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Készült Budapest Józsefuaľosi ÖnkormányzatKépviselő-testület 2013. május 29-én 15.00

órakor a Jőzsefvárosi onkorm tnyzatPolgármesteri Hivatal III. em. 300-as tźrgya|őjábul

megtartott 4. rendkívüli iiléséről

Jclcn vannak: Dr. Kocsis Mát.é, Batogh István. đr. Dénes Margit, Dudás Istvánné, dr.

Ferencz orsolya, egľý .ł.ttila, GuzS Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser

József, Komássy 'łr.ó., Pintér Attila, dr. Révész }./Lźlrta, Santha Péterné,

Soós György, Szili Ba|ázs,Vörös Tamás, Zentai oszkar,

(ĺisszesen: 1 7 képviselő)

Távolmar adásátbejelentette: Szilágyi Demeter képviselő

valamint a meghívottak:
Dr. Sára Botond - alpolgármester, Rimán Edina legyző,dľ. Mészár Eľika a|jegyző,

dr. Pesti Ivett - polgaimesteri ŕabinet vezetője, dľ. Sánta Zsőfia - Jegyzői Kabinet

vezetője, Mrátraházi ludit Személyügyi Iroda uezetoje, dr. Sommeľ János

Toľvényességi és Peľképviseleti Iroda ,",ěta1ě,Fábián Máľta - Belső Ellátási Iroda vezetője,

Szedticzkyné Pekári Karolina - Szervezé'i é' Kep,,iselői Iroda vęzetője, Majeľné Bokor

Emese - Belső Ellenőrzési Iľoda vezetője, dr. Bojsza Krĺsztina _ Humánszolgźltatási

UeyosztáIy vezetoje,, Koscsĺíné Kolkopf Judit - csa]{atf*ľá:i Ltođa vezetője, Kincses

Irälya - il".".ĺ*äíáso1ati Iľoda vezet|je, Páris Gyutáné _Pénzngyi Ügyosztály vezetoje,

Szűcs Tamás - Ýugyo,,gazdźikodási és Üzemeltetési Ügyosztály vezetője, Feľnezelyi

Gergely Sándor Dt'Á _ vaľosfejlesztési és Főépítészi TJgyosńźĺIy vezetóje, dr. Szabó

o",äý - JańsiHivatal vezetője, śegyevi Zo|tán r. őrnagy. VI11. ker. Rendőrkapitányság

vezetóje, Szendľeiné Eľős rrajnan<í'- JIK 4lb. y_zetője, Váradi Gizďla _ Józsefüaľosi

Családsegítő és Gyermekjóléti Kozpont vezetoje, Kovács ottó - Kisfalu Kft. Íigyvezető

igazgatőj=a, Mach József 
-_ 

Iőzsefvárosi Kultuľális és Sport Kft. tigyvezető ígazgatója, Acs

Péter _ Jőzsefvárosi Vaľosiizemeltetési Szo\gá|at vezetője, BecskeĹKovács Barbara .

Józsefuaĺosi Közösségi Házak Kft. tigyvezeiő ĺgazgatőja, Biál Csaba. . Józsefvĺíĺosi

Közteľü1et-felĺigyelet igazgatőja, dr. ř{oroknai András - Józsefuaľosi Egészségügyi

Szolgálat főig;gańju, 1ugy Głborné - Humánszolgáltatási Bizottság kiilsős tagja

Dľ. Kocsis M:áté
Köszönti a Hívata| munkataľsait , az intézményvezetőket, és valamennyi kedves vendéget.

Megkéri a Képviselő-társait, hogy kapcsoljfü be a szavazőgépeiket. A Képviselő{estiilet

2013. éví 4. rendkívüli ülését, äely. - śzwĺsz 12-17 $-aiban fogla1tak a|apjźn kerĹilt

összehívásra' megnyitja. Távolmarađásźlt Szilágyi Demeter je\ezte. Megállapítja, hogy jelen

van |7 képviselő, íiy'a minosített 10 és az egyszenĺ szótöbbséghez 9 egybehangző szavazat

sztikséges. Tájékoztatja a Képviselő-társait, t.gy u kĺjvetkező rendes képviselő-testiileti ülés

varható időpontja 2013.június 5. szerda,15,00 óra.



Dľ. Kocsis l lźlté
Az SZMSZ 2].5 (2) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött näpirendi javaslat
szavazása következik.

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

Napiľend:

1 Javaslat beszerzések fedezetének biztosĺtásáľa
(írásbeli előterj esztés, póľKÉzBESÍTÉS )
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Mźúé _polgármeśteľ

2. Javaslat média és híľkiizlési feladatok jtivőbeni e||átásálra
(írásbeli előterj esztés, PóTrÉzBpsÍľÉŠ)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Maté - polgármester

3. Fedezet biztosítása páIyázatíráshoz
(íľásbeli előterj eszté s, p orKpZBEsÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis ľ.fáté
Megźilapítja, hogy 17 igen,0 nem, 0 lrrrtőzkodással a Testület elfogadta az alábbinapirendet.

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z EGYS ZERtr SZoToB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
206/20t3. (v.29.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

Napiľend:

' 
Javaslat beszeľzések fedezetének biztosításáľa
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _polgáľmester

2. Javaslat média és hírkiizlési feladatok jiivőbeni el|átására
(írásbeli előterj esztés, PoTKÉzľEsÍľÉŠ;
Előterjesztő: Dr. Kocsis }y'raté - polgĺíľmester

3. Fedezet biztosítása pá|yázatíráshoz
(írásbeli előterj esĺés, póľrÉzgESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }y'ráté - polgiíľmester



Napirend 1. pontja
Javaslat beszerzések fedezetének biztosít ására
(írásbeli előterj eszté s, p orI<EZB ES ÍTÉS )
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľL4áté _ polgármesteľ

Dľ. Kocsis Nĺáté
Az eIőtetjesztést a bizottság ĺem tárgyalta. A napirend vítáját megnyitja. Megadja a szőt
Komássy Akosnak.

Komássy Ákos
Nem szigorűan a napirendi ponthoz kapcsolódik a kérdése.Mí az, ami szĹikségessé tette, hogy
ma egy rendkívĹili iilés megtartására kerüljön sor? Mi az, amit egy héttel eze|őtt még nem
tudtak elokészítenO,i és egy hét múlva mźr tűI késő lenne a dĺjntés meghozatala?

Dr. Kocsis M.áté
Egľy Attilanak megadja aszőt.

Eg.y Attila
Minđösszesen haľom olyan napirend van, amelyet siirgősséggel kell taľgyalniuk, ezek lettek
most írásban kiküldve, ez került most elfogađásra. Mind a három olyan, amelyik most nem hĺľ
halasztást. Amennyiben Képviselő Uľnak volt ideje elolvasni, megismerkedru az anyagokkal,
akkor ezt |áthatja a leiľatból is. A legelső napirendnél pótfedezetet kell biztosítani, hogy
eredméný tudjon nyilvánítani majd abizottsźą. Kérdés, mennyire akafiák ezt e|hí;znĹ hiszen
anrlá| később indulmeg afolyamat, annál később tudnak megindulni a felújítások Józsefüaľos
utcáin. A második napirend egy nagy e|őterjesztés, itt egy cég létľehozásáłő| van sző, illetve
pontosabban egy összetett feladat e||tlttLstlÍő|, amelyet egy meglevő céggel fognak elláttatni.
Itt létezik egy május végi határidő, amelyet nekik be kell taľtani, miszeľint bejelentési
kötelezettségtik vaÍl' amennyiben azt szeretnék' hogy a műsorszolgá|tatő felvegye a
miĺsoľkíná|atába az adásukat, különben ez ÍLem lesz |átható a kerületben a józsefuarosiak
szźmźra. Igy ez mindenféleképpen olyan dolog, amelyről a mai napon trĺľgyalniuk kell. A
harmađik napirend, pedig a fedezet bifosítása, az Alxőta utcai szakľendelő fe|tĄításáůloz.
Múlt héten született egy koľmanyhatározat, amely felkéri az NFÜ-t, hogy junius 15-ig ír1a|<ĺ a
pźiyázatot. Konkľétan, a koľmányhatározatban nevesítve van Budapest VIII. keľület
Józsefuaros és az Egészségügyi Központ. Így úgy gondolták, hogy ez ÍLem tfu ha|asztást,
hiszen nekik el kellkezdeni apá'|yázatot <jsszerakni minélhamaĺabb aL-lhoz, hogy a megjelenő
pá|yázatta minél hamaľabb be tudjrík adni a páIyazafiakat' és utána minél hamaľabb el tudjon
kezdődni aberuhźnás, ez egyedü| Jőzsefvźnos érdeke, senki másé, hogy itt minél gyoľsabban
tudjanak rcagá|ru eÍre a megnyíló pźiytnati lehetőségre.

Dr. Kocsis N.Iáté
További kérdés, hozzásző|tts hianyában a napirend vitájźĺ |ezáľja és szavazásra bocsźńja az
a|ábbí hatáĺ o zati j avas latot.

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

I. a |4I/2013. (IV.17.) számu képviselő-testÍileti határozat 1. pontjában foglalt 22 đb
ĺinkormanyzati tllajdonban álló út és jarda felújítások előkészítéséhez az engedélyezési
és kiviteli tervęinek elkészítéséľe (hatósági eljárási díjjal együtt) 12.280 e Ft összeget
1.500 e Ft-tal kiegészíti, így összesen 13.780,0 e Ft-ot bińosít, az I.500,0 e Ft-ot a



2.

a

4.

11107-01 cím múkodési cél és általános tartalékon belül az Idegenforgalmi célú
kiadások az üdiilőhelyi feladatok központosított állami támogatásból előirányzatterhére.

a 44812012. (XII.06.) számű képviselő-testtileti határozat 1. pontjában elfogadott, a

,,Józsefuárosi onkormanyzat részére egységes térinformatikai rendszeľ kiépítés''-ľe
vonatkozó 8.890,0 e Ft összeg fedezetét a II107-01 cím műkĺjdési cél és általános
taľtalékon belül az általános furta|ék e|őiránvzata terhére.

ahatáĺozat 1. pontjában foglaltak érdekében az Ónkormtnyzat 11107-01 cím mfüodési
céI és általános tarta|ék - Idegenforgalmi célú kiadások az iidtilőhelyi feladatok
kcizpontosított állami támogatásbő| _ cé|tartaIék e|oirźnyzatról _ kötelező fęladat -1.500'0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím önként vállalt feladat felújítások eloktnyzattlra.

a hatźr ozat 2 . p ontj áb an fo glal tak éľdekéb en :

a.)az onkormtnyzat 11 107-01 cím műkĺidési cél és általános taľtalékon be|iI az általanos
tarta|ék előirtnyzatábőI - kĺjtelező feladat - 8.890,0 e Ft-ot a zźlro|ás alól felold és

egyben 8.890,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11108-02 cím _ önként vállalt feladat -

ťlnanszírozásí felhalmozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként
fo lyó síto tt tĺímo g atás kiutal ása előit áĺy zatźr a.

b.)a Polgáľmesteľi Hivatal |220I-02 cím bevételi finanszírozási felhalmozási bevételen
belül az irźnyitő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|tln történő
jővźlítása eloirźnyzatát - önként vźllla|t feladat - 8.890,0 e Ft-tal, és a kiadás 12201-02
cím beruházások eIőírttnyzatát 8.890,0 e Ft-tal megemeli térinformatika rendszer
beszerzése címen.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozalban' foglaltakat az önkormĺínyzat
kö ltségvetésének kĺjvetkező módo sításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatláľidő: 1.,2.,3. pont esetén f0I3. mti1us29.

1. pont esetén az cjnkormányzat költségvetésének kĺivetkező módosítása

Dľ. Kocsis lĺáLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a hatźlrozatot 17 igen, 0 nem szavazatta|, 0
tartőzko dás męlleff elfo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
207t2013. N.29.) 17 IGEN

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a I4I|20I3. (IV.17.) szźlmű képviselő-testületi hatźlrozat 1. pontjában foglalt 22 đb
önkormanyzati tlJ|ajdonbarr á11ó út és járda felújítások előkészítéséhez az engedélyezési
és kiviteli terveinek elkészítésére (hatósági eljarási díjjal egyiitt) 12.280 e Ft összeget
1.500 e Ft-tal kiegészíti, így összesen 13.780,0 e Ft-ot biztosít, az 1.500'0 e Ft-ot a

O NEM O TARTOZKODASSAL



f.

a
J.

4.

11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belul az Idegenforgalmi céIú
kiadások az tidülőhelyi feladatok kĺizpontosított állámi támogatásból előirányzatterhére.

a 44812012. (XI.06.) számí képviselő-testÍileti hatźrozat 1. pontjában elfogadott' a

,,Józsefułĺľosi Önkormányzat részére egységes térinformatikai rendszer kiépítés''-ľe
vonatkozó 8.890,0 e Ft <jsszeg feďezetét a 11107-01 cím mfüödési cél és általános
tartalékon belül az általános taľtalék előitáĺyzata terhére.

ahatźrozat 1. pontjában foglaltak érdekében az onkormźnyzat 11107-01 cím mĺĺktjdési
cél és általános tartalék - Idegenforgalmi célú kiadások az üdülőhelyi feladatok
központosított állami támogatásból _ céltaľtalék előiranyzatő| _ kĺjtelező feladat -1.500,0
e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím tlnként vállalt feladat felújítások eIőirányzatára.

ahatźtrozat2.pontjźhanfoglaltakérdekében:

c.) az onkormźnyzat 1l107-01 cím működési cél és általĺĺnos taľtalékon belri| az általános
tarta|ék eIoirźnyzatábő| - kötelező feladat - 8.890,0 e Ft-ot a záĺo|ás alól felold és

egyben 8.890,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11108-02 cím - ĺjnként váIIalt feladat -

flnanszítozásí felhalmozási kiadásokon belül az irányítószeľvi támogatásként
fo lyó sított támo gatás kiutalás a eIőir źlny zatár a.

d.)a Polgármesteri Hivatal I220I-02 cím bevételi finanszírozási felhalmozási bevételen
belül az írányítő szervi támogatásként folyósított támogatás Íizetési számltn tcirténő
jőváirása e|őíttnyzatát - önként vá||a\t feladat - 8.890,0 e Ft-tal, és a kiadás 1220I-02
cím beruházások előirányzatát 8.890,0 e Ft-tal megemeli téľinformatika rendszer
beszerzése címen.

5. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az onkormányzat
koltségvetésének kövętkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 7.,2.,3. pont esetén 2013.május29.

2. pont esetén az önkoľmányzat költségvetésének következő módosítása

Napiľend 2. pontja
Javaslat média és hírktĺzlési feladatok jiivőbenĺ e||átására
(írásbeli eLoterj esńés, p óTKÉZB E S ÍTÉ S)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4láté - polgáľmester

Dľ. Kocsis M.áté
A képviselők helyszíni kiosztássa| LlC. számű mellékletet kaptak, amelynek fontos tarta|ma

vďrl, az onkormányzat tital átadandő eszkĺjzok a JóHír tészére. Az e|oterjesztést bizottság
nemtárgyalta. A hatfuozati javaslat 9. pontjában meg kell jelölni a Tanácsadó Testtilet elnökét
és két delegált tagát. Azza| a módosítással terjeszti a Képviselő-testület eIé az anyagot, hogy
eú' a hatfuozati pontot ma ne tźĺrgyaLják, a következő rendes ülésen hozzanak arua

vonatkozóan döntést, hogy kik lesznek aHir cég Tanácsadó Testiiletének tagjai. A napiľend
vitáját megnyitj a és megadj a a szőt Komássy Ako snak.



Komássy Akos
Tĺ'bbek koń. azért tefte fel a rendkívüli testĹileti ülés indokoltságźra vonatkozó kéľdését, mert
ęnnek a média és hírkozlési feladatok ellatásátőI szóló cégnek az előterjesztéséből
egyértelműen kiderül, hogy egy hosszabb ideje előkészített döntésľol van sző, amit nem
igazźn |át át, hogy miért nem tudott rendes tilésre beérkezĺi, ami kiszámíthatóbb, mint a
rendkívüli ülés. Első benyomása, hogy alapvetően technikai, átszewezési, iĺtézmények
közötti feladat átcsoportosítási, ha úgy tetszik kicsit ilyen technikai csomagba becsomagolva,
de egy meghozott elvi döntés csomagot hoztak eléjiik, hogy Józsefuarosnak sztiksége van
Józsefuáľosi tévéľe meg lehet' hogy ľádióľa is. Ez egy érdekes vita lett volna, amelyben
szívęsen részt vettek volna, de ehhez kellett volna, hogy legyen eÍTe idejük, mźstésń.legyen
egy koncepciő ana, hogy mirol is szól a Iózsefvárosi Televízió, milyen funkciót tölt be,
kozszo|gźiati lesz vagy pedig más jellegíi. Ań. gondolja, hogy önkormányzati kell' hogy
legyen minden média, ami önkormtnyzati fonásból műkĺjdik, ezze| egyutt sikerĹil egy olyan
újságot múködtetniink, ami fenyév távolságravarL akozszoIgáIati médiátő|. Az előteľjesztésre
visszatérve érti, hogy minden technikai és jogi paĺaméternek megfelel az az
átcsoportosításokkal kapcsolatos javaslat, amit letettek ide. Ezzel együtt célszerűbbnek
taľtotta volna, ha egy taľtalmi döntés sziiletik ezekben a kérdésekben először. Az, hogy
milyen á|larrigazgatásí, szervezeti és hatáskör źúszewezési kérdések szolgálják ennek
megvalósítźsźi, az ezutźn lett volna időszerű.

Dľ. Kocsis M:áLté

Dr. Révész Mártanak megađjaaszőt.

Dr. Révész lNl.árta
Nem tudja, hogy a JóHíľ-ben az egy szón belül a nagybetű helyesírásilag ľendben van-e? ok
egy d) pontban megállapítj źrk azt, hogy egy tévét akaľnak televízió műsor összeállítása önként
vállalt feladatként bekerül az önkoľmtnyzat feladatai közé. Milyen műsoridővel, milyen
pľogrammal, milyen elképzelésekkel? Ez még hianyos. Az 5. pontban a parkgondozási
feladatokĺól van sző, arlít a Jőzsefvátosi Városüzemeltetési SzolgtĺIat Iát eI a JóHíľ Kft.
parkigazgatója koordinálása mellett. Egy fe|adat e|Iatásźna| az a céIszetu, ha az aďja ki a
munkát, aki a munká|tatő, tehát itt most kettő között van. Ha nagyon megoldhatat|an do|og az,

ami miatt szifüséges, hogy más koordináljon és más legyen a munkáltató, akkor meg a
felelősök közé bele kell venniĺnk a JóHír parkjgazgatóját is. A 11. pontban atęIevizió műsor
szoIgáiJtatźtsźń f013. július l-jétől tervezi az elóteqes*o. Binos bölcs dolog július l-jével,
amikoľ a nytn kĺizepén vannak? Nem lenne pľaktikusabb legalább augusztustól csinálni? Es
akkor augusztustól szeptemberig a pľoblémfü |źńszanak, és aztźnhajtá. Mi miatt sziikséges
ezt júliustól elkezdeniük? A 14. pontnál hét fő munkavállaló bérkültjnbozete címén plusz
összeget kell bizosítaniuk. Itt feladatátadásról van sző, mindenki Munkatörvénykönyve alatt

vźilaIkozői szférában dolgoző. Ezek az emberek más munkaköľbe kerülnek, annak ellenére'
hogy ugyanań' a fe|aďatot látják el vagy mi az indoka arľlak, hogy bérkülönbözetre külön
tételt kell betennitik? Volt egy 91 millió forintos tobbletköltség, ennyibe keľül hét hónapra
akkor a tévé? Mert a tobbi az feladatként megvolt eddig is, tehát nem gondolja, hogy új

feladatot látnak el. A József kcjrut 59-6I-re, arĺi 260 négyzetméter körüli plusz helyiséget
jelent, arľa míért van sziikség? Ez a tévével van összefüggésben? Minden eddigi telephely
megmarad, akkor miéľt van szükségiĺjra? A mellékleteknél, aki ezeket csinálja, jó lenne, ha
néha egy helyesírás-ellenőrzőt rárakna, mert fiľcsa dolgok varurak benne. Itt egy parkigazgatő
munkaviszony megsziintetéséről van sző, đe az új cégnél is lesz patkígazgató. Nincsenek
megelégedve a munkájáva|, és azért küldik el, vagy más munkakĺjr lesz? Miért keriilt ez így
be? Nem tudja mi az a repÍezentatív meg mi az a pinđa, de a mellékletből egyszer majd
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megtalálj uk vagy megkeressük az iĺtemetr őI.

Dr. Kocsis M:áLté
Aljegy ző Asszonynak megadj a a szőt.

Dr. Mészár Eľika
Az 5.határozatijavaslattal kezdi, miért volt szükség arra,hogy aparkigazgató koordinálása
mellett történnek a feladatok' amikor a JVSZ-hez kerülnek át a munkavá||alők? A JYSZ-hez
átkerülnek a munkavállalók, a munkáltatói jogokat a JYSZ vezetője fogja gyakorolni, viszont
az eszkozok, amik a parkgondozáshoz szükségesek, azok a Kft-nél maradnak. Mindenki tudja,
hogy van egy źúadás-túvéte|, van egy felértékelés folyamatban és nem szerették volna
megbolygatni maganak a Kft-nek az eszkozrendszerét, ezért maradtak ott ezek a táľgyi
eszk<jzök a Kft-nél, viszont így a koordinálási feladatokat aparkigazgatónak keII az eszkĺjzĺik
tekintetében megvalósítani.

I)r. Kocsis M:áté
Dr. Sára Botond Attilanak megadja aszőt.

Dr. Sára Botond Attila
A|jegyzó Asszonyt annyiban egészíti ki, hogy ez nem egy új cég, hanem ez a JKS, tehát az
Orczy-parkot tizemeltető cégľől vaĺĺ sző. A Magyar Allammal történő egyeztetésben az
orczy-park és a cég sorsáról volt korábban egyeztetés. A céget ez annyiban érintette, hogy az
uz|etrészt megvette volna aMagyar Allam, és ezen a cégen bęlül iizemeltette volna tovább a
parkot aKozszolgáIatíEgyetęm., Az orczy-park és a cég által beruhtnottvagyon tekintetében
lesz egy elszámolás aMagyar Allammal, ez gyakor|atíIag máľ majdnem kész, már csak ilyen
sziímviteli-kĺinywiteli technikai dolgokat egyeńetnek.Ugy nézki, hogy holnap véglegesedik
is, đe a cég megvételére nem kerül sor. Ennek pedig az az oka, hogy maga a KIM és maga az
MMV sem dolgozik még azon, és nincsen egységes álláspont aľra, hogy eń, a céget egyńszt
hogyan tudja megvásáľolni aMagyat Allam, illetve hogy maga aKozszolgźiatiBgyetem tudja
a parkot üzemeltetni. Itt bonyolult jogi kérdések vetodtek fel, ami o.lľan szinten ę|h,Úzza az
eljárásokat, hogy kézen fekvővé vá|t az a döntés, hogy ezt aMagyar Allam is elfogadta, hogy
magának a cégnek az uzletrészét nem ő szerzi meg, hanem maľad ĺinkormányzati tulajdon,
csak egy sima prof,rlváItásta keľiil soľ. Ez az előterjesĺés egyik tarta|ma, hogy a koľábbi
paľkgondozásí fe|adatok átmenetileg amellett keľĹil további funkció a taľsaságba. Aĺnak
idején a cégátadásnak az egyik fő szempontj a az volt, hogy ne kelljen az onkoľmtnyzatnak
megsziintetni a céget és az abbarl dolgozók munkaviszonyźÍ ne kelljen megsziintetni. Ez most
is cél. Ez történik egyébként, tehát itt senki nem veszíti el a munkáját. Komássy Képviselő Úľ
felvetéséhez ťuzne egy mondatot. Ne felejtsék el, hogy a lőzsefvźros Ujságon keresztiil
megk&dezték a jőzsefuaľosiakat, hogy van- e igény a tévére, és elég nagy többségű
nyíIatkozat volt, hogy szeretnének ajőzsefváĺosiak tévét. IIt ez a kérdés eldőlt, hogy van-e
szfüség tévére vagy nincs szükség tévére.

Dľ. Kocsis Máté
Egľy Attílanak megadja aszőt.

Egry Attila
A műsorterwel kapcsolatban úgy gondolja, nincs most itt az iđeje aruő| vitázni, hogy milyen
műsorterv lenne. Most előszcjr arról kell dĺjnteni, hogy szeretnének-e egy tévét, szeretnének
eÍTe egy céget kialakítani. Megvźiasńásra kertil az ugyvezető, meghatźtrozásta keľĹilnek az
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irányok, majđ meghatáĺozásra kerülnek a kciltségvetési lehetőségek. Ezek benne vannak most
az előterjesztésben, majđ eń. követően akinevezettigyvezető el fogja készíteni a nonproťrt

kft-nek az ilzleti teĺvét, amely tartaImazni fogia, hogy ő hogy képzeli el a tévét és az
természetesen Testület,vagy Váĺosgazdálkodási Bizottság elé fog keľülni. Azugy fontosságát
nézve fennáll a lehetőség, hogy a Képviselő-testület tárgyalja, holott jelen eljárás szerint elég
lenne a Bizottságnak, de az ĺjgy fontosságára tekintettel ez Képviselő-testület elé kerülhet.
Úgy gondolja, hogy akkor lesz helye és ideje arcő| vitázni, hogy pontosan milyen műsorterv,
milyen költségekkel tud ez megvalósulni. Amint látják, az idei évre szól a dontés, ez
úgymond egy nagy pľóbaiizeme a Józsefuárosi tévének. Nagy feladatuk lesz év végén
kiértékelni, hogy lássák, érdemes-e folytatni, hiszen ez pénzbe keľül. Egy komoly munkát
követően ez |áńsződík, hogy egy komoly ktiltség igénnyel párosul. Erľe mindenféleképpen
még idén vissza kell térni. Hogy miért szĹikséges júliussal indulni a műsornak, illetve a
cégnek júniussal? EgyrészrőI azért, mert ha most itt meg is születik a dĺintés, hogy júniustól

induljon a cég, akkor :utźna fel kell venni az embereket, ki kell alakítani a helyet, el kell
kezdeni dolgozni aLlhoz, hogy utána érdemi eredmény legyen, azaz musor legyen, ahhoz
először a háttéľben kell dolgozni. A júniusi munka sztikségeltetik ahhoz, hogy júliusban egy
próbaüzem meg tudjon kezdődni, hiszen akkor lehet a maĺ elkészült műsorokat bemutatni,
illetve akkoľ lesz mtr egy studió. Egy-két hónapos próbaüzem után, már szeptembertőI nem
próbaüzemként, hanem normál adásként tud működni ez a tévé, és akkor év végén |esz a
Képviselő-testĹiletnek egy dontése' hogy hogy szeľetné eń. a jövőben folytatni. Képviselő
Asszony kéľdése a Jőzsef körút 59-61-gyel kapcsolatban, itt az új funkcióknak kell helyet
biĺosítani. Nem szerették volna azt, hogy a Ga|ériába koltozzon be az új cég az tĄ

funkciókkal és elvegye azokat a teľĹileteket, amik most ott ľendelkezésre állnak és maĺ most
foglaltak feladattal, ezért egy új helyet határoztakmeg) eZ a Jőzsef körut 59-61. Nincs berľre

az előterjesztésben, de vagyongazdá|koďási szempontokat figyelembę véve, amikor ez ahe|y
elkészül és a cég be tud ide koltĺizni, akkoľ nagy valósziĺuségge| a Haľminckettesek terén

mfüödő újság helyszine meg fog szűnni és ők is beköltöznek ide a József körut 59-61-be. Ez
pedig tizemeltetési kérdés, hogy minél kevesebb telephelyľe legyenek szétszőwa, hanem
sokkal inkább központosítsák őket és egy helyen do|gozzaĺak' hogyha maľ egy cégről van
sző. A Galéľia fizikal|ag nem mozdíthatő, de a két helyszín egyébként közel van, azért is esett

a József köÍlt 59-6l-re avtiasztásuk, meľt sétatávolság vaÍl a két hely közĺjtt.

Dľ. Kocsis l/Iáúé
Még annyival egészitené ki a vá|aszokat, egyrésń. természetesen igyekeznek, hogy
kozszoIgá|ati legyen a televíziő, de ez nem kívánságműsor. Raadásul a taľtalomnak nincs
ktjze ahhoz, hory egy te|evízió kcjzszolgá|atĺ-e vagy kereskedelmi, a két dolog elválik
egymástól. A közszolgá|atite|evízió minősítésnek vannak előnyei egy önkormtnyzat szźĺmáta
pénzügyiIeg is jóval előnyĺisebb műkĺjdtetni, de ez is csak azutźn valósulhat meg, hogy
elindult az adás, tehźń ezért fontos, hogy minél előbb mehessen. Másrészt, ha a Képviselő
Urat meglepetésként érte, tavasszal ezemyi kerületi lakos szavazott interneten, újságban'
levélben és 99 %-os ttjbbség ań. mondta, hogy szeretne tévét, nyilván ez a hirfogyasztás
túalaku|ásáva| is egyitt jár, tehźt a nyomtatott médiafelületekĺe vonatkozó igény az
folyamatosan csökken' nem itt, hanem mindenhol és még csak nem is az orszźtgban, hanem
mindenhol a világon. Ha egy keriiletrol folyamatos tájékońatast szeretnének ađni, akkoľ
nyilván az interneten és a külĺjnboző elektľonikus médiaszolgá|tatásokon keresztĺil kell
eľősíteniük, a ráđiő is ebbe a korbe tartozĺk. Előbb hallgatnak ma már az emberek rádiőt,
mintsem hogy újságot olvassanak. Ez tavasz óta ktizismert tény, tehát olyannyira nem
titkolták, hogy cikkek is megjelentek ezzelkapcsolatban. Megvizsgálva más kerületet, minden
jőzan és jól múködő kerület így működtetí a tájékoztatő felĺileteit. Egy cégben, egy irźnyitás



alaÍt, egyá|talán nem pľobléma az,hogy egy Íelevizió, egy újság, egy honlap és egy ľádió egy
cégben foglal helyet, még a kulturális rcndezvények szervezésére irányuló tevékenységet is
képes ellátni. Igy tafiák hatékonynak, praktikusnak és kĺiltséghatékonynak is. Jakabfy
Tamásnak adja meg aszőt.

(Komássy Ákos ]5 óra 48 perckor távozott az üĺésről, így a Képviselő-testület létszáma ]7
főről I6 főre vókozott.)

Jakabfy Tamás
Beszéltek már aľ.rő| egy pár perccel eze|őtt, hogy az orcry-parkot tizemeltető dolgozók
átkeľĹilnek a JVSZ-hez a jelenLegi fizetésükkel. Emiatt szükség van egy kis kiegészítésre a
JVSZ-nél. Viszont nem beszéltek aľról, hogy az újság dolgozői, ami másfél álláshely, ezek is
átkerülnęk a JőHírhez, méghozzá a Polgármesteri Hivataltól. A hatźtĺozatijavaslatban azza| a
megfogalmazással szerepel, hogy ,,felkérjfü a jegyzőt, hogy a szĹikséges munkaügyi
intézkedéseket tegye meg.'' Melyek lesznek ezek a munkatigyi intézkedések egész pontosan?

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Jegyzó Asszonynak megadja aszőt.

Rimán EdÍna
Természetesen k<jzĺis megegyezéssel megszĹintetik a munkaviszonyukat a Polgármesteľi
Hivatalnál.

Dľ. KocsÍs M:áLté

Dr. Révész Mtlĺtźnakmegadja a szőt.

Dľ. Révész M.árta
Még egyszer megkéľdezi, hogy a 91 millió foľintos többletköltség a tévére honnan tudjak,
hogy ez ennyi?

Dľ. Kocsis M:áLté

Egľy Attilanak megađja aszőt.

Egry Attila
A 91 millió forint többlet mindezek a tĺjbbletfeladatok, amiket itt végigsoľoltak. Nem lehet azt
mondani, hogy egyeđtil a tévé kerülne ennyibe. Az új cég Íizemeltetése, a ťĺzetés
kiegészítések, az átcsopoľtosítások mind-mind hozzźk a tételeket, amik pluszforrást
igényelnek. Inkább, ami irányadó szám és nem ezt kell nézn| hanem arri az előterjesztésben
nagyon helyesen be van mutatva és a következo évre mutatja, hogy mennyibe keriil a cég

üzemeltetésą ez a helyes irányszőm és ezt kell figyelembe venni. Ha megnézik azt a számot
és osszevetik, hogy tulajdonképpeÍL az idei évben hátrahagynak egy oľczy-paľk iizemeltető
céget, akkor így komolyabb köItségvetési terhelés nélkül Józsefuaľos tudja vállalni, hogy a
televíziőjátüzemelteti, illetve egy ilyen komplex médiaszolgáItatást biĺosító céget és mindęn
szempontból jobb, magasabb színvonalon mfüödő szo|gá|tatő céget tud létrehozni és tudja
szolgálni a j ő zsefil źro siakat.

Dr. Kocsis ľI.áLté
J akabý Tamásnak megaď1a a szőt.



Jakabt Tamás
A jovő évre szóló kĺjtelezettségváIIa|ás úgy emlékszik, hogy 180 és 190 millió forintközĺjtt
van és úgy nevesíti az eIóterjesztés, \ogy ez csak a pluszköltsé gek' Ez a 1 8 0- 1 90 millió forint
a Ga|&ia, az orczy-paľk meg az Ujsźą költségei fÓlotti koltségek, vagy pedig az összes
Újságostól, tévéstől, ľádióstul, otczy-parkostul és Galériástól egyĺitt van? Feltéte|ezi,hogy a
kozös megegyezést alá fogjak írĺi az alka\mazottak, viszont azt is lźĺta a kimutatásokban,
hogy amikor átkeľülnek a Hivata| a|kalmazásából a cég a|ka|mazásába, akkor az adőzźsi
környezet különbözősége miatt több pénzbe kerülnek ők ott đo|gozva, méghozzá tcirvényi
eltérés miatt. ok,'gya''annyit fognak keresni mint eddig? De akkor nem a legcélszeľiíbb őket
áttenni a cégbe, mert a más aďőzási kornyezet miatt tĺjbb péĺube kerĹil az onkormányzatnak.
Minden pénz fonása az tnkormźrlyzat lesz, tehát vagy Hivatalon kereszttil vagy a cégen
keresztül, de ő úgy látja,hogy a Hivatalban maľadni olcsóbb lett volna.

Dr. Kocsis M:áúé
Egry Attilánakadjameg a szót.

Egry Attila
Ahogy íÍt |źLtják és ahogy a vitźtban is elhangzott, rengeteg olyan feladat van, amit hozĺak
másik cégektől vagy éppen a Hivataltól és keľül át ebbe a cégbe, és varrnak új feladatok is,
vannak bővített feladatok is. Ami itt a |I. hatfuozati pontban is szerepel, ennek
többletkĺjltsége van, de emellett hátrahagyják az orczy-park iĺzemeltętését. Az Orczy-park
tizemeltetése egy évben kb. 140 millió forint volt, akkor mikor mar nagyon visszafogottan
ĺizemeltették, fénykorában az bőven 200 millió forint ft'lött volt. Eľre mondta, hogy azá|ta|,

hogy hátrahagyják az orczy-patk izemeltetését és vállaljak ezt a többletköltséget, ez
kĺiltségvetési szempontból vállalható tétel, figyelembe véve ań, hogy egy jobb minőségtĺ,
magas abb színvonalú szo|gá|tatást fo gnak tudni b iao s ítani.

Dr. Kocsis N Iáté
És ennek a cégnek reményeik szerint lesznek azért bevételei is. Nyilván a j<ivő évi
koltségvetés és az idei évben megállapított jĺivő évi koncepciónál eztervezésre kertil.
Jakabfy Tamásnak adja meg a szőt.

Jakabfy Tamás
Aľĺa még nem kapott vtiasń., hogy nem lett volna-e érdemes aHívatalnáI maradni ennęk a
másfęl álláshelynek? Mi a koncepciő a cég ügyvezetésével kapcsolatban? Marad lgyanez az
ügyvezetés, ngyaÍIez a felállás, ami most van Vagy vá|tozások várhatók a cég
iigyvezetésében? Feltételezi az utőbbit, mert ez egy óľiási proťrlváltás, de biztos, ami biĺos
alapon megkérdezi.

Dr. Kocsis NIáúé
Ha ez a másfel álláshely maľadt volna a Hivatalnál, akkor Révész Képviselő Asszony azt
kérđezte volna tőle, hogy miért más az irźnyítása, mint a tényIeges muĺlkavégzés helye? Ezt
meg akarta eIőzní azza|, hogy akkor a Hivatalban most státusszal rendelkezőket is inkább oda
vezény|ik. Praktikusabb, hatékonyabb így. Alapvetően Képviselő Asszony kérdése sem volt
ľoSsZ' csak ott ugye más miatt alakultak így a dolgok. Ha valaki valahol dolgozik, nem árt,
hogyha azza| van munkaviszonyban, meg alá-ftilérendeltségi viszonyban. Az tigyvezetővel
kapcsolatban maľad-e a Égi felállás? Az igyvezető igazgatő szemé|yére a po|gármester tesz
javaslatot, hova tovább kinevezi. Ha ez megtorténik, szívesen ad tájékoztatást erľől. Van
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elképzelése, nyilvánvalóan egy média cég felépítésénél ľeleváns szakmai szempontok d<jntőek

lehetnek, ďe ez nem a koľábbi, más feladat e||ttására irányuló cégvezetójének kĺitikájalesz,
hanem ęz egy új feladat, uj vezeto, régi munkatársak. Amennyiben ebben döntés születik,
kénýelen lesz beszámolni róla a Képviselő-testületnek' Rlíadásul ezt az Urat vagy Hölgyet
illeti majd a lehetőség, hogy megírja az ilzleti tervet és létrehozza ezt az egészet, aminek egy
erős lábakon álló szźndékát ma elfogaďja a Képvisclő-tcsttilct. Még nincs tévéjük, ne

beszéljenek úgy róla, se a műsorról, se a tartalomról, se a cégvezetőről, mintha lenne, most
építgetik a kiilĺjnböz o |ábait. A nytlr folyamán elő fog még kerülni ez a dĺintés. Egry Attilanak
megadja aszőt'

Pgľy.tttĺla
Eszrevételt tesz az előterjesztéssel kapcsolatban. Vélhetően elgépelés történt, a másfél
álláshelynél a felet nem lehet érte|mezní, így ezt kettore kéri módosítarli az előterjesnésben is
és a határo zati jav as|atsoľban is.

Dr. Kocsis Máté
A módosító indítvaný elfogadja és megadja aszőt Jakabs Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Ezzel egyet is tud érteni, mert eľre a fel álláshelyre csak-csak 500 ezer forint bruttó ťlzetés
volt megjelölve valamelyik mellékletben, úgyhogy haazmár egy egész álláshely' akkor más a

dolog fekvése. Az ugyvezetéssel kapcsolatos kérdés onnan jutott eszébe, hogy |túta a
különbĺjző szĺímok ktizĺltt, hogy azigyvezetó béréľe tervezett ĺĺsszeg felment 7 millió forintra
hatvagy hét hónapra,tęhátazév hátralevő tészére. Eddig ezjőval kevesebb volt,500 ezer
forint bruttó volt az igyvezető bére, igazábő| ez motiválta, hogy megkérdezze, hogy az
ügyvezetésben milyen változások váľhatók. Nem lepte meg a Polgármester Ur ki nem
mondott vá|asza, hogy új igyvezetője lesz a cégnek. Egy tételt kérdez még, amit nem tudja,

hogy keľiilt oda és miéľt így lett nevezve, július l-jétől van egy ilyen tétel, hogy a Meteo tévé

havi bľuttó 1.651.000 forint. Ez milyen tétel? Mit takaľ, és ez a cég hogy lettkiváIasztva,
hogy belekeľülhessen az előteľjes ztésbe?

Dľ. Kocsis lNĺ.áúé

A bér kérdéséľe az Alpolgármesteľ Úr vźiaszol, még mielőtt ezt megleszi, hozzáteszi, hogy
vannak olyan intézmény, és cégvezetőik, akik ennél többet keresnek, vannak, akik ennél
kevesebbet. De minden esetben t<jbbet keresnek, mint a polgĺĺľmester. Egry Attilának megaďja
a szőt.

Egry Attila
Annyi pontosítást tesz, hogy az ítt meghatátozotĺbéľkeret az egy szuperbruttó bérkeret, ez
tar:ta\mazza a28,5 oÁ-nyi munkáltatói terhet, ha ezt visszaosztjfü, akkor ezkb. 780 ezer forint
bruttó ťtzetés a maximum, ami ebből a keretből kihozható. Ez egy rendelkezésre álló keret,

amelyet felhasználva egy tátgya|ást lehet lefolýatni az igyvezető személyével, a feladat
meghatźnozásanak tekintetében, azza| párhuzamosan. Helytelen dolog az, ha a cégvezetők
béľét elkezdik ĺisszehasonlítgatni, hiszen minden egyes cég más dolgokkal foglalkozik, még
ha a költségvetési sorokat megnézik, a méreteket, még akkor is nagyon eltérőek. Távol álljon
tőle és mindenki ówa int attól, hogy a keze|t pénzek nagyságź*al próbálnanak párhuzamot
áIIítaru aZ ügyvezető fizetésének meghatározása céljából. Nem helyesek ezek a

megközelítések. Bízzźk ezt az egyeńetésre, hogy milyen bérkeretre van sztikség. Ha egy jó
embert szeretne Józsefüaros megszeľezní azoka a célokĺa, amit mar meghattlroztak, hogy

t1.



céget kell aIapítanĺ, céget el kell indítani, jó magas színvonalat vámak el tőle, akkor ennek

lesz költsége is.

Dr. Kocsis M:áté
A|jegyző Asszonynak megadj a a szőt.

Dľ. Mészár Erika
A televízió mrĺsor szo|gáItatás egy kivásaľolt szolgá|tatás lesz. Allhoz, hogy a kĺiltséget
becsülni tudják, indikatív ajźn|atokat kellett bekéľni. Ettő| a tévétől is kért be indikatív
ajénlatot az elókészítő. Felhívj a a ťĺgye|met, hogy a határozati javaslat 28. pontjában

kimondjak, hogy felkéľik az ügyvezető igazgatőt a televizíő műsoľszolgá|tatás

megľendeléséhez szükséges eljaľás lefolytatásahoz. Tehát neki most a fedezetet biztosítják'
|efotýatja szabtiyszerlen az e|járást, és utána lesz kiválaszfua természetesen a megfelelő
műsorszolgáItatő.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzászőIás hianyában a napirend vittlját lezáqa és szavazásra bocsźÍ1a az

a|ábbi határozatijavaslatot három módosítássaI. Az első, hogy a 9. pontról a június 5-ei tilésen

döntenek, ekképpen a 28 pontbőI 27 pont lett. A 7. pont da) pontjában a VPB helyett a

Képviselő-tęstiilet kerül meghatátoztsta. A f3la pont is módosul, 170 fő engedé|yezeÍt

|étszźĺm a Hivatal tekintetében.

A Képviselő-testület úgy diinto hogy

1. a32l20l3, (II.06.) szźrnuképviselő-testtileti határozat 3. és 5. pontját visszavonja.

Felelős: polgármester
Hatźttiďő : 2013 . máj us 29.

2. 2013. június l-jétől a ĺőzsefvźľosi Kulturális és Sport Kiemelten Kozhaszni Nonpľofit
Kft.

a) elnevezését JóHíľ Józsęfuáľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kozhasznu
Nonprofit Kft. (ľövidített elnevezése: JóHíľ Kft.) elnevezésľe módosítja, és ęzzel
onkormányzat 11804 cím elnevezését is módosítją a Kft. 2013. évi költségeit,

bevételeit, támogatás tervét az előterjesztés 6. szdmú melléklet tarta|mazza;

b) Ilozzájźĺru|, hogy székhelyeként a Buđapest, VI[., József krt. 59-61. (hĺsz

3 67 80 l 0 l N |2) szán alatti ingatlan kerÍilj ön bej e gy zésre;

c) hozzźĄáľul,hogy telephelyeiként az a|ábbí ingatlanok kerĹiljenek bejegyzésre:
- Budapest, VIII. József k<jrut 70. felemelet3. sz. alatÍi(hrsz35645lN|9)
- Budapest, VIII. József körut 70. fsz.4. sz. a|atti (Itsz35645lNI7)
- Budapest, VIII. József ktirut 70. fsz. 5, sz. alatti (hrsz35645lV18)
- Budapest, VIII. József korut 68. sz. alattí (hrsz35643lNI és a35643lN2)
- Budapest, VIII. Haľminckęttesek tere 2. fsz 2. (Ilrsz 3 5 63 5 l N 3 5)

- Budapest, VIII. orczy út 1. (hĺsz 36030)
đ) hozzájárul, hogy a 2.b) pont szerinti székhely felújításanak befejezéséig a központi

ugyiĺtézés helyeként a Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. fsz 2. (hľsz

35635lN35)száma\attilngatlankerüljcinbejegyzésre.



a
J.

e) a JóHír Kft. a b) c) pontokban megjelölt ingatlanokat ingyenes használatba kapja.

Felelős: polgármester
Határiđő : 2013.június 0 1 .

a JóHír Kft. 2013. június l-jétől eL|átjaaz altlbbi feladatokat:

a) a Jőzsefváľosi Közösségi Házak Nonprofit KfĹ. által elláLott Jĺ]zscfváľosi Galéľia és a
Zász|őgylljtemény, az önkoľmányzati rendezvények szewezése, az źąazati tinnepségek
szęrvezése, lebonyolítása, az Erľópa Belvarosa Program II. projekt keretében
lebonyolítandó programok, renđezvények szervezése,lebonyolítása feladatokat,

b) a Potgármesteľi Hivatal áIta| eI|źĺoťt, de önkormtnyzati feladatok kĺjztil a Józsefuaĺos
című hivatalos kiadvánnyal kapcsolatos feladatokat és az önkormźnyzatí honlap
működtetésével kapcsolatos feladatokat,

c) az Orczy út 1. szétm a|atti park parkgondozási és karbantartási feladatai közül a

koordinálási feladatokat (beleéľľve a parkigazgatőság, szo|gźĺ|tatási szeľződések,
funkcionális feladatokat ellátók, a feladatel\źtáshoz kapcsolódó eszk<izök,

berendezések).

d) cinként vá||a|t feladatként e||át1a a te|evíziőmiisor összeállítása, szo|gźitatása
feladatokat.

Felelős: polgármesteľ, JóHír Kft. ügyvezetője

Határidő : f013.június 0 1 .

a hatátozat 2.b) pontjában foglaltakĺa tekintette| a 25120|3. (v.27.) cinkormĺínyzati
rende|ęt 44. $ (1) bekezdése a|apjźlĺ a Yttrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság
átnlhtzott hatáskörben hozott 59Il20I3. (v.27.) szźlmű hatźrozatźnak 2-4. pontját
visszavonja.

Felelős: polgármester
Hatríľidő: 2013. május 29.

ahattrozat 3.c) pontjában foglaltak a|apján az orczy ut I. szźtm a|atti parkgondozási és

karbantartási felađatokat a Józsefuárosi VárosĹizemeltetósi Szolgálat |átja eI a JóHír Kft'
p ar|ĺgazgatój ának ko ordinálás a mellett.

Felelős: polgármester, Józsefuarosi Viĺľosizeme|tetési Szolgálat igazgatď1a
Hatariďő: 2013 . június 0 1 .

felkéri a po|gármestert, hogy a határozat 3.b) pontja a|apjtn a Képviselő-testüIet és

Szervei Szervezeti és Mfü<jdési Szabá|yzatárőI szőIő <inkormányzati rendelet
módosításara, és a határozat 2.c) pontja alapjźn a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosításáľ a v onatkozó an tegyen j avaslatot a Képvisel ő -testiilet r észér e.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testület 2013.június havi második rendes ülése

4.

5.

6.



7. a) felkéri a poIgármestert, hogy tńruházott hatáskorben2013.június l-jétől a JóHír Kft.
ügyvezetőj ét bizza meg,

b) felkéri a JóHír Kft. ügyvezętojét az alapitő okirat módosításának elkészítésére a
hatáĺozatban foglaltak fĺgyelembe vételével és a felkéri a polgármestert annak
aláírására.

c) felkéri a polgármestert, hogy a JóHíľ Kft. kozszolgtĺ|tatási szeľződésének és

tálrro gatási szeľződésérrek módo s ításáľ a is annak alóíľósáľa.

d) felkéľi a JóHír Kft. ĺigyvezetőjét, hogy a Kft.2013. évi üzleti tervének módosítását a

Képviselo-tesetĺilet f01.3.július havi utolsó rendes ülésére teľjessze be.

Felelős: a), b) c) pont esetén polgármester, b), d pont esetén a JóHír Kft.. ügyvezetője
Hatfuĺďo a) pont esetén 2013.június 01., b), c) pont esetén f}I3.június i0., d) pont

esetén a Képviselő-testtilet 2013.július havi utolsó rendes tilése

a határozat 7. pontja a|apjáĺ felkéri a JóHíľ Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a

cégbírósági bejegyzéshez szükséges cégjogi intézkeďések, valamint az egyéb munkajogi-
munkatigyi és adminisztľatív j ellegri intézkedések megtételéľe.

Felelős: JóHír Kft. tigyvezetője
Hatáľidő: 2013.június 1 5'

felkéri a JóHír Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgá|ja meg a ńđiőszolgtlltattĺs jövőbeni

lehetőségét (személyi és táľgyi feltételek), annak bekerülési költségét és tegyen javaslatot

a Képviselő-testület t észére.
Felelős: JóHír Kft. ügyvezetóje
Határidő: a Képviselő-testtilet 20113. október havi első rendes ülése

10. a határozat 2. és 3. pontja a|apjáĺ az onkormźnyzat feladatellátására és a gazđasági

táľsaság műkĺjdési támogatására vonatkozóan taľtós, önként vállalt feladatként 2013.
június I' napjźtol, valamint atelevíziőmusoľ szolgáltatása esetén 2013.július I. napjátőI

a hatáĺozat 2. pontja szeľinti Kft. működtetésének támogatására - mely 2014. évtol a
többletköltségek ĺisszege megktlzelítóIeg I83'248,0 e Ft, teljes költsége 431.614,0 e Ft -
kĺjtelezettséget vállal. Az ę|őzetes k<jtelezettségvállalás fedezete a kĺjvetkező években az
önkormány zat saj át bevétel e.

11. a hatátozatban foglaltak a\apján az onkormtnyzat 11804 cím Józsefuárosi Kulturális és

Sport Kiemelten Kozhaszniĺ Nonprofit Kft. - önként vállalt feladat _ kiadás működési
cé lú átadott p énzeszko z eloir ány zatát 3 2 . 6 67,0 e Ft-tal c s ökkenti.

12. a hatźrozat 5. pontja a\apján az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási
mfüödési kiađások e|óirányzatan beliil az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása e|őfuárlyzattń 2.986,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuaĺosi
V áro siizemelteté si S zo l gálat tźtmo gatása címén.

13. a Józsefuaľosi Vĺírosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi finanszírozási működési
bevételen beltil az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési száĺr/llán

történő jőváírása eloirźnyzatát 2.986,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás ezen belül a

rendszeres személyi juttatás előírányzatźLt 2.35I,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok

és szociális hozztljárulási adó e|óirányzatát 635,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuárosi
Kultuľális és Spoľt Kiemelten Kozhasznu Nonpľofit Kft.-tol 7 fő munkavállaló
bérkülönb<j zete címén,

8.

9.

1.4



1,4.

15.

16.

17.

18.

19.

ahattrozat 2. pontja a|apján az onkormányzat 11804 cím JóHíľ Kft. - önként véůIalt

feladat - kiadás múködési céIu átadott pélueszkoz e|őirźnyzatát 29.681,0 e Fĺtal
megemeli.

az onkormźnyzat 1 1805 cím kiadás működési átaďott pénzeszkoz e|őírtnyzatánbe|nl az
önként vállalt feladat előitźnyzatrő| 42.186,0 e Ft-ot, kötelező fe|ađat előirtnyzattrő|
34.934,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím működési źúaďott pénzeszkoz
eIőirányzatan belül az <jnként vt.Jiralt fe|ađat eloiráĺyzatára'42.I86,0 e Ft-ot, kĺjtelező
feladat e|őktnyzatára 3 4.93 4,0 e Ft-ot.

az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékonbelĺJ| az
általános taľtalék e|őirányzatárőI |4.584 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 1 03 cím - önként
váIlalt feladat dologi eloítányzatźta, valarrlint 11103 cím személyi juttatás megbizási díj
e|őírźnyzatárő| 2.041,0 e Ft-ot, a munkáltatót teľhelő jarulékok és szociális hozzźi1áruIźsi
adó előirlínyzatźnől,258,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirźnyzatra.

az onkormányzatkiadás 11103 cím - Józsefuaľosi Ú3seg ĺjnként vállalt felađat - személyi
juttatás előirźnyzatźrő| 3.545,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáruIási adó előirányzatĺĺľól 1 .357 e Ft-ot, dologi előirányzataÍő| 17 .364'0 e Ft-ot és

ezze| egyidejtĺleg a bevételi intézményi működési bevételek eIófutnyzatáből2.223,0 e Ft-
ot és a kiađás dologi eLőfttnyzatábőI2.223,0 ę Ft-ot töröl.
az onkoľmányzat kiadás 11103 cím - honlap cjnként váIIaIt feladat dologi
előirányzatárőI I.734,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11804 cím - önként vállalt feladat -

műkö dési átadott pénzeszkoz e|őír ány zatźra.

az onkormányzat kiadás 11107-01 címen belĺjr| az önként vállalt feladat viírosmaľketing
elóirźnyzattrő| 50.000,0 e Ft-ot, a kote|ező feladat mfüödési általános l.artalék

e\oirányzatábő| a záro|ás a|őI 2.59I,4,0 e Ft-ot felold és egybęn az e|oirźnyzatźlrőI
4|.624,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11804 cím önként vá|Ia|t feladat múködési źltađotÍ.

pénzeszkozelőirányzatźtrafe|adatbovĹilésésköltségtöbbletekcímén.

az onkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszírozásí működési kiadásokon belül az
irźnyítőszervi tźtmogatásként folyósított támogatás kiutalása önként váIla|t feladat
előirźnyzatźttő| 728,0 e Ft-ot, a kote|ező feladatok e|őirányzatźlrő| 8.220,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11804 cím <jnként vállalt feladat műk<jdési átadoÍt pénzeszkoz
elóiľányzatára.

a.) a Polgármesteľi Hivata| 12202 cím bevételi finanszírozási mfüĺidési bevételeken belül
az írtnyítőszeľvi támogatásként folyósított tĺímogatás fizetési szźlm|źn töľténő jővźńrása

e|óirźnyzatan beltil az onként vá||alt feladat e|óirźnyzattLt 128,0 e Ft-tal, a koteIęzó
feladat eloirźnyzatát7.6f0,0 e Ft-tal csökkenti, aI2201-0I cím finanszírozási működési
bevételeken belül az irźnyitőszervĺ támogatásként folyósított tĺĺmogatás fizetési szám|áén
történő jővźlírása e|őirányzatán belül a kotę|ező felađat elókźnyzatát 600,0 e Ft-tal
cscikkenti.

b.) a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirźnyzatĺán beltil a -
kötelező feladat e|őírányzatát rendszeľes személyi juttatások elóirényzatát 6.000,0 e Ft-
tal, a munká|tatőt terhelő járulékok és szociális hozzájźrultlsi adó elókźnyzatát I.620,0 e

Ft-tal, az ĺjnként vá|Ia|t felađat személyi juttatás kafeteria e|őirényzatát 95,0 e Ft-tal,

20.

2r.



munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄánl|ási adó eloirányzatát 16,0 e Ft-tal, a
dologi SZJA eloirányzatát 17,0 e Ft-tal csökkenti.
c.) a Polgármesteri Hivatal kiadás I220l-0I cím kötelező fe|ađat dologi elóiráĺyzatát
600,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

Felelős: 12.23. pont esetén polgármester
Hataľidő: 12-23. pont esetén 2013.június 01.

22. a) az onkormtnyzat a Polgáľmesteri Hivatal engedé|yezett létszźĺmát 2013. junius 1.

napjátő| 2 fővel (Mt. alá tartoző) csökkenti, az engeďé|yezett |étszám tisztségviselők
nélkül 172 főrol |70 főre módosul.
b) felkéľi a jegyzőta sziikséges munkajogi _ munkaügyíintézkedések megtételére.

c) felkéľi a polgármestert, hogy a hatátozatban átađoÍt önkormányzatí felađatokhoz
kapcsolatos szeľződések felülvizs gźiatára.

d) az onkormanyzat a JóHír Kft. részére az e|oterjesztés 1./c męllékletben felsorolt
e szkö zöket téríté smente s, taľtó s hasznáIatba adj a.

Felelős: a), c), d) pont esetén polgármester, b) pont esetén jegyző
Határiđo: 2013.junius 0 1.

23. felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező
módosításánál, és a 2014. évtőI az éves koltségvetések tervezésénéI a hatźtrozatban

fo glaltakat Vegye ťlgyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: a 2OI3. évi köttségvetés következő módosítása és az azt követő évek

kĺiltségvetési tervezése

24. a) a JóHír Kft-nek aJőzsefvárosi KözösségiHázakNonprofit Kft. az előterjesztés 1./a és

az 1.h számiĺ mellékletében felsorolt eszközĺiket téľítésmentesen, tartós hasznźiatba adja.

b) fetkéri alőzsefvźlrosi KözösségiHazakNonprofit Kft. iigyvezetőjét, hogy készítse ela
Kft. alapító okiratanak módosítását és felkéri apo|gármestert aĺnak a|źirásáta'

c) felkéri a po|gármesteľt' hogy a K-ft. kozszo|gáItatási szęrződésének és támogatási
szeruődésének a határozatban foglaltak szerinti módosítására és arĺrak a|áírásáĺa'

d) felkéri a Jőzsefrĺátosi KozösségiHázak Nonprofit Kft. Ĺigyvezető igazgatőjźĺ,hogy a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. július havi utolsó renđes ülésére a
Kft. módositott2}|3. évi üzleti tervét teľjessze be.

Felelős: b), c) pont esetén polgármesteľ, a) d) pont esetén Józsefuarosi KĺĺzösségíHźzak
NonproÍit Kft. tigyvezetője

Hatańđő: a) pont esetén pont esetén 2013.június 01., b), c) pont esetén 2013. június 10.,

đ) pont esetén aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. július havi
utolsó rendes ülése

25. felkén a Józsefuaľosi Kĺizösségi Hazak Nonprofit Kft. igyvezető igazgatőjźń. a
határozatbanfoglaltak aIapjarla szfüséges cégjogi, munkajogi _ munkaügyi intézkedések
megtételére.
Felelő s : Józsefu áro si K<lzti sség i lH.ázak Nonprofit Kft ' ügyvezetőj e

Hatfuiđő cégjog esetén 2013.június 15., munkajogi _ munkaügyi esetén z)I3.június 01.
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) 26. felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest, VIII. József kÍt. 59-6I. sz. a|atti ingatlan á|Iagźnak
. felmérésére és a felújítási munkákra azok bekerülési koltségéĺe készítsen előterjesztést a
i répviselő-testület 2013. június havi második ľendes üléséľe.

' Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
l Határidő: a Képviselő-testület 2013.június havi második rendes ülése

i 27. fe|k&i a JóHír Kft. ugyvezetójét a televíziőműsor szo|gáItatás megrendeléséhez
l szükséges intézkedések megtételére.

l pelelős: JóHíľ Kft. tigyvezetóje
Hataľidő: 2013.június 01.

Dľ. Kocsis M:áté
Megá|Iapítja, hogy a Képviselő-testtilet a határozatot 14 igen, 0 nem szavazatĺal, 2
tartő zko dźls mel lett el fo gadta.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT AL:ľrIZ ľ,ĺnĺo s ÍľpTT sZóTÖB B S ÉG sZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
208120Í3. (v.29.) I4IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület rĺgy dönt' hogy

1. a32l20I3. (II.06.) sztlĺrn képviselő-testületi hatźnozat 3. és 5. pontját visszavonja.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. május 29.

2. 2013. június l-jétől a lőzsefváĺosi Kulturális és Sport Kiemelten Kĺjzhasznú Nonpľofit
Kft.

d) elnevezését JóHír Józsefüárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kĺizhasznú
Nonprofit Kft. (rövidített elnevezése: JóHíľ Kft.) elnevezésre módosítja' és ezzel
onkoľmányzat 11804 cím elnevezését is módosítja, a K-ft. 2013. évi kĺĺltségeit,
bevételeit, támogatás tervét az előterjesztés 6. szdmú melléklet tartaImazza;

e) hozzájáru|, hogy székhelyeként a Budapest, VIII., József kľt. 59-6|. (hľsz
3 67 80 / 0 l N 12) szám alatti ingatlaĺr keľülj ön bej e gyzésre ;

Đ hozzájáĺu|, hogy telephelyeiként az a|źlbbi ingatlanok kerüljenek bejegyzésľe:
- Budapest, VIII. József korut 70. felemelet 3. sz. alatti (hľsz 35645lN|9)
- Budapest, VIII. József körut 70.fsz.4. sz. alaÍÍí(hrsz35645lNI7)
- Budapest, VIII. József kcjrut 70. fsz. 5. sz. a|atti (hrsz35645lN18)
- Budapest, VIII. József kĺirut 68. sz. a|atti (Iusz35643lNI és a35643lN2)
- Budapest, VIII. Harminckettesek tęre 2. fsz 2. (hrsz 3 563 5 l N3 5)
- Budapest, VI[. orczy út 1. (hĺsz 36030)

d) hozzájárul, hogy a 2.b) pont szerinti székhely felújításának befejezéséig a kĺizponti
ügyintézés helyeként a Budapest, VIII. Harminckettesek teľe 2. fsz f. (hĺsz
35635lN35) szám aIatti ingatlan kerüljön bejegyzésre.
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e) a JóHír Kft. a b) c) pontokban megjelölt ingatlanokat ingyenes használatba kapja.

Felelős: polgármester
Határido 2013. j unius 0 1 .

3. a JóHíľ Kft.}}I3.június l-jétől e||átjaaz alábbi feladatokat:

a) a Józsefuarosi Közcjsségi Házak Nonprofit Kft. által ellátott Józsefuárosi Galéria és a

Zász|őgyl1temény,azönkormányzatircnďezvényekszervezése,azágazatítinnepségek
szewezése, lebonyolítása' az Európa Belvaľosa Progľam II. pľojekt keretében

|ebonyolítandó progľamok, ľendezvények szervezése,lebonyolítása feladatokat,

b) a Polgármesteri Hivatal áItaI ellátott, de önkormźnyzati feladatok köztil a Józsefuáros

című hivatalos kiadvannyal kapcsolatos feladatokat és az önkormanyzati honlap

működtetésével kapcsolatos feladatokat,

c) az orczy út 1 . szám alatti paľk parkgondozási és karbarfiartási feladatai kozül a

koordinálási feladatokat (beleértve a parkigazgatóság, szo|gá|tatásí szerződések,

funkcioná|is feladatokat ellátók, a fe|ađatellźtáshoz kapcsolódó eszközök,
berendezések).

d) önként váI|a|t feladatként ellátja a televízióműsor osszeállítása, szo|gá|tatása

feladatokat.

Felelős: polgármester, JóHír Kft. ügyvezetóje

Hataľidő: f0I3'június 01.

4. a határozat 2.b) pontjában foglaltakľa tekintetteI a 25l20I3. (v.21,) önkormányzati
rendelet 44. s (1) bekezdése aIapjtnaYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruhtuott

hatáskĺjrben hozott 59tlf0l3. (v.f7.) szárńhatźltozatánakz-4. pontját visszavonja.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. mźi1us 29.

5. ahatározat 3.c) pontjában foglaltak alapjan az orczy íÍ I. szttm alatti parkgondozási és

karbaĺÍartási feladatokat a lőzsefyárosi Városüzemeltetési Szolgálat látja eI a JóHír Kft.
p arkigazgatój ának ko o rdinálása mellett.

Felelős: polgáľmester, Józsefuarosi Varosüzemeltetési Szolgálat igazgatď1a

Hataĺidő: z}I3.június 01.

6. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozat 3.b) pontja a|apján a Képviselő-testület és

Szervei Szervezeti és Műkĺjđési Szabá|yzatátőI sző|ő önkormányzati ľendelet

módosításara, és ahatáĺozat2.c) pontja alapján a Polgármesteri Hivatal alapítő okiratának

módo sításár a v oĺatkozóan tegyen j avaslatot a Képvi selő -testülęt t észére.

Felelős: poIgármesteľ
Hataridő: a Képviselo-testiilet 2013.június havi második rendes ülése

7. a) felkéri a polgĺíľmestert, hogy átruházolt hatáskĺjľben2}I3.június l-jétől a JóHír Kft.
lJ;gyv ezetőj ét bizza me g.
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c) felkéri a JóHíľ Kft. ügyvezetőjét az a|apitő okirat módosításának elkészítésére a
hatfuozatban foglaltak figyelembe vételével és a felkéri a polgármestert annak
aLáírásfua.

c) felkéri a polgármestert, hogy a JóHír Kft. közszolgźitatási szerződésének és
támo gatási szer zo ďés ének mó d o s ítźtsźlr a é s annak a|áít ásár a.

d) felkéri a JóHír Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. 2013. évi iizleti tervének módosítását a
Képviselő-tesettilet 20|3.július havi utolsó rendes tĺlésére teľjessze be.

Felelős: a)' b) c) pont esetén polgármester, b), d pont esetén a JóHír Kft.. ügyvezetoje
Hatĺáľidő: a) pont esetén Z}I3.június 01., b)' c) pont esetén z)I3.június 10.' d) pont

esetén a Képviselő-testület 2013.július havi utolsó rendes tilése

8. a llattrozat 7. pontja alapján felkéri a JóHír Kft. ügyvezetójét, hogy gondoskodjon a
cégbíróságibejegyzéshez sztikséges cégjogi intézkedések, valamint az egyéb munkajogi-
munkaiigyi é s admini s ńr ativ j e||e gu intézkeđé s ek me gtételéľe.

Felelős: JóHír Kft. ügyvezetője
Határido: 20|3.június 1 5.

9. felkéri a JőHír Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgźija meg a rádiószo|gáItatás jövőbeni
lehetőségét (személyi és taľgyi feltételek), annak bekerülési kĺiltségét és tegyen javaslatot
a Képviselő-testület részére.
Felelős: JóHír Kft. Ĺigyvezetője
Határidő: a Képviselő-testület 2013. október havi első rendes ülése

l}.a határozat 2. és 3. pontja alapján az onkormányzat fe|adate|Iátására és a gazđasági
tźltsaság mfüödési ttlmogaÍásźta vonatkozóan taľtós, önként vállalt feladatként 2013.
június |. napjátőI, valamint ate|eviziőmusor szolgáltatása esetén 2013.július 1. napjától
a határozat 2. pontja szerinti Kft. mfüĺ'dtetésének támogatására - mely 20|4. évtol a
többletköltségek <isszege megközelítőleg 183.248,0 e Ft, teljes költsége 43t.614,0 e Ft -
kötelezettséget vállal. Az e|őzetes kĺjtelezettségvállalás fedezete akovetkęző évekbenaz
önkoľmany zat sĄ át bevétele.

|I.abatnozatban foglaltak a|apján az onkoľmányzat 11804 cím Józsefuaľosi Kulturális és
Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. - önként vállalt feladat _ kiadás mfüödési
célú átadott pénzeszkoz e|őiráĺyzatźń 32.667 ,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

I2,a határozat 5. pontja alapján az onkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási
mfüödési kiadások előirźnyzatan beltil az irányítőszervi támogatásként folyósított
tiímogatás kiutalása e|oirźnyzatźú 2.986,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuĺírosi
Varosüzemeltętési Szolgá|at tĺímogatása címén.

13. a Jőzsefuáľosi Vaľostizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi f,rnanszírozási működési
bevételen be|i| az irtnyítőszervi támogatásként folyósított tánogatás ťĺzetési szźlľiźn
történő jőváírása eloirányzatát 2.986,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás ezęn belül a
rendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatát 2.35I,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jáľulékok
és szociális hozzź!źnulási adó előirányzatát 635,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuĺáľosi
Kultuľális és Spoľt Kiemelten Kozhasznű Nonprofit Kft.-től 7 fő munkavállaló
b érktil cjnb ö zęte címén.
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L4, a hatátozat 2. pontja a|apjźn az onkormćnyzat 11804 cím JóHír Kft. - önként vállalt
feladat - kiadás működési célú átadott pénzeszkoz e|óittnyzattú 29.681,0 e Ft-tal
megemeli.

15. az onkormányzat 11805 cím kiadás műkĺjdési źńađott pénzeszkoz előitátyzattlnbe|i| az

önként váI|aLt feladat e|oirányzatrőI 42.186,0 e Ft-ot, kĺ'telező feladat előirányzatárő|
34.934,0 e Ft-ot átcsoportosit a kiadás 11804 cím működési átadott pénzeszkoz
eloir,lnĺyzakáĺl belül az tinként vállalt feladat eloirźnyzatára.42.ĺ86,0 c Ft-ot, kötelező

feladat eloirányzatćĺra 3 4.93 4,0 e Ft-ot.

16.az onkormanyzat kiaďás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az

általános tarta|ék e|őirźnyzataÍőI |4.584 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 1 03 cím _ önként

vállalt feladat dologi eloirźnyzatára, va|amint 11103 cím személyi juttatás megbízási đi1

e\őiráĺyzatźrőI2.04|,0 e Ft-ot, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájárulásí
adó előiľányzatźrő| 258,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi e|őirěnyzatra.

17. az onkoľmanyzatkiaďás 11103 cím - Józsefuaľosi Ú;sag önként vállalt fe|adat - személyi
juttatás eIőirtnyzatźrő| 3.545,0 e Ft-ot, munkáltatót teľhelő jaĺulékok és szociális
hozzájáruIétsi adó e|őirányzattLrőI I.357 e Ft-ot, dologi előfuźnyzatáÍő| |7 .364,0 e Ft-ot és

ezze| egyíđejűIeg a bevételi intézményi múkĺjdési bevételek e|oirányzatábő|2.223,0 e Ft-
ot és a kiadás dologi előirányzatábő|2.223,0 e Ft-ot tĺiröl.

18.az onkoľmányzat kiadás 11103 cím - honlap ĺjnként vállalt fe|ađat dologi
e|őirtnyzataľól 1 .734,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1804 cím - ĺjnként vállalt feladat -

miĺkĺ jdésiátadottpélueszkozelőirányzatära.

19. az onkormĺínyzat |<ladás 1 1 107-01 címen belÚJ az ĺjnként vállalt feladat városmarketing

e|őirźnyzatárő| 50.000,0 e Ft-ot, a kcjtelező feladat múkodési általános tartalék

e!őirtnyzatábőI a zárolás aIőI 2.591,4,0 e Ft-ot felold és egyben aZ eIóirźnyzatárőI
41.6f4,o e Ft-ot átcsoportosit a 11804 cím önként vá|IaIt feladat működési ź./taďoÍt

pénzeszkozeIőfu tnyzatźtraf elađatbővĹiléséskciltségtöbbletekcímén'

2}.az onkormanyzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási műkĺjdési kiadásokon beIi| az

irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása önként vá|Ia|t fęladat

e\óirźnyzatőłőI 128,0 e Ft-ot, a kote|ezó feladatok e|őirányzatáÍőI 8.220,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11804 cím ĺjnként vállalt feladat működési átadott pénzeszkoz
eloirányzatćľa.

27. a.) a Polgármesteri Hivata| tff02 cím bevétęli Íinanszírozási működési bevételeken beltil
az irźnyítószervi támogatásként folyósított tĺámogatás ťĺzetési szám|źn tcirténő jőválrása

előirányzatan belĹil az onként vá||alt feladat e|őírtnyzatát 128,0 e Ft-tal, a kötelező

feladat előírźnyzatát 7.620,0 e Ft-tal csökkenti, a I220I-ü cím ťlnanszírozétsi múkĺjdési
bevételeken beliil az irtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számláén
töľténő jővtirása eIóirányzatan belül a köte|ezo feladat e|oirányzatát 600,0 e Ft-tal
csökkenti.

b.) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás e|őirźnyzatán belül a -
kötelező feladat e|őirányzatát rendszeres személyi juttatások eloirźnyzatát 6.000,0 e Ft-
tal, a munkźitatőt terhelő jarulékok és szociális hozzájárulási adó e|őirźnyzatát |.620,0 e
Ft-ta|, az önként váLĘa|t feladat személyi juttatás kafeteria előirtnyzatát 95,0 e Ft-tal,
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munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájtru!ási adó eIőirźnyzaÍźLt ĺ6,0 e Ft-tal, a

áologi SZJA e\őkźnyzattń l],O e Ft-tal csökkenti.

c.) a Po'gármesteľi Hivatal kiadás 1220t-Ot cím kotelezo feladat dologi előirtnyzatźń

600,0 e Ft-tal csokkenti'

Felelős: 12-23. pont esetén polgármester

Hataľidő: I2-2i.pont esetén 2013.június 01.

22.a) az onkormtnyzat a Polgármesteľi Hivatal engedé|yezett \étszźtmát 2013. június 1.

napjától z raveťiľ,ĺ.. ĺa iaĺoz() cscikkenti' * 
"ngědé|yezett 

\étszám tisztségviselők

neiiut I72 főrőI I7 0 főre móđosul.

b) felkéri a jegyzóta szükséges munkajogi - munkaü gyi iĺtézkedések megtételére.

e) felkéľi a polgármestert, .h9gy 
u hatźrozatbaĺ átadott onkoľmanyzati feladaÍolľJrlioz

Ĺap c so lato s s zerző dé sek felülviz s gźĺIattr a.

ĐazonkormźĺnyzataJóHírKft.részéreaze|őteqesztés1./cmellékletbenfelsorolt
eszkozökettéľjtésmerrtes,taľtóshaszntiatbaađja.

Felelős: a), c), d) pont esetén polgármesteľ, b) pont esetén jegyző

Hataľidő: }}I3.június 01.

23. felkéri a Polgármesteľt, hogy a 2013. évi költségvetésľől szóló ľendelet következő

módosításánál, és a 2014. évtőI az éves koltségvetések tervezéséné| a hatttrozatbaĺ

fo glaltakat ve gye fi gYelembe'

Felelős: polgármester
Hataľidő: a fOI3. évi költségvetés

költségvetési tervezése

24. a) a JőHitKft-nek aJőzsęf-ĺárosi Közöss égiHäzakNonprofit Kft.. az előterjesztés 1./a és

az 1.lb sztlmilmellékletében felsorolt eszko]zĺiket térítésńentesen, tartós haszĺźiatba aőja.

e) felkéri ult,i*"*iosi Kĺjzĺjss é,eiHazakNonprofit Kft. tigyvezetőjét,hogy készítse el a

Kft. alapító okiratának módosítását és felkéii a polgáľmesteľt annak aIáírtsźra.

Đfelkéľiapolgármesteľt,hogyaKft.kozszo|gźůtatásiszerzőďésénekéstámogatási
szerzoďésénekahatźľozatbanľoglultul.szerintiňóđosításaĺaésannaka|áirźsźra.

g) felkéri a Jozsefváĺosi Kozöss eiĺ-ĺ:i^yNonproťrt Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a

Vaľosgazdálkodási és Pénzügý gi'o't.ag źolz.július havi uto1só rendes ü1ésére a

Kft. módositott2073. évi üzleti tervét teľjessze be.

Fe1e1ős: b), c) pont esetén po1gármester, a; á) pont esetén Józsefuáľosi KözösségíHtlzak

Nonpľofit Kft . iigyvezeto1e

Határidő: a) pont esetén pont esetén fOI3.június 01., b), c) p9tr ęsetén 2o13. június 10.'

d) pont esetén u vĺoo,s*ailt<oäasĺ és PéluĺgyiBizottság 2013. jútius havi

utolsó rendes ülése

Zl.felkérí a Józsefuárosi Közosségi Házak Nonpľofit Kft. ügyvezető igazgatőját a

hatáľozatbanfoglaltak aiapjtnu .it*,eg"s cégiogi, munkajogi _ munkaügyi intézkedések

megtételére.
Felelős:JózsefuáľosiKözösségíHtzakNonproťrtK.ft.ügyvezetóje
Hatćĺriďő:cégjog esetén fOI3.3ĺ,'i,', is., muntaiogĺ _ 

'.'.'nt.utigyi 
esetén 2013.június 01.

kĺjvetkező módosítása és az ań' követő évek



f6,felkéri a Kisfalu Kft-t a Buđapest, VIII. József krt,59-61. sz.

felméľéséľe és a fetújítási munkákra azok bekerülési koltségére
Képviselő-testület 2013 .június havi második rendes üléséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetoje
Hataridő: a Képviselő-testület 2013.június havi második rendes

alatti ingatlan ttllagtnak
készítsen előterjesztést a

Ĺilése

27. felkén a JóHír Kft. tigyvezetójét atelevízíőmusor szolgáltatás megľendeléséhez szükséges

intézkedések mectételére.

Felelős: JóHír Kft. ügyvezetője
Hatáľidő: f013. iúnius 01.

Napiľend 3. pontja
Fedezet b izto s ítás a p á.Jy ázatír áshoz
(írásbeli előteľjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis N{.áté
Aze|óterjesztést abizottságnemttrgyalta. A napirend vitájat megnyitja. Kérdés, hozzászőIás
hitnyában avitćt'|ezźĄa és szavazásra bocsátja az alábbihatáĺozatijavaslatot.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a Kozép-Magyarctszági operatív Program 201I-2013. évekre szóló akcióterv 2.,4. és

5. pľioritásának megá||apításáról szóló 126812013. (V.17.) Kormanyhatźľozat 2.a)

pontjában ťoglaltak végrehajtására vonatkoző, és a megjelenő projektfelhívás szerinti
pá|yźzatírźlsľa és a teljes korupáIyźtzati dokumentáció összeállításźra9.700.000,- Ft-ot
biztosít.

2. ahatáĺozat 1. pontja szerinti feladattal a Jőzsefvtrosi Egészségtigyi Szolgálatot bízza
meg.

ahatáĺozat 1. pontjában foglaltak miatt:

az Önkormányzat kiadás 11602 cím k<jtelező onkormányzati feladat

felhalmozási célú támogatás á||atlháztartáson beIülre e|óírányzatrőI _ 20If. évi
eliđegenítési bevételek átađása_ 9.700,0 e Ft-ot átcsoportosit a |I108-02 cím - önként

vá|Ia\t feladat - ťĺnanszirozási miĺktjdési kiadásokon belül az itźnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirźnyzatára.

a Jőzsefvźrosi Egészségtigyi SzolgáIat 50100 cím _ önként vállalt feladat -
ťlnanszítozási mfüĺjdési bevételeken beliil az írtnyítőszervi támogatásként folyósított
Íźrrrcgatás ťĺzetésí számlán toľténő jőváírźsa előirányzatát és a kiadás dologi
előirtnyzatźń 9 .7 00,0 e Ft-tal megemeli.

a
J.

a.)

b.)
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4. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a batározatban foglaltakat a kĺiltségvetés következő
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: L.,3.,4. pont esetén polgármester,2. poĺt esetén Józsefuárosi Egészségügyi
S zo 1 gálat főigazgatőj a

Hataľidő: T.,2. ,3. pont esetén 2013. méi1us29.
4. pont esetén az önkorm źnyzat költségvetésének következő módosítása

Dr. Kocsis M:áúé
Megá||apítja, hogy a Képviselő-testĹilet a hatćľozatot |6 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartő zko đás mellett elfo sadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALlľrIZ MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
209l20t3. (v.29.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy
1. aKozép-Magyarországi operatív Program 20IJ-20I3. évekĺe szóló akciótew 2.,4. és

5. prioritásának megáIlapitásaľól sző|ő 126812013. (V.17.) Kormányhatározat 2.a)
pontjában foglaltak végrehajtásaĺa vonatkoző, és a megjelenő projektfelhívás szerinti
páIyazatitźlsra és a teljes korupá|yázati dokumentáció ĺjsszeállításara9.700.000,- Ft-ot
biztosít.

2. ahatározat 1. pontja szęľinti feladattal a Jőzsefvtlrosi Egészségugyi Szolgálatot bízza
meg.

3. ahattrozat 1. pontjában foglaltak miatt:

c.) az Oĺlkotmźnyzat kiadás 11602 cím kĺitelező önkoľmányzati feladat
felhalmozási célú támogatás á||anhaztartáson belülre előirtnyzatról - 2012. évi
elidegenítési bevételek átadása _ 9.700,0 e Ft-ot átcsoportosít a 1 1 108-02 cím _ önként
vállalt feladat - ťĺnanszirozási miĺkĺjdési kiadásokon belül az írányítőszewi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirźnyzatára.

d.) a Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 50100 cím - cĺnként vźlla|t feladat -
ťlnanszírozási műkĺidési bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számlźln történő jőváírása elofuźnyzatát és a kiadás dologi
e|őirtnyzattLt 9 .7 00,0 e Ft-tal megemeli.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés kĺivetkező
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: 1., 3.,4. pont esetén polgármester, 2. pont esetén Józsefuaľosi Egészségügyi
Szolgá|atf őigazgatőja

Hataľidő: |.,2. ,3. pont esetén 2013.május29'
5. pont esetén az önkoľményzat költségvetésének következő módosítása
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Képviselői kérdések:

Dľ. Kocsis Máté
Képviselői kérdések következnek. Annyival hadd kezdjem, hogy az eIőző képviselő-testületi
ülésen nem tudtam jelen lenni, amiért elnézésüket kérem. Jakabfu képviselő úr nekem címzett.
egy kéľdését atraťlk tiggyel kapcsolatbaÍl, ezt most rĺjviden felolvasnám. ,,En azt szeretném
kérdezni Polgármester Unól, hogy Józsefuárosban vajon a FIDESZ Frakció vagy pedig a
választókerĹileti elnĺjk dĺjntött ezekben az ugyekben?,, Egyik sem. Nálunk nyugodtan
kutakodhat traÍik kérdésben. Azt is tudom, hogy ez központi feladat volt, hogy minden
önkormányzatban feltegyék. Je|ezzen vissza, hogy meg1ette, megkapta avźůaszL végľehajtotta
a feladatot, de nálunk ańźn nyugodtan tuľkálhatnak trafik tigyben. Egyébként, szeretném
felhívni a figyelmét, hogy nem önkormźnyzati ügyben intéńe a kéľdést. Arra kérem, hogy
fogadja el ennek tekintetében ekképpen a vźůaszomat. Az SZMSZ szerint önkormányzati
ügyben lehet.
Szintén Jakabfy képviselő úr.

Jakabff Tamás
Köszönöm szépen. Két kérdésem volna a mai napra. Az egyik az, hogy amikor a Ptátet
Iskolát beköltöztettük a Német Iskolában, akkoľ ott ígérttink külĺjnböző beruhĺŁásokat, amik
ott a Német Iskola környékén le fognak zaj|ani.Igy tehát, például a zebrát. Azt szeretném
kérdezni, amit ott akkoľ a Német Iskolanak ígértünk, azok aberuháztsok, hogy állnak? Mert
zebrapéldául nincs. Volt más is, spoľťudvarralkapcsolatban is volt ígéretünk.
A második a kérdésem az szíttén nem önkormźnyzati ügy, viszont a kerületi lakosokat eléggé
érintheti. Ez aMagyar Postával kapcsolatos. A Magyar Posta, amikoľ ajanlott leveleket hoz a
kerĹiletbe és nem ta|źija otthon a címzettet, akkor a címzettnek el kell zaréndoko|nia vagy
céIszeru e|zaŔnđokolni a levelééľt egy postahivatalba. Es ezt a Magyar Posta az utőbbi
években, például nálunk összę-vissza rakosgatta. Legelőszor 5 éwel ezelőtt még a Dőzsa
György útra kellett menni, azutáĺ utána egy pozitív változással végĺe a Jőzsęf körúti postaľa
kellett menni a levelekért, csomagokért. Viszont most nem régen újra elkeľtilt ez a funkció a
Keleti melletti nagy postaľa. En an. gondolom, hogy az onkormányzatban,tęhát. anagy körut
k<jzeli lakóknál, úgy láttam, hogy a posta nagyon jól meg tudta oldani ott a József köruti
fiókban ezeket az ajánlott leveleket. Azt szeretném kérni a Polgĺíľmester Uľtól, kérje a Magyar
Postától aŻ., hogy kerüljön vissza ez a frłllkciő a Jőzsęf körútra, mert sokkal jobban
megkĺizelíthető. Gyalog megközelítheto a Jőzsef köľúti postahivatal a közeli helyekĺől, míg a
Keletei pályaudvar sokkal messzebb van. Legalább 3-4-szer annyi utazásba kenil oda eljutni a
levelekért. Köszönöm.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Kivéve, ha ott lakik a kömyéken. A II. János Pá| pápa téľieknek meg a József körut lenne a
problémájuk. Nagyon nehéz kérdés ez.De ami ennél fontosabba, hogy eZ sem önkormányzati
tigy. Egyébként a kérését megfogadva írok egy levelet aMagyar Postának, amiben legépelem
eń"anéhźny gondolatát. Meglátjuk,mitvá|aszolnak. Az lenne a legjobb, ha mind a két helyen
Iehetne.



Az első kérdésre, amely az tnkoľmźnyzattészére sokkal relevánsabb kérdés, Kovács ottó ur
fog válaszolni.

Kovács Ottó
Köszĺjnom szépen Polgaĺmester Úr! A spoľtpálya az utolsó pillanatos állapotában varl,haigaz
a héten teljes egészében úgy elkészül, egy kis környezeti javitást kell csinálnunk az épulet
faltn, egy kis vakolatjavítást kell elkészíteni. Maga a pálya egyébként le van téve, tehát ez

napokon belĹil teljes egészében kész.
A zebra témźlbaĺ a tervezés elkészült, a kivite|ezo kiváIasztása megtĺirtént, a bizottságí
döntések megszülettek. Ha igaz, holnap jĺĺn a kivitelező aláími a szerződést, és azuttn
megkezdődik maga a kivitelezés is.

Dľ. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselő ur parancsoljon.

Pintéľ Attila
Köszöncjm szépen a szőt. Először lenne egy olyan kéľdésem, hogy az onkormányzat cégeihez
és magához a PoIgármesteri Hivata\hoz 2013. januárjźńől április végéig mennyi lakossági
paÍLasz és bejelentés éľkezett. Gondolok itt első sorban a Kisfalura, JYSZ-re, Közterület-
feltigyeletre' illetve magára a Polgármesteľi Hivataha.ErróI szeretnék információt kérni. De
itt kifejezetten a panaszjellegű kérésre gondolok, tehát nem a noľmál ügyfélforgalomľa
vagyok kíváncsi.
A múlt heti testületi tilésel volt egy előterjesĺés a Szabó Ervin tér tĺtĺevezéséről, ami akkor
lekerült a napirendről. Tegnap mfu lźúhatő volt, hogy a jövő hétre sęm hoztźk vissza, és ezze|

kapcsolatban lenne egy kéľdésem az előterjesztőho7 _ Alpolgármester Asszony volt az

előterjesĺő _ hogy miéĺt került Ie ez a napirendről? En ĺjrvendetesnek találnám, ha a Szabó

Ervin tér neve megvá|tonatásra kerĹilne, hogy megszabadllna ez atét ettől a szélső balos,

anarchista névtől. Tudjuk azt, hogy annak idején Szabó Ervin résń" vźĺIIaLt grýf Tisza Istvĺín

elleni meľénylet tervezésében. Jelenleg' manapság ezt btinteti a törvény. En nem tartom

reálisnak, hogy ilyen emberekĺőI nevezziink el teret, fiiggetlenül attól, hogy ő most milyen
ideotógia mentén élte a minden napjait. Ezzel kapcsolatban lenne egy javaslatom is,
javasoljuk a Fővárosnak azt, hogy magát a Fővaľosi Szabó Ervin Könyvtaľat is nevezziil< źń.

Nevezzék át. Keressiink egy konszenzusos javaslatot, ami megfelel mindenkinek. Mikszáth
Ká|mźĺlľagondolok, Hamvas Bé|ara. Tudom' hogy Hamvas Béla neve már szőbakertĺlt ebben

a kérdésben, Köszcinöm szépen.

Dr. Kocsis lĺ.áLté
Alapvetően azért kerťllt le, mert az most sem Szabó Erin tér, hanem Baross utca. A témek
csak a köznyelv ragasńotraaSzabő Ervin teret. Ha jóItudom, mégaz onkoľmĺínyzatvezető
tisztségviselői között is vita volt abban a kérdésben, hogy vajon, ha átnevezziik, akkor meg

kell-e az otl lévő' Baross utca 2., 4.,6., 8., I0. szám alatti épületek szźtmozásátvźltońatni. En
azt az álláspontot képviselném, hogy ne kelljen. Egyébként az egy névtelen kĺizterulet ilyen
értelemben' de ha e|nevezzijk' akkor sem lehet hivatalos źńnevezést eszköz<jlni, meľt akkoľ
megváItoznak a lakcímkáľtyák is. Ilyen problémak voltak, ha jól emlékszem. Abban
maradtunk az A|poIgźrmester Asszonnyal, hogy amíg nem látunk tisńtnebben a kérdésben,
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addig - semmilyen sürgető időpont nincs ebben azigyben - inkább vegyfü le a napirendről.
De vissza fog kerülni, mert az elhatározásunk abból a szempontbőI szíIt.ľđ, hogy szeretnénk,

hogy az a tér, aminek most tulajdonképpen nincs neye) az kapna egy nevet. Nem tudom

elfogadja-e a Képviselő Ur?

ľintéľ Attila
Kĺjszonöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Alpolgármester Asszony parancsolj on.

Sántha Péterné
Köszönöm szépen. Tulajdonképpen a lényeget Polgáľmester Úr megfogalmańa helyettem,
úgy hogy én is kérem, hogy fogadja el Polgármester Ur váIaszát. Köszönĺjm.

Dr. Kocsis Máté
Megkéľdezem onöket, hogy van-e még kérdésiik? Bocsánat, még egy. Pintér képviselő Ur, a
panasz. Apanaszra íľásban kap vá|aszt' de a panaszt, hogy éľti? Egy ügyfél a saját ĺigyében
tetl panaszt, vagy pedig a vele szembeni e|járásta tesz panasú", vagy mire panaszkodIk az
ugyfetr Az ngyféIáz olyan, hogy áIta|ában panaszkodni jön. Bejön az onkoľmányzatba, mźľ
eleve nem dicsérni jön senkit. Amikor belép az ajtőn, akkor |ttĺi rajta. Meľt, ha azért joĺ.ne,

nem jönne. A panasń", hogy érti, mert itt szinte minden lJ;gy az panaszbő| indul. Ha
pontosítaná a kérdését az SZMSZ 32. (2) bekezdése igy szőI: ,,Amennyiben a képviselői
kérdés homályos, ellentmondásos, vagy nem teljesen érthető, abban az esetben a polgáľmesteľ
aziIésvezetés kĺjrében e|őkészítő kérđést intézhet.,, Hogy érti apanaszt?

Pintér Attila
Ktlszöncjm szépen. Tehát lényegében úgy, hogy saját maga ügyével kapcsolatban, illetve
valamilyen kciz<isségi Ĺiggyel kapcsolatban, például bejelentést tesz a Kozteľület-
feltigyelethez,hogy mondjuk egy autó maľ megint a járdán parkol, és akkor intézkedjenek.
Például ezegy egyszeľri kérdés. Ez bejelentés panasz, vagy bejelentés.
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Dr. Kocsis M:áté
Akkor a Jegyzo Asszony a három érintett íntézmény ügyiratforgalmának a

rendelkezésére bocsátja. Ráadásul a Közterület-felügyeletnél ktilönösen sok

panasz, minden ügyirat egy nagy panasz.

Megköszöni a mai ĺapirészvételt és azulést 16 őra 15 perckor bezárja.

Budapest, 2013.június

számźfi az On
az ígyĺevezetl

A jegyzokonyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület f0I3.
máj us 2 9 -ei tilésén elhangzo tĺakat hitelesen tanúsítj a.

Ą tĺ| i ,0l
Ą cxih-Jŕ,

Sżeđli czky ne /ýkari Karo lina
Szerv ęzési ésWépviselői Irodavezető

!\i\-itt,4ŕM*
YargaZsanett

Szervezési és Képviselői Iroda - ngyintéző

A Képviselő-testület iegyzőkönwének mellék|etei:

1. számrĺ melléklet _ név szeľinti szavazási lista

2. számű mellék|et - jelenléti ív

3. számű melléklet. meghívrí és előteľjesztések

Szedliczkyné
Szervezési és

Ajegyzőkonyvet készĺ

f7





MellékIet

Szavazás eredménye

|deje: 2013. május 29.
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat száma 206:
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napirend

15:24

Elfogadva

Eľedménve Voks: Szav% ossz%
lgen 17 100.00 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attĺ|a
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|i Ba|ázs
Vorös Tamás
Zental oszkár
Szi|ágyi Demeter

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013' május 29. 15:28
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 207:
Mĺnősített szavazás

Elfogadva

Tárgya: Javaslat beszerzések fedezetének biztosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távol 1 5.56
osszesen í8 100'00

Ba|ogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás ĺstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szili Ba|ázs
VorÖs Tamás
Zentai oszkár
Szi|ágyi Demeter

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
ĺgen
lgen
lgen

TávoI



Szavazás eľedménye

|deje: 2013. május 29. 16:04
Típusa: Nyílt
Határozat száma 208; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat média és hírközlési feladatok jövőbeni el|átására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodík

14 87.50 77.78
0 0.00 0.00
2 12.50 11.11

Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Iávo| 2 11.11osszesen 18 í00.00

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Sántha Péterné
Soos György
Voros Tamás
Zentai oszkár
Dr. RévészMárta
Szili Balázs
Komássy Ákos
Szi|ágyi Demeter

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.

Távol
Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. május 29.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 209:
Minosített szavazás

16:04

Elfogadva

Tárgya : Fedezet biztosítás a pá|yázatíráshoz

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 100.00 88'89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0'oo

I,ávo| 2 11'11
összesen 18 100.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Sziĺi Ba|ázs
Voros Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Szi|ágyi Demeter
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