belül dr. Sáľa Botond alpolgármesteri saját keret előirányzatźrőI
összesen 60 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - dologi
eIőírányzatáratámogatói jegyvásaľlásacímen,

9. felkéri a polgáľmestert, hogy ahattrozatban foglaltakat az ĺinkormányzat koltségvetéséről
szó ló rendelet következő módo sít ástná| ve gye fi gyelembe,

10. felkéri a polgármestert a hattlrozat 1. és 3. pontja szerinti támogatási szerződések, valamint
a2. és 4. pont szeľinti megrendelés aláíráséra.

Felelős: polgármester
Határiďó:1-8. pont esetében 2013. május 8.

9. pont esetében önkoľmányzat}}I3. évi k<iltségvetésénęk következő módosítása
10. pont esetében 2013' május 31.

Dr. Kocsis M:áLté
A Képviselő-testiilet ahatározatot 17 igen,0 nem szavazatta|,tartőzkođás nélkĺil elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN vAN 18 KÉPuSELo
(Pintér Attila képviselő a szavazźsban nem uettrészt.) 

.,

A HATAR OZATHO Z AT ALHO Z MINO S ITETT SZOTOB B SEG S ZUKS EGE S
HATAROZAT:
16912013. (V.08.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. ęlszámolási kötelezettség męllett tźlmogatja a Megálló Csoport Alapítvány (székhely: 1084
Budapest, József u. 49.; képviseli: olaszy Csaba eln<ik) az o|aszotszági Leccében 2013.
május 27 . ésjúnius Z.kozott szewezett futball toľnián va\ő részvételét 150.000.- forinttal,

2. 15 darab részvételi jegyet rendel a magyaÍorszźlgi depoľtáláso\ 69. évfordulójanak
tiszteletére 2013. május l3-áry szeÍvezett Nemzeti Zaĺtnđok|atra az Acs Vaľossá YáIásáért
Taľsaságtól (székhely:294I Acs, Ipaĺ ut2., adószám: 18616370, képviseli: Dr. Petľasovits
Anna) 5.500.- Ftl jegy, azazbruttő 82.500.- Ft éľtékben.

3. e|szétmolási kötelezettség mellett tźmogatja az Aranycsapat Alapítvźny (székhely: 1062
Budapest, Aradi ilt22.; képviseli: Kű Lajos elnök) áitaI szervęzęttZ)I3. évi diakbajnokság
szervezési költségeit 1 50.000.- forinttal,

4. 40 darab támogatói jegyet ľendel a Baptista Szeretetszo|gá|at Alapítvánýól (székhely:
2481 Velence' Pusztaszabolcsi u. 3.; adószám: 18485529-I-07; képviseli: Szenczy Sĺíndor
kuľatóriumi elnök) a 2013. május 24-én L5 őrátől szervezett ,,Vidám Gyermeknap''
elnevezésű cirkuszi előadással egybektitött segélykoncertľe 1500 Fťdb, azaz bruttő
60.000.- Ft értékben, a támogatói jegyek fe|hasznźiźlséra a Józsefuaľosi Családsegítő és

Gyeľmekj óléti Központ vezetőjének j avaslata alapján kerĹil sor,

5. ahatáĺozat I. pontjában foglaltak miatt. az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím működési
cél és áIta|ános tartalékon belül Santha Péterné alpoIgáľmesteri saját keľet előirányzatárő|

17IGEN O NEM 0 TARToZKoDÁssAL



összesen 150 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - - önként váIla|t feladat - működési
célú átađott pénzeszköz e|őirányzatźlra aMegá|ló Csoport Alapítvány támogatása címen,

6. ahatározat 2. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiađás 11107-01 cím múködési
cél és általános tartalékon bęlül Santha Péterné alpolgáľmesteľi saját keret előirányzatźrő|
összesen 82.500 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - dologi
előir tny zatáĺ a támo gató i j e gy vás aľlás a címen,

7. ahatźrozat 3. pontjában foglaltak mialt az onkoľmanyzatkiadás 11107-01 cím miĺködési
cél és általĺínos tartalékon belül dr. Kocsis Máté polgáľmesteri saját keret e|őirányzatárő|
összesen 150 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként véůIa|t feladat - működési
célú átadott pénzeszkoz e|őirźnyzatára az Aľanycsapat A|apítvźtny támogatása címen,

8. a határozat 4. pontjában foglaltak miatl az onkoľmanyzatkíadás 1 1107-01 cím mfüödési
cél és általános tartalékon belül dľ. Saľa Botond alpolgármesteľi saját keret előírźnyzatźlrő|
összesen 60 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím _ önként váILa|t feladat - dologi
előirányzattlrattnrlogatói jegyvásárlásacímen,

9. felkéľi a polgáľmestert, hogy ahatźnozatban foglaltakat az önkormźnyzat költségvetéséről
szóló rendelet kĺjvetkező módo sít ásźntĺ| ve gye fi gyelembe,

10. felkéri a polgármestert a hatétrozat 1. és 3. pontja szeľinti támogatási szerzőđések, valamint
a2. és 4. pont szeľinti megľendelés aláítására.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataĺidő: 1-8. pont esetében 2013. május 8.

9. pont esetében ĺinkormányzat2)Ĺ3, évi költségvetésének kĺivetkező módosítása
10. pont esetében 2013. május 3 1 .

A Képvis elő-te stül et az ] 7 0/2 0 ] 3. (ĺ/. 08') s zámú határozatáb an a szav azas
megismétléséről dontott, majd a 171 /20]3.(ĺ/.08.) és ]72 /2013.(ĺ/.08.) számokon

fogadta el a napirendi pont határozatót.

Dľ. Kocsis NIáté
Javasolja, hogy a Képviselő-testĹilet figyelmetlensége miatt ismételje meg a szavazást,
tekintęttel arra, hogy Pintér Attila képviselő két pontban kiĺlĺjn szavazást kért. Szavazásra
bocsátj a az ĺjgyreĺđi j avaslatot:

A Képviselő-testiilet dľ. Kocsis Máté javaslatát elfogadva,űgy dönt, hogy a napirendi pont
szav azásźfi me gi smétl i.

I)ľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy az ügyrendihatáĺozatot a Képviselő-testĹilet 18 igen,0 nem szavazattaI,
tartőzko ďás nélkül elfo eadta.
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A Képviselő-testiilet Dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslatát elfogadva ugy dcint, hogy a
napirenđi pont szav azását me gismétli.

Dr. Kocsis M:áLté
Szavazásrabocsátja az előterjesńéshatźtrozati javas|ata szeľinti 2. és 6. pontját'

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

1. 15 darab részvételi jegyet ľendel a magyarcrszági depoľtáláso\ 69. évfoľdulójának
tiszteletére 2013. május I3-TszervezettNemzeti Zartndok|attaaz Acs Vaľossá Yá|ásáért
Taľsaságtól (székhely:294I Acs, Ipaĺ tłt2., adőszám: 18616370, képviseli: Dr. Petrasovits
Anna) 5.500.- Ftl jegy, azazbruttő 82.500.- Ft étékben.

2. ahatározat2. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiađás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon beliil Santha Péterné alpolgáľmesteri saját keret előirányzatźrő|
összesen 82.500 Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1101 cím - önként váIIaIt feladat - dologi
előíráĺyzatáratámogatói jegyvásaľlásacímen,

Felelős: polgármesteľ
Hatźľíđő I-2. pont esetében 2013. május 8.

Dľ. Kocsĺs M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-tęstület 17 igen, 1 nem szavazattal, l.artőzkodás néIkiil
elfogadta a következ ő hatátozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z unĺo s ÍľBTT SZoToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
17tl2013. (v.08.) 17IGEN 1 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy
1. 15 daľab részvételí jegyet rendel a magyarországi deportáláso\ 69. évfordulójának

tisztęletére 2013. május |3-T szervezett Nemzeti Zaĺźnđok|atra az Acs Várossá YáIásáért
Taľsaságtól (székhely:294I Acs, Ipar ilt2., adőszźm: 1861'6370, képviseli: Dr. Petrasovits
Anna) 5.500.- Ftl jegy, azazbrutlő 82.500.- Ft értékben.

2. ahatźxozat 2. pontjában foglaltak miatt az onkoľmányzat'kiađź-s 11107-01 cím mfütjdési
cél és általános tartalékon belül Santha Péteľné alpolgármesteľi saját keret előiľányzatárő|
összesen 82.500 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - ĺjnként vállalt feladat - dologi
e|oirtnyzatźľatámogatói jegyvásárlásacímen,

Felelős: poIgármester
Határidő: I-2.pontesetébęn 2013. május 8.
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Dľ. Kocsis N{.áté
Szav azásra bocsád a a fennmaradó pontokat.

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. elszámolási kötelezettség mellett ttlmogatja a Megálló Csopoľt Alapítvány (székhely: 1084
Budapest, József u. 49.; képviseli: olaszy Csaba elnök) az o|aszorszźęi Leccében 2013.
május 27 . és juĺĺus 2. kozott szervezet. futball tornán való részvételét 150.000.- forinttal,

2. e|számolási kötele zettség mellett tźtmogatja az Aľanycs apat A|apítvány (székhely: 1062
Budapest, Aľadi tĺt 22.; képviseli: Kű Lajos elnök) źita| szervezett 20|3. évi diákbajnokság
szeruezési költségeit 1 50.000.- forinttal,

3. 40 darab támogatói jegyet rendel a Baptista Szeretetszo|gá|at A|apítvźlnýól (székhely:
2481 Velence, Pusztaszabolcsi u. 3.; adószám: 18485529-1-07; képviseli: Szenczy Sándor
kuratóriumi elnök) a 2013' május 24-éĺ 15 őrátő| szervezętt ,,Vidám Gyeľmeknap''
elnevezésrĺ cirkuszi előadással egybekötött segélykonceľtre 1500 Ft/db, azaz bruttő
60.000.- Ft éľtékben, a támogatói jegyek felhaszná|ására a Józsefuárosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ vezetőjének javaslata a|apjźn kerĹil soľ,

4. ahatározat 1. pontjában foglaltak miatl az Önkoľmĺínyzatkiađás 11107-01 cím mfücldési
cél és általános taľtalékon belül Sántha Péterné alpolgáľmesteľi saját keret e|őirźnyzatárőI
összesen 150 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - _ önként vállalt felađat - műkĺjdési
cé|t átadottpélueszkoz eloirźnyzatára aMegálló Csopoľt Alapítvĺíny támogatása címen,

5. ahatźľozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzatkíađźs 11107-01 cím mfüödési
cél és általános tartalékon belül dr. Kocsis Máté polgĺíľmesteri saját keret e|oirźnyzatárőI
cisszesen 150 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ tjnként vállalt feladat - működési
céIűźúadottpénzeszkoze|óirźnyzatátaazAranycsapatAlapítványtámogatásacímen,

6. ahatfuozat 4. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiadás 11107-01 cím miiködési
cél és általános taľtalékon belül dr. Sára Botond alpolgáľmesteľi saját keret előirányzatárőI
cisszesen 60 e Ft-ot átcsopoľtosít akíađás 11101 cím _ tjnként váIIaIt fe|ađat - dologi
előirányzatáratánogatói jegyvásaľlásacímen,

7. felkéri a polgármestert, hogy ahatźrozatban foglaltakat az önkormányzat kĺĺltségvetéséről
szóló rendelet kcjvetkező módo sít ásźľrá| ve gye figyelembe,

8. felkéri a polgármestert a hatźrozat l. és 3. pontja szerinti támogatási szerzőđések, valamint
a2. és 4. pont szerinti megľendelés aláírására.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Határiđő:1-6. pont esetében 2013. május 8.

7.pont esetében ĺinkormanyzat2}I3. évi kĺĺltségvetésénekkĺjvetkező módosítása
8. pont esetében 20|3. május 31.

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet 18 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül
elfo gadta a következ ő határ ozatot.
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O NEM O TARTOZKODASSAL18IGEN

2.

3.

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. elszámolási kötelezettség mellett ttttnogatja a Megálló Csoport Alapítvány (székhely: 1084
Budapest, József l. 49.; képviseli: olaszy Csaba elnök) az o|aszországi Leccében 2013.
május 27. és júniusf .kozott szervezefr. futball tornán való részvételét 150.000.- foľinttal,

elszámolási kötelezettség mellett tźtmogatja az Aĺanycsapat Alapítvány (székhely: 1062
Budapest, Aĺadi ift2f .; képviseli: Kű Lajos elnök) á|ta| szervezett2lI3. évi difübajnokság
szervezési költségeit 1 50.000.- forinttal,

40 darab támogatói jegyet rendel a Baptista SzeretetszolgáIat A|apítványtól (székhely:
2481 Velence, Pusztaszabolcsi u. 3.; adószám: 184855f9-I-07; képviseli: Szenczy Sándor
kuratóriumi elnök) a 2013. május 24-éĺ 15 őrź./:őI szervezęt ,,Vidám Gyermeknap''
elnevezéstí cirkuszi előadással egybekcĺtött segélykonceľtre 1500 Ftidb, azaz bruttó
60.000.- Ft értékben, a támogatói jegyek felhaszná|ásáta a Józsefuarosi Családsegítő és
Gyeľmekj óléti Kozpont vezetőj ének j avaslata alapján keľül sor,

ahatározat 1. pontjában foglaltak míatt az onkormányzatkiađźs 11107-01 cím műkodési
cél és általános taľtalékon belül Sántha Pétemé alpolgármesteľi saját keľet előirányzatárő|
összesen 150 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - - önként váIla|t feladat - működési
céllű átadottpénzeszkoz eloirtnyzatára aMegáIló Csopoľt Alapítvany ttlmogatása címen,

ahatáľozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat|<ladź.s 11107-01 cím működési
cél és általános tartalékon belül dľ. Kocsis Máté polgármesteľi saját keret előirányzatárőI
ĺisszesen 150 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1105 cím - önként vállalt feladat - műktidési
cé|űźńadottpénzeszkozelőirźnyzatźtraazAĺanycsapatAlapíNtnyttmogatásacímen,

ahatźrozat 4. pontjában foglaltak miatt az onkormĺányzat|<ladás 11107-01 cím működési
céI és általános taľtalékon belĹil dr. Sĺĺľa Botond alpolgĺíľmesteri saját keret előirányzatfuő|
cisszesen 60 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím _ önként vállalt feladat - dologi
előĺrźnyzatáratźlmogatói jegyvásáľlásacímen,

felkéri a polgĺírmestert, hogy ahatározatban foglaltakat az ĺjnkormźnyzat ktiltségvetéséľől
szóló rendelet ktjvetkező mó do sít ásáná| Ve gye fi gyelembe,

felkéri a polgáľmestert a határozat 1. és 3. pontja szeľinti támogatási szerzođések, valamint
a2. és 4. pont szerinti megľendelés aláírására.

Felelős : polgĺírmesteľ
Hatźríđő:1-6. pont esętében 2013. május 8.

7 . pont esetében ĺĺnkormanyzat}}|3. évi kclltségvetésének következő módosítása
8. pont esetében 2013. május 31.

4.

5.

6.

7.

8.
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