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Készült Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-tęstület 2013. május 29-én 15.00 órakor a

Józsefuárosi onkormányzatPo|gármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgya|őjában meglartott 4.
ľendkívüli ülésérő]

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGY S ZERu szórÖg B SÉ G S ZÜK S ÉGE S
Ha,ľÁRozer:
206/2013. (v.29.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület az altlbbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

. Javaslat beszeľzések fedezetének biztosításáraI.
(írásbeli előterj esĺés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Maté - polgármester

). Javaslat média és hírkiizlési'feladatok jiivőbeni e|látására
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES )
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

. Fedezetbizto,sításapáůyázatíráshoz
(írásbe1i eIőterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ľĺ4lźLté - polgármester

Napiľend 1. pontja
Javaslat beszeľzések fedezetének biztosításáľa
(írásbeli előterjesĺés, PótrÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ ľĺn'ro s ÍľpTT SZóTÖBB SÉG SZÜKSÉGE S
rĺeľÁRozeľ:
207120|3. (v.zg.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 14112013. (IV.17.) számű képviselő-testiileti hatáľozat 1. pontjában foglalt 22 db önkormányzati
tulajdonban álló út és járda felújítások elokészítéséhez az engeďé|yezési és kiviteli terveinek elkészítésére



(hatósági eljárási díjjal együtt) |f.f80 e Ft <isszeget 1.500 e Ft-tal kiegészíti, így összesen 13.780,0 e Ft-ot
biztosít, az 1.500,0 e Ft-ot a 11107-01 cím műkodési cél és áItalános taľtalékon belül az Idegenforgalmi célú
kiadások az üdĺilőhelyi feladatok központosított á||ami támogatásbóI e|őirányzat terhére.

f. a 448l2O|f. (XII.06.) szźtm.ű képviselő-testtileti hatáĺozat 1. pontjában elfogadott, a ,,Józsefuárosi
Önkormányzat részére egységes térinformatikai ľendszer kiépítés''-re vonatkozó 8.890,0 e Ft összeg

fedezetét a 1 1 107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tarta\ék e|oirányzataterhére.

3. ahatározat l. pontjában foglaltak érdekében az onkormányzat I1107-0l cím műkodési cél és általános

taľtalék - Idegenforgalmi célú kiadások az Íidülőhelyi feladatok központosított állami támogatásból _

céltartalék e|őirányzatról _ kötelezo feladat -1.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím önként váIlalt
fel ađat fe l új ítás ok e|i5ir ány zatfu a.

4. ahatározaÍ.f ' pontjában foglaltak érdekében:

a.)az Önkormányzat 11107-0l cím miĺktjdési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék
e\óirányzatćhól - kotelező feladat - 8.890,0 e Ft-ot a zźro|ás alól felold és egyben 8.890,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a 11108-0f cim- onként vállalt feladat -ťlnanszirozási felhalmozasi kiadásokon belül az

írźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirányzatára.
b.) a Polgármesteľi Hivata| Iff\I-\f cím bevételi ťlnanszírozási felhalmozrási bevételen belül az irźnyitó

szervi támogatásként folyósított támogatźs ťĺzetési szÁmlźn történo jóváírása e|óirányzaÍát - önként vá||a|t

feladat - 8.890,0 e Ft-tal, és a kiadás lff0|-02 cím beruhĺázrísok előirányzatźlt8.890,0 e Ft-tal megemeli
térinformatika rendszer beszerzése címen.

5' felkéri a polgármesteľt, hogy a haÍározatban foglaltakat az önkormźnyzat költségvetésének következő
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: I.,2., 3.pont esetén f073. mźi1us f9.

1. pont esetén az önkormányzat költségvetésének kĺjvetkezo módosítĺása

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Városfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály, Kisfalu Kft.



Napiľend 2. pontja
Javaslat média és híľktizlési fe|adatok jłivőbeni e||átására
(írásbeli előterjeszté s, p orKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlsE,ro
A HATAR o Z ATH)Z AT AL]H)Z irzĺnqo s ÍľpTT S ZóToB B SÉG szÜr sÉcp s
rnľÁRozeľ:
208/2013. (v.29.\ L4IGEN 0 NEM 2TARTDZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1 . a 32/2013 . (II.06.) számű képviselő-testületi haÍttrozat 3. és 5. pontját visszavonja.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 2013. május 29,

2. 2013.június 1-jétől a Jőzsefvárosi Kulturális és Sport Kiemeltęn Ktjzhasznú Nonprofit Kft.
a) elnevezését JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ Közhasznú Nonpľofit

Kft. (rovidített elnevezése: JóHír Kft.) elnevezésre módosítja, és ezzel onkormányzat 1 l804 cím
elnevezését is módosítja, a Kft. f0|3. évi kĺĺltségeit, bevételeit, támogatás tervét az előterjesztés
6. suźmú melléklet tarta|mazza;

b) hozzájtlrul, hogy székhelyeként a Budapest, VIII., József krt. 59-6|. (hrsz 36780l0lN|2) szźtm

alatti ingatlan keľülj ön bej egyzésre;
c) hozzt$áru|, hogy telephelyeiként az alábbi ingatlanok kerüljenek bejegyzésre:

- Budapest, V[II. József k<jrút 70. félemelet3' sz. alatti (hrsz 35645/Al|9)
- Budapest, VIII. József körút 70. fsz. 4. sz. a|atti (hrsz35645/A/I7)
- Budapest, VIII. József körút 70. fsz. 5. sz. a|aÍti (hrsz35645/N|8)
- Budapest, VIII. József körút 68. sz. alatti (hľsz 35643lNI és a35643/A/2)
- Budapest, VIII. Haľminckettesek tere2. ťsz2. (hrsz35635/A/35)
- Budapest, VIII. orczy út 1. (hrsz 36030)

d) hozzájárul, hogy a 2.b) pont szerinti székhely felújításának befejezéséig a központi ügyintézés
helyeként a Budapest' VIII. Harminckettesek tere 2. fsz2. (hrsz35635lAl35) szétm alatti ingatlan
kerüljön bejegyzésľe.

e) a JóHír Kft. a b) c) pontokban megjel<ilt ingatlanokat ingyenes használatba kapja.
Felelős: polgármester
Hatéridő: 20 1 3. június 0 1.

3. a JóHír Kft . 20 1 3. június 1 -jétől e||átja az a|ábbi feladatokat:
a) a Jőzsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. źital ellátott Józsefuárosi Galéľia és a

Zész|őgyĘtemény, aZ <inkoľmányzati rendezvények szeÍvezése, az ágazati iinnepségek
szervezése, lebonyolítása, az Európa Belvárosa Program II. projekt keretében lebonyolítandó
pro gľamok, rendezvén y ek szerv ezése, l eb onyo l ítása fel adatokat'

b) a Polgármesteri Hivatal źL|ta| e||átott' de önkormányzati feladatok köziil a Józsefuáľos című
hivatalos kiadvánnyal kapcsolatos feladatokat és az önkorményzati honlap működtetésével
kapcsolatos feladatokat,



c) az Orczy út 1 . szźtm alatti park parkgondozási és karbantartźtsi feladatai közül a koordinálási
feladatokat (beleértve a patkigazgatóság, szolgtitatási szerződések, funkcionális feladatokat

el látók, a feladatel l éúźshoz kapcso lódó eszközök, b erendezések).
d) önként vállalt feladatként e||átjaatę|evíziő műsoľ ĺjsszeállítása, szo|gá|tatása feladatokat.

Felelős : polgármester, JóHír Kft . Ĺigyvezetőj e

Határidő: 2013. június 01.

4. ahatározat2.b) pontjában foglaltakľa tekintette| a25l2013, (v.27.) önkormányzati rendelet 44. $ (l)
bekezdése a|apjtn a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott
5 9 1 l 20 I 3 . (v .27 .) számű határ ozatának 2 - 4. p ontj át vi s szavonj a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. máius 29.

5. a határozat 3.c) pontjában foglaltak a|apján az orczy űt 1. sztlm a|aÍti parkgondozási és

karbantartási feladatokat a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat Iźtja el a JóHír Kft.
p arki gazgatój ának koordinálása mel lett.
Felelős: polgármesteľ, Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gá|atigazgatőja
Határidő: 2013. június 0l.

6. felkéri a polgármestert, hogy a hattrozat 3.b) pontja a|apján a Képviselő-testület és Szervei
Szęrvezeti és Működési Szabá|yzatárő| szóló önkormányzat\ rendelet módosítására, és a batározat
2.c) pontja a|apján a Polgármesteri Hivata| a|apítő okiľatának módosítására vonatkozóan tegyen
j avaslatot a Képviselő-testület tészér e.

Felelős: po1gármester
Határidő: a Képviselő-testület 20l3. június havi második rendes iilése

7. a) felkéri a polgármestert, hogy átľuházott. hatéskörben 2013. június l-jétől a JóHír Kft.
ĺjgyv ezetőj ét b ízza me g.

b) felkéri a JóHíľ Kft. ügyvezetőjét az a|apítő okirat módosításának elkészítésére a batározatban
foglaltak figyelembe vételével és a felkéľi a polgármestert annak a|áíráséra.

c) felkéľi a polgármestert, hogy a JóHír Kft. közszo|gá|tatási szerződésének és támogatási

szer ző đésének m ó do s ítás ára és annak a|äít ás źtt a.

d) felkéri a JóHír Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítását a Képviselő-
testület f0|3.július havi utolsó rendes Ĺilésére terjessze be.

Felelős: a), b) c) pont esetén polgármesteľ, b), d pont esetén a JóHír Kft.. ügyvezetője
Határidő a) pont esetén 2013. június 01., b), c) pont esetén A\I3.június 10., d) pont esetén a

Képviselő-testület 2013. július havi utolsó rendes ülése

8. a határozat7. pontja a|apjén felkéri a JóHír Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a cégbírósági
bejegyzéshez szükséges cégjogi intézkedések, va|amint az egyéb munkajogi- munkaügyi és

adminisztratív j ellegu intézkedések megtétel ére.

Felelős: JóHír Kft. ügyvezetője
Hatáľidő: 2013. június 15.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

felkéri a JóHír Kft. ügyvezetojét, hogy vizsgźija meg a rádiószolgáItatás jövőbeni lehetőségét
(személyi és tárgyi feltételek), annak bekerülési költségét és tegyen javaslatot a Képviselő-testület
részére.
Felelős: JóHír Kft. ügyvezetője
Határidő: a Képviselő-testtilet 2013' oktĺiher havi ęlsŕi renĺlęs ĺi|ésę

a hatfuozat 2. és 3. pontja a|apján az onkormźnyzat feladatellátására és a gazdasági társaság

miĺködési támogatásźra vonatkozóan tartós, önként vállalt feladatként 2013. június 1. napjától,

valamint atę|evíziőmtĺsor szolgáltatása esetén 2013. július 1. napjától ahatározat2. pontja szeľinti
Kft. működtetésének támogatźsára - mely 20|4. évtő| a többletköltségek összege megközelítőleg
183.248,0 e Ft, teljes koltsége 43I.614,0 e Ft - kĺjtelezettséget vállal. Az előzetes

kötelezettsé gvál l al ás fedezete a következő években az önkormány zat saját bevétele.

a határozatban foglaltak alapján az onkormányzat 11804 cím Józsefuárosi Kultuľális és Spoľt

Kięmelten Közhasznú Nonprofit Kft. - tjnként vá||a|t feladat - kiadás működési célú átadott
pénzeszköz e|óir ány zatát 32.667,0 e Ft-tal csökkenti .

a hattrozat 5. pontja a|apján az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím finanszírozźsi működési
kiadások e|őirányzatán belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|óirányzatát 2.986,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat ttlmogatása

címén.

a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi finanszírozási működési bevételen

belül az irényítőszewi ttmogatásként folyósított támogatás fizetési számlán töľténő jóváírása

e|óirźnyzatźlt 2.986,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás ezen belül a ľendszeres személyi juttatás

e|őirányzattń 2.351,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő járulékok és szociális |tozzźĺjáru|ási adó

e|őirényzatát 635,0 e Ft-tal megemeli a Jőzsefvtrosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznil
Nonprofit Kft.-től 7 fő munkavállaló bérkültjnbözęte címén.

ahatérozat}. pontja a|apján az onkorm źnyzat 1 l804 cím JóHír Kft. - önként vźi|alt feladat - kiadás
műk<jdési célú átadott pénzeszkoz e|őiányzatźIt29.68l,0 e Ft-tal megemeli.

az Önkormtnyzat 11805 cím kiadás működési átadott pénzeszköz e|óirányzatán belül az önként

vállalt feladat eloirányzatrőI 42.186,0 e Ft-ot, kötelező fe|adat e|óirányzatárő| 34.934,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11804 cím műkĺjdési átadott pénzeszkoz e|őirtnyzatán belül az önként vtú|a|t

feladat e|oirányzatára.42.186,0 e Ft-ot, kötel ező fe|adat e|ofuányzattlra 34.934,0 e Ft-ot.

az onkormányzat kiadás 11107-0l cím működési cél és általános tartalékon bęlül az általános

tarta|éke|óirtnyzatárő| 14.584 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11103 cím _ ĺjnként vállalt feladat

dologi e|őirányzatźra,va|amint 1ll03 cím személyi juttatás megbiztsi díj előirányzatźtrő|f.04I,0 e

Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźljtru|ási adó e|őirányzatárő| 258,0 e Ft-ot
átcsoportosít a dologi e|őirényzatra.

az onkormtnyzat kiadás 11103 cím - Józsefuárosi Ú3sag önként vál|alt feladat - személyi juttatás

e|őirányzattrő| 3.545,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄárulási adó
17.



19,

20.

fI,

e|őiráĺyzatárő| |.357 e Ft-ot, dologi e|őirźnyzatárő| |7.364,0 e Ft-ot és ęzze| egyidejiĺleg a bevételi
intézményi működési bevételek e|őirányzatábő| 2.2f3,0 e Ft-ot és a kiadás dologi e|őirányzatábő|
2.f23,0 e Ft-ot törö|.

18, az onkormán1ĺzatkiadás l 1103 cím - honlap ĺjnként vállalt felaclat _ cĺologi e|őirtnyz'atárő| 1 ,714,0

e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím - önként váI|a|t feladat - működési átadottpénzeszkoz
e|óirányzatára.

az Önkormányzat kiadás 11107-01 címen belül aZ önként vállalt fęladat városmaľketing
e|őirányzatáról 50.000,0 e Ft-ot, a kĺjtelező feladat műkodési általános tartalék e|őirányzatából a

záro|ás a|ő|2.59I,4,0 e Ft-ot felold és egyben az e|oirányzatárő| 41.624,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11804 cím önként vállalt feladat műkĺjdési átadott pénzeszköz e|oirányzatáta fe\adatbőviilés és

költségtöbbletek címén.

az onkorményzat kiadás 11108-02 cím f,lnanszirozási működési kiadásokon beltil az irányitőszewi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása önként vá||a|t feladat e|őirányzatárő| 128,0 e Ft-ot, a
kötelező feladatok e|őirźnyzatárő|8.220,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11804 cím önként vállalt
feladatmrĺködésiźltadottpénzeszkoze|őirányzatára.

a.) a Polgármesteri Hivatal |2202 cím bevételi Íinanszírozási míĺködési bevételeken belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás Íizetési szttm|án történő jővźirása e|őirźtnyzattn
be|i| az önként vállalt feladat e|őirányzatźLt 128,0 e Ft-tal, akötę|ezó feladat e|őirtnyzattĺt7.620,0 ę

Ft-tal csökkenti, a I220I-0I cím finanszírozźsi működési bevételeken belül az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szćtm|áén torténő jőváírása e|oirányzatán bęlül a

kötelező feladat e|oirányzatát 600,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

b.) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a - kötelező
feladat e|őirányzaÍát rendszeres személyi juttatások e|őirányzatát 6.000,0 e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájfuu|źtsi adó e|őirźlnyzatát L.6f0,0 e Ft-tal, az őnként vállalt
feladat személyi juttatás kafeteľia e|óirźtnyzatát 95,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő járulékok és

szociális hozztĄtru|tlsi adó e|őfuányzatźLt |6,0 e Ft-tal, a dologi SZJA e|oirányzatát 17,0 e Ft-tal
csĺjkkenti.

c.) a Polgármesteľi Hivatal kiadás 1220|-u cím kötelező feladat dologi e|őirélnyzatát 600,0 e Ft-tal
cs<ikkenti.
Felelős: Í2-23. pont esetén polgármester
Határidő: 12.-23. pont esetén 2013. június 01.

a) az onkormányzat a Polgármesteri Hivatal engedélyezett |étszélmát 2013. június I. napjźltő| 2
fővel (Mt. a|átartoző) csökkenti, az engedé|yezett|étszám tisztségviselők nélkül 172 főról' l70 főre
módosul.
b) felkéri a jegyzőt a szükséges munkajogi _ munkaügyi intézkedések megtételére.

c) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban átadott onkoľmányzati fe|adaÍokhoz kapcsolatos
szerző dések felü lvizs sá|atár a.

22.



d) az onkormányzat a JóHír Kft. részére az előterjesztés I./c mellékletben felsorolt ęszkĺjzöket
térítésmentes, tartós haszná|atba adja.

Felelős: a), c), d) pont esetén polgármester, b) pont esetén jegyzo
Határidő: 2013. június 01.

23. fęLkéri a Polgármestert, hogy a2013. évi kĺiltségvętésről szóló rendelet kĺjvetkező módosításánál, és

a2014. évtő| az éves kĺjltségvetések tervezéséné| ahatározatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatéridő:. a 20113. évi költségvetés következő módosítása és az azt követő évek költségvetési

tervezése

24. a) a JóHíľ Kft.-nek a Jőzsefvárosi Kö'zösségi Házak Nonprofit Kft. az előterjesĺés 1'./a és az 1.lb
számű mellékletében felsorolt eszközöket térítésmentesen, tartós haszná|atba adja.
b) felkéri a Jőzsefvtrosi K<jzösségi Házak Nonprofit Kft. iigyvezetőjét, hogy készítse el a Kft.

alapító okiratának módosítását és felkéri a polgármesteľt annak a|áirására'
c) felkéri a polgármestert, hogy a Kft. közszo|gźitatási szeľződésének és támogatási

szerzodésének a határozatban foglaltak szeľinti módosítására és annak a|áírźsára.
d) felkéri a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ugyvezető igazgatőját, hogy a

Yárosgazdétlkodási és PénzĹigyi Bizottság 2013. július havi utolsó rendes ülésére a Kft.
módosított f0L3. évi üzleti teľvét terjessze be.

Felelős: b), c) pont esetén polgármester, a) d) pont esetén Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit
Kft. tigyvezetője

Határidő: a) pont esetén pont esetén 2013. június 0l., b), c) pont esetén 2013. június 10., d) pont
esetén aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2013.július havi utolsó rendes ĺ.ilése

25. felkéri a lőzsefvárosi Közĺjsségi Házak Nonproťlt Kft. ügyvezeto igazgatójźt a hattttozatban
foglaltak a|apján a sziikséges cégjogi, munkajogi _ munkaügyi intézkedések megtéte|ére.
Fe lelő s : Józsefu áro si Kĺiz<i s sé g i Hazak Nonprofit Kft . ü gyvezetőj e

Határidő: cégjog esetén 20|3.június l5., munkajogi _ munkaiigyi esetén2013.június 01.

26. fel.kéri a Kisfalu Kft.-t a Budapest, VIII. József krt. 59-61. sz. a|aÍti ingatlan á||agźtnak felmérésére
és a felújítási munkákľa azok bekerülési koltségére készítsen előterjesztést a Képviselő-testület
2013.június havi második rendęs ülésére.
Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezetője
Határidó: a Képviselő-testiilet 20l3. június havi második rendes ülése

27. fe|kéri a JóHír Kft. ugyvezetójét a te|evíziómiĺsoľ szo|gźitatás megrendeléséhez szükséges
intézkedések mestételére.

Felelős: JóHír ri. ugyu.'.to;"
Határidő: 2013. iúnius 0 1.



A döntés végľehajtásátvégzo szervezeti egységek: Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési UgyosztáIy
Gazdálkodási lroda, Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet Személyiigyi lľoda, Józsefvárosi
Köztisségi HázakNonproÍit Kft., Józsefvárosi Kultuľális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonpľofit
Kft., Józsefvárosi Váľosiizemeltetési Szolgá|at, Kisfalu Kft.

Napirend 3. pontja
Fedezet biztosítása páůy,ánatír áshoz
(írásbeli előterj esztés, P oTKEZBESITES)
Előterjesĺo: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATH)ZAT ALIH)Z MrNo SÍTETT
HATAROZAT:
209/2013. (V.29.) 16 rGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Közép-Magyarországi operatív Program 201I-2013. évekľe szóló akcióterv 2., 4. és 5.

prioritásának megállapításáról sző|ő |268/2013. (V.17.) Kormányhatérozat 2.a) pontjában

foglaltak végľehajtására vonatkoző, és a megjelenő projektfelhívás szerinti pá|yázatírásra és a
teljes körű pá|yźnatí dokumentáció ĺjsszeállitására 9.700.000,- Ft-ot biztosít.

f . ahatźrozat 1. pontja szerinti feladattal alőzsefvétrosi Egészségügyi Szolgálatot bizzameg,

3. ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt:

a.) az onkormźnyzat. kiadás I|602 cím - kĺjtelező önkormányzati fe|adat - felhalmozźsi cél'ís

támogatás źi|amháztartáson bęIiilľe e|óirányzatról - 2012' évi elidegenítési bevételek átadása _

9300,0 e Ft-ot átcsoportosit a II108-02 cím _ önként vállalt feladat - finanszírozási működési
kiadásokon belül az irényítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatára.

b.) a Jőzsefvérosi EgészségĹigyi Szolgálat 50100 cím _ önként váIlalt feladat _ finanszírozási
műkcjdési bevételeken be|u| azirtnyitőszervitźmogatélsként folyósított támogatás ťlzetési szám|tĺn
töľténő jóváfuásae|őirźnyzattú.ésakiadás dologi e|őirányzatát9.700,0 e Ft-tal megemeli.

4. felkéri a polgármestert, hogy a hatźnozatban foglaltakat a kĺiltségvetés kĺjvetkező módosításáná|
vegye figyelembe.

Felelős: I., 3.,4. pont esetén polgáľmester,2. pont esetén Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
főigazgatőja

Hatźridő: |.,2.,3. pont esetén 2013.május29.
4. pont esetén az onkormźnyzat költségvetésének következő módosítása

O NEM

SZoToBBsÉc szÜrSÉGES
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A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefváľosi Egészségügyi Szolgálat, Pénzügyi
Ügyosztály

Képviselői lróľdósek:

Dr. Kocsis Máté
Képviselői kérdések következnęk. Annyival hadd kezdjem, hogy az e|ózó képviselő-testĹileti ülésen nem

tuďtam jelen lenni, amiért ęlnézésüket kérem. Jakabfy képviselő úľ nekem címzett e.gy. kérdését a-trafik

üggyel kapcsolatban, ezt most röviden felolvasnám. ,,Én ań. szeretném kérdezni Polgármester Urtól,

hogy Józsefuárosban vajon a FIDESZ Fľakció vagy pedig a vźt|asztőkeriileti elnök döntött ezekben az

ügyekben?'' Egyik sem. Nálunk nyugodtan kutakodhat traťlk kérdésben. Azt is tudom, hogy ez kdzponti

feladat volt, hogy minden önkormányzatban feltegyék' Je|ezzen vissza, hogy megtette, megkapta a

vá|aszt, végrehajtotta a fe|adatot, de nálunk aztźn nyugodtan turkálhatnak trafĺk ügyben. Egyébként,

szeretném felhívni a figyelmét, hogy nem önkormányzati ügyben intéńe a kéľdést. Aľra kérem' hogy

fogadja el ennek tekintetében ekképpen avá|aszomat. AzsZMsZ szerint önkormányzati ügyben lehet.

Szintén Jakabfy képviselő úr.

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. Két kérdésem volna a mai napra. Az egyik az, hogy amikoľ a Ptáter Iskolát

beköltöztettĺ.ik a Német Iskolában, akkor ott ígéľtiink különböZő beruházásokat' amik ott a Német Iskola

környékén le fognak zaj|ani.Igy tehát, például a zębrtú. Azt szęretném kéľdezni, amit ott akkor a Német

Iskolának ígéľtünk, azok a beruhézások, hogy állnak? Mert zebra például nincs. Volt más is,

sportudvarral kapcso latb an i s vo lt ígéľettink.
A második a kérdésem az szintén nem önkormányzati ügy, viszont a kerülęti lakosokat e|éggé érintheti.

Ez a Magyar Postával kapcsolatos. A Magyar Posta, amikor aján|ott leveleket hoz a kerületbe és nem

ta|á|ja otthon a címzettęt. akkor a cimzettnek el kell zaľándokolnia vagy célszeľiĺ elzarándokolni a

leveléért egy postahivatalba. És eĺ a Magyar Posta az utóbbi években, például nálunk össze-vissza

rakosgatta. Legelőször 5 éwel ęze|ott még a Dózsa György útra kellett menni, azután utźlna egy pozitív

változással végľe a József körúti postáľa kellett menni a levelekéľt, csomagokéľt. Viszont most nem

régen újra elkerĹi|t ez a funkció a Keleti melletti nagy postára. En azt gondolom, hogy az

oňkormányzatban, tehtú a nagy körút közeli lakóknál, űgy |tttam, hogy a posta nagyon jól meg tudta

oldani ott a József körúti fiókban ezeket az ajźn|ott levelęket. Azt szeretném kérni a Polgármester Uľtól,

kéľje a Magyar Postától azt, hogy kerüljön vissza ez a funkció a József kĺlrútra, mert sokkal jobban

měgkoze|ithető. Gyalog megkĺizelíthető a József körúti postahivatal a kozeli helyekről, míg a Keletei
pálýaudvar sokkal messzebb van. Legalább 3-4-szer annyi utazásba kerül oda eljutni a levelekért.

Köszönĺjm.

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Kivéve, ha ott lakik a köľnyéken. A II. János Pźú pápa téľiknęk meg a Józsęf kĺjrút lenne a problémájuk.

Nagyon nehéz kérdés ez. De ami ęnnél fontosabba, hogy eZ Sem önkormányzati ugy. Egyébként a
kérésft megfogadva írok egy levelet a Magyar Postának, amiben legépelem eú. a néhány gondolatát.

Meglátjuk, mit válaszo|nak. Az lenne a legjobb, ha mind a két helyen lehetne.

Az első kérdésre, amely az onkormtnyzat részére sokkal relevánsabb kéľdés, Kovács ottó úr fog

vá|aszo|ni.



Kovács ottó
Kcjszonöm szépen Polgármester Úľ! A sportpálya az utolsó pillanatos állapotában vaĺ, ha igaz ahéten
teljes egészében úgy elkészĺil, egy kis környezeti javítást kell csinálnunk az épi|et falán, egy kis
vakolatjavítást kell elkészíteni. Maga a ptůya e$/ébként lę van tévę, tehát ez napokon helĺil teljes

egészében kész.
A zebra témában a tervezés ęlkészült, a kivitelező kiválasztása megtörtént, a bizottsági döntésęk

megszülettek. Ha igaz, ho|nap jon a kivitelező a|áími a szerződést, és azuttn megkezdődik maga a

kivitelezés is.

Dľ. Kocsis lsĺ.áté
Pintér Attila képviselő úr parancsoljon.

Pintér Atti|a
Köszönöm szépen a szőt. Először lenne egy olyan kérdésem' hogy az onkormányzat cégelhez és

magához a Polgáľmesteri Hivata|hoz f0|3. jaĺuárjátől április végéig mennyi lakossági panasz és

bejelentés érkezeÍt. Gondolok itt első sorban a Kisfalura, JVSZ-re, Kozterület-felügyeletre, illetve
magtra a Polgármesteri Hivatalra. Erről szeľetnék információt kérni. De itt kifojezetten apanaszje||egu
kérésre gondolok, tehát nem a normál ügyfélforgalomra vagyok kíváncsi.
A múlt heti testületi ülésen volt egy előterjesztés a Szabó Ervin tér éttnevezéséről, ami akkoľ lekerült a

napirendľől. Tegnap már |áthatő volt, hogy a j<ivő hétre sem hoztźtk vissza' és ezze| kapcsolatban lęnne

egy kérdésem az e|óterjesztőhoz _ Alpolgármester Asszony volt az előterjesztő -hogy miért keľült |e ez

a napirendľől? Én örvendetęsnek találnám, ha a Szabó Ervin tér neve megvźitoztatásra kerülne, hogy

megszabadl|na ez a tér ettől a szélső balos, anarchista névtől' Tudjuk azt,hogy annak idején Szabő
Ervin részt vá||a|t gróf Tisza István elleni merénylet tervezésébęn. Jelenleg, manapság ezt bünteti a

törvény. Én nem tartom reálisnak, hogy ilyen embeľekről nevezzink el teret, fiiggetlenül attól, hogy ő

most milyen ideológia mentén é|te a minden napjait. Ezze| kapcsolatban lenne egy javaslatom is,

javasoljuk a Fővárosnak azt,hogy magź,ĺ a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat is nevezzük át. Nevezzék
át. Keressiink egy konszenzusos javaslatot, ami megfelel mindenkinek. Mikszáth Ká|mánra gondolok'

Hamvas Bé|ára. Tudom, hogy Hamvas Béla neve már szőba került ebben a kérdésben, Köszönöm
szépen.

Dľ. Kocsis Máté
Alapvetően azért keru|t le, mert az most sem Szabó Erin téľ, haĺem Baľoss utca. A témek csak a

ktĺmyelv ragasztotta a Szabó Ervin teret. Ha jól tudom, még az onkormányzat vezető tisztségvise|ői
között is vita volt abban a kérdésben, hogy vajon, ha átnevezzük, akkor meg kell-e az ott lévő, Baross
utca 2., 4., 6.,8., 10. szám a|alti épĺiletek szttmozźséť- vźitonatni. En azt az á||áspontot képviselném,
hogy ne kelljen. Egyébként az egy névtelęn közterület ilyen éľtelemben, de ha e|nevezzuk, akkoľ sem

lehet hivatalos átnevezést eszkozölni, mert akkoľ megvá|toznak a lakcímkźLrtyák is. Ilyen problémák

voltak, ha jól emlékszem. Abban maradtunk az A|po|gármester Asszonnya|, hogy amíg nem látunk
tisztán ebben a kérdésben, addig - semmilyen sürgető időpont nincs ebben az igyben - inkább vegyiik
le a napirendről. De vissza fog kerü|ni, mert az e|hatźrozásunk abból a szempontból szilárd, hogy
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szeretnénk, hogy az a tér, aminek most tulajdonképpen nincs neye, az kapna egy nevet. Nem tudom
elfogadja-e a Képviselő Ur?

Pintér Attila
Köszönom szépen.

Dľ. Kocsis Máté
Alpolgáľmesteľ Asszony parancsoljon.

Sántha Péteľné
Kĺjszö'ntjm szépen. Tulajdonképpen a lényeget Polgáľmestęr Ur megfogalmaztahe|yettem, úgy hogy én

is kérem, hogy fogadja el Polgármester Ur vćúaszéń. Köszönĺjm.

Dľ. Kocsis M:áté
Megkérdezem onöket, hogy van-e még kérdésük? Bocsánat, még egy. Pintér képviselő Ur, a panasz. A
panaszra írásban kap vá|asrt. de a panaszt, hogy érti? Egy ügyfél a sajéĺ ügyében tett panaszt, vagy
pedig a vele szembeni e|jtrásra tesz panasń, vagy mire panaszkodik az ugyfé|? Az ügyfél az o|yan,
hogy ćt|ta|ában panaszkodni jön. Bejön az onkormányzatba, máľ eleve nem dicsémi jön senkit. Amikor
be|ép az ajtón, akkor |átnirajta. Mert, ha azért jönne' nem jönne. Apanaszt, hogy érti, meľt itt szinte

minden ügy az panaszból indul. Ha pontosítaná a kérdését az SZMSZ 32. (2) bekezdése így szől':
,,Amennyiben a képviselői kérdés homályos, ellentmondásos, vagy nem teljesen érthető, abban az

esetben a polgármester az ülésvezetés kcirében előkészítő kérdést intézhet.,, Hogy éľti apanaszt2

Pintér Attila
K<jsztjnöm szépen. Tehát lényegében úgy, hogy saját maga Ĺigyével kapcsolatban' illetve valamilyen
közosségi iiggyel kapcsolatban, például bejelentést tesz a Ktjzterület-felügyelethez,hogy mondjuk egy
autó máľ megint a jfudáĺ parkol, és akkor intézkedjenek. Például ęZ egy egyszeru kérdés. Ez bejelentés
panasz, vagy bej elentés.
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Dr. Kocsis M.áté
Akkor a legyző Asszony a háľom éľintett intézmény ügyiratforgalmának a számćú az on rendelkezésére

bocsáda. Ráadásul a Közterĺilet-felĹigyeletnél különösen sok az úgynevezett panasz, minden ügyirat egy

nagy panasz.

Budapest, f0|3. május 30.

Rimdn Edina sk.
jegyző

Dr. Kocsis Mlźté sk.
polgármester

A jegyzőkiĺnyvi kivonat hitęles:
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