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Késziilt Budapest Józsefuĺíľosi onkormanyzatKépviselő-testületz}t3.június 05-én 15.00
órakor aJőzsefvátosi ÖnkormźnyzatPolgármesteri Hivatal III. em.300-as taryya\ójában

megtartott l.0. ľendes tiléséről

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ SZóToBB sÉc szÜrsÉcps
Hĺ,ľ'q.Rozaľ:
fÍ0t20|3. (vL05.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |áť1a a stirgősség okát a siiľgősségi
indítványként beterj esztett alábbi előterj esztésnél :

3l9. Javaslat a Józsefuáľosĺ Média, Rendezvény és Galéria Kiizpont Ktizhasznú

(írásbeli előteq esnés, HELYS ZINI KIo S ZTAS S AL)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis i|ĺ4láté - polgármester

4l5. Javaslat a Jőzsefválrosi Váľosüzemeltetési Szolgálat míÍködését érintő

(írásbeli el őterj eszté s, P )TI<ÉZB E S ÍTÉS )
Előterjesztő: Acs Péter - aJőzsefvźtosi Városüzemeltetési SzoLgá|atigazgatőja

5ĺ1. Javaslat azFTCKézi|abda Nonprofit Kft.vel kiitendő támogatási

(íľásbeli előteľj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4źúé - polgármester

5l2. Javaslat a Jőzsefváľosi Intézményműkłidtető Kőzpont intézményvezetői

(íľásbeli e|óte1 esnés,HELYS ZÍNI rIo s zTÁS SAL)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté - polgiĺľmesteľ

9ZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZóTOBB sÉc szÜrcs ÉcE s
HATÁROZAT:
21'1ĺ2013. (vI.05.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

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



Napirend:

1. Pénzügyi, kiiltségvetést érintő előteľjesztések

1. Javaslat a 20|1-20Í2. évi lakáselidegenítési bevételek Főváľosi
o nko ľmá n y zat r észére tii ľténő b efizetés én ek telj es Ítés éľe
(írósbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Váľosrehabilitációval kapcsolatos előteľjesztések

1 Javaslat Józsefváľos Kerületi Építési Szabá|yzatának és Szabályozási
Tervének módosításáľa a 111.es ttimbľe vonatkozĺóan
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźLté - polgármesteľ

) Beszámoló az MNP II. keľetében végzett épülettakaľításí/lomtalanítási
tevékenységľől
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Alfoldi György - ígazgatősági tag, MNPII pľoj ektmenedzser

Csete Zo|tán - Rév8 Zrt. mb. cégvezeto

3. Gazdál lkodást, Gazdasági Tá rsaságo kat érintő előterj esztések

1 Az ingatlan.nyilvántartásban 35229 helyrajzi számon nyilvántaľtott'
teľmészetben Budapest VIII., Jĺózsef körút 48. szám a|atti, 1007o-ban
Onkormányzati tulajdonú ingatlan éľtékesítésre való kijeltilése
(íľásbeli előterj eszés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

,, Az ingatlan.nyilvántartásban 38818/6.10' 38818/12-13' 38818/16.19'L. 
38818/36.38 és 38818/40 helyľaj zi számon nyĺlvántaľtott, úgynevezett MÁV
telepen elhelyezkedő, 1007o-ban iinkormányzati tulajdonrĺ lakóépůiletek
elidegenítésre tiirténő kij elölése
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja

. Javaslat a Í7ĺ2005. (IV. 20.) számú iinkormányzati rendelet hatályon kívülJ. 
helyezésére és rĺj rendelet alkotásáľa, valamint a 224120Í2. (WI. 05.) számú
képviselő-testĺileti határozatvisszavonásáľa és űjhatározat elfogadására
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja



^ 
Javaslat a Budapest Jőzsefválrosi onkormányzat tulajdonában ál|ó lakások
béľbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéről szóló |'6120Í0.
(III. 8. ) ö nkorm án y zati r endelet mĺí d o s ításár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4:áté - polgármesteĺ

Ą Javaslat a|akásgazdálkodási stratégia 2013. évi irányelveire
(írásbeli előterj esĺés)
Ělőte4esztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja

Á Beszámo|ó a Kisfalu Kft. által nyilvántartott jogcím nélküli lakáshasználĺók
helyzetének felméréséľől, és javaslat a jogcím nélkiili lakáshasznáIĺik
helyzetének rendezéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Egry Attila _ alpolgármester, Szili Balź.zs - képviselő

F, Javaslat a Jőzsefváľosi Ktizterület-feliigyelet 2013. évi ktiltségvetésénekl. 
módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Biál Csaba _ I őzsefv źnosi Közteľület Felügyelet igazgatőja

8. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Onkormányzat tulajdonában állĺó lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahaszná|ati díjának
béľlőkľe történő áthárításárői sző|ő 23ĺ2007. (Iv.25.) sz. rendelet
mĺódosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Egry Attila - alpolgármester

9. Javaslat a Józsefválrosi Média, Rendezvény és Galéľĺa Ktizpont Ktizhasznú

(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTASSAL)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }1.áté - polgármester

4. Y agy on kezeléss el o vá ľos ii zeme|tetéss el ka pcs o l atos előte rj esztés e k

, Javaslat ősteľmelőĺ helyi piac teľületének kĺjelłilésére és műktidtetésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: SziIágyi Demeter - képviselő



) J^vaslat pźiyázat kiírásáľa kiiztisségi keľtek megvalĺĺsításával és

műktidtetésével kapcsolatban
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

. JuvaslatnrásodbeépítésűtéľbuľkolóelemekfelhasznáIására
(írásbeli előterj eszés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }.láté - polgármester

^ Javaslat fedezet biztosítására a zász|ők és zász|őrudak telepítése céljából
lr

(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

. Javaslat a Józsefváľosi Városüzemeltetési Szolgálat működését érintő). 
döntésekľe

Előterjesző: Acs Péter _ aJőzsefvźrosi Városiizemeltetési Szo|gźiatigazgatőja

5.Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľj esztések

, Javaslat azFTC Kézilabda Nonprofit Kft-vel ktitendő táł'mogatási szerződés
l.

megkiitéséľe

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

) JavaslataJőzseÍválrosiIntézményműkiidtetőKtizpontintézményvezetői

Előterjesző: Dľ. Kocsis };Áźńé - polgármester

Tájékoztatók

ĺ Táj ékoztatő ahatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékérő|
( írásb el i táj ékoztatő)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyzo

2. Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testületi határozatok
végrehajtásáľól, az e|őző üIés őtz tett fontosabb intézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekľől és az iinkormányzati pénzeszköziik átmenetileg
szabadrendelkezésíÍ ľészének pénzpiaci jellegű lektitéséľől
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgĺĺrmester



1. Pénzü gyi' kiiltségvetést érintő előteľj esztések

Napiľend 1/1. pontja

Javaslat a 20|.1.2012. évi lakáselidegenítési bevételek Fővárosi
Onko rm án y zat r észére tii rténő b efizetés ének telj es ítés ére
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MrNo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
2|2l20Í3.(vl.05.) 17IGEN 0 NEM 0 TÁ.RTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I. az onkoľmĺányzat a 20II-20I2. évi lakóépületeinek (a benniik lévő lakások)
elidegenítéséből származő bevételek ötven száza|ékának - azaz 223.591.413.- Ft _
befizetési kötelezettségét az 1993. évi LXXVIII. tcirvényben szabźiyozott felhasználás
igazo|ásával telj esíti.

2. a hatáÍozat 1. pontja alapján felkéri a Polgármestert, a sztikséges intézkedések
megtételére, a kérelem és kapcsolódó egyéb dokumentumok, vagy a Magyaľ
Allamkincstaľ által kiadott esetleges hianypótlások (kiegészités-, kérések, stb.) a|áirźstra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.június 30.

A d öntést végľehaj tá sát v égző szew ezeti e gys ég : Pénzii gyi Ugyo sztály

2. Városľehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

Napiľend 2l1. pontja
, Juvaslat Józsefuáľos Keľületi Epítési Szabá|yzatának és Szabályozási

Tervének mĺídosítására a 11l-es tiimbľe vonatkozóan
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgiíľmester

A SZAVAzasNÁr JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A RENDELETALKoTÁSHoZ ľĺľlĺosÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvlspro-rBsľÜI-Bľp 1'7 IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRos VIII.
KERÜLET JoZSEFvÁRosI oľronľĺÁľyzĺ.ľ xnpvlsnLo _ TESTÜLETENEK



27 12013. (vI. 13.) oľxonľĺÁľyz'ł.ľĺ RENDELEľÉľ a. ĺózsnľvÁnos xBRtjĺ,BľI
npÍľBsI szĺ.ľÁr,yza.ľÁnór, (ĺoxÉsa szoĺo 66|2007. (KI.12.)
oľxonľĺÁNyz.ł.ľr RENDELEľ vĺóuosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A rendelet kihiľdetésétvégzi: Szervezési és Képviselői lľoda

Napiľend 2/2. pontja
Beszámoló az MNP II. keretében végzett épülettakarítási/lomtalanítási
tevékenységľől
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Alft'ldi Gyöľgy - igazgatősági tag, MNPII proj ektmenedzser

Csete Zoltźn - Rév8 Zrt. mb. césvezeto

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 17 KÉPuSELo
A HATÁRIZATHIZATALHoZ EGYSZERŰ SZóToBBsÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:

Zentai Oszkźt ügyrend keretén beliil jelezte, hogy nemmmel kívánt szavazni.

213t2013. (vI.05.) 3 IGEN 13 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. az onkormźnyzatmegbízásából a Józsefrarosi Vagyonkezelő Kft. és a VJV Védőháló
Jőzsefváros szolgáltató Kft. kozott fennálló _ 2008. máľcius 1-jétől 20|1. február 28-
íg ĺartő _ vtila|kozési szerzőđés megkötését megelőzően lefolytatott kozbeszerzési
eljarás a|apjźn, a hivatalos kozbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó cég felelőssége
nem terjed ki a Magdolna Negyed Progľam II. pľojekttel kapcsolatos ťĺzetési
kötelezettségľe.

2. elfogadja az MNP II. keľetébenvégzett épülettakarítási/lombtalanítási tevékenységľől
készített bęszámolót.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľiđő: 2013.június 5.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt.



3. G azdźl lkodást, Gazdasági Tá rsasá go kat éľi ntő előteľj esztések

Napirend 3/1. pontja
Az ingatlan-nyilvántaľtásban 35229 helyľajzi számon nyilvántartotto
természetben Budapest VIII., József köľút 48. szám a|atti, 1007o-ban
Onkoľmánvzati tulai donű ingatlan értékesítésľe való kijelłilése
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERŰ szoľoggsÉc
HATÁRoZAT:
214t20r3. (W.0s.) O NEM12IGEN

SZUKSEGES

5 TARTóZKoDÁSSÁ,L

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) az 52912002. (09.I2.) számúhatározatźú visszavonja.

2.) a Budapest WII., Jóuef körút 48. szźĺn a|attí, 35229 hrsz-ú épületben taláIhatő lakás és

nem lakás célú helyiségeket elidegenítésľe kijelöli. Ahatźttozatlan időtatamľa bérbe adott
lakások esetében a vételźlt a kijelölés időpontjában hatá|yban lévő <inkoľmányzati
ľenđelet a|apjarl a forgalmi érték 25 oÁ-a, komfortos, tjsszkomfoľtos lakás esetében a
vételát a forgalmi éľték 50 %o-a, a nem lakás cé|ja,ła szo|gáIő helyiségek esetében a
vételar a kijelölés időpontjábanhatá|yban lévő rendelet a|apján a foľgalmi érték I00 oÁ-a.

3.) az épületen elvégzettmunkálatok utiĺn visszaigényelt I0.I43,O e Ft Áfa visszaťĺzetésének
fedezetére a2013. évi költségvetésben 7.000,0 e Ft-ot biĺosít a ||602 cím dologi kiadási
előittnyzata terhére, 2014. évrę 3.T43,0 e Ft-ra előzetes kĺĺtelezettséget vźila| az
elidegenítési bevételęk teľhére.

4.) a 3. pontban foglaltak éľdekében a 11602 cím - kote|ező feladat _ dologi kiadásokon
beltil a Társashazi kĺjzös kciltség előirányzatźtrő| 5.000,0 e Ft-ot, a Szabványos
mérőhelyek kialakítása elóírźnyzatáĺő| 2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít az áfa befizętés
eloirźnyzatáraaJőzsęf krt. 48. értékesítése miatti áfavisszaťĺzetése érdekében.

5.) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a hatétrozatban foglaltakat a költségvetés következő
módo sításán źt| és a 20 I 4. évi k<iltségvetés készítésénél ve gye Íigyelembe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatĺíridő: 1-3. pontok esetében: 2013.junius 30.

4. pont esetében: a ktiltségvetés kovetkező módosítása

A dtĺntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.



Napiľend 3l2. pontja
Az ingatlan-nyilvántartásban 38818/6-10' 38818/12-13' 38818/16-19'
38818/36-38 és 38818/40 helyraj zi számon nyilvántaľtott, úgynevezett MÁV
telepen elhelyezkedő, 1007o-ban łinkormányzati tulajdonri lakĺiépůiletek
elidegenítésre tiirténő kij elölése
(íľásbeli előteľj esztés)
Előteť€sztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft' ügyvezetó igazgatőja

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN EGYSZERÚ 17 KÉPVISELo
A HATÁR)ZATH)ZATALHOZ EGYSZERŰ SZoToBBsÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
21st2013. (Vr.os.) 16IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:

1.) a33612010. (IX. 07.) számuhatározatźtnak 3. pont első francia bekezdését a kĺivetkező
szövegre módosítja: a lakások egyösszegű vételźra megegyezik az Onkormtnyzat
fóvízhá|őzat, gyujto szennycsatorna rendszere cseréje koltségének a lakásokĺa, tulajdoni
hĺányaduk aIapj án számított t é szar ány áv a|,

2.) az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/6 he|yrajzi számon nyilvántartott' természetben
Budapest VIII., Salgótaľjaní ift 7. (a valóságban Szemafoľ u. 9.) szám a|aÍti épületben
talá|hatő lakásokat elidegenítésľe kijelöli . Ahatźnozatlaĺ ídőtartamĺa bérbe adott lakások
esetében avéteIár a kijelölés időpontjábanhatá|yban lévő rendelet 32. $-a alapjan a HVT
területre tekintettel a vízmú, csatoľnamű kozmúręndszeľ felújítás ktlltségeivel
megegyezo, a lakásra tulajdoni hányad arźnyában eső összeg.

3.) az ingatlan-nyiIvántaľtásban 38818/7 he|ytajzi számon nyilvántartott, természetben
Buđapest VIII., Salgótaľjani út 9. (a valóságban Szemafot u. 7.) szźlm a|atti épületben
ta|á|hatő lakásokat elidegenítésľe kijelöli . Ahatáĺozatlan időtaľtamľa bérbe adott lakások
esetében avéte|źlr a kijelölés időpontjábarlhatáIybarl lévő ľendelet32. $-a alapjĺín a HVT
területre tekintettel a vízmíi, csatornamű kĺjzműľendszer felújítás kĺiltségeivel
me ge gy ező, a |akást a fu laj doni hźny ad ar źny álb aĺ e s ő ö s sze g.

4.) az ingatlan-nyilvĺĺntaľtásban 38818/8 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetbęn
Budapest VIII., Salgótaľjĺíni út 11. (a valóságban Szemafor u. 5.) szźlm aLattí épiiletben
ta|á|hatő lakásokat elidegenítésre kijelöli . Ahatáľozat|an íđótartamľa bérbę adott lakások
esetében a vételar a kijelĺilés időpontjábanhatá|yban lévő ľendelet32. $-a alapján a FIVT
terúletre tekintettel a vízmu, csatornamű közműręndszer felújítás kóltségeivel
me ge gy ezó, a lakásr a tul aj doni hźny ad ar źny źh an e s ő ö s sze g.

5.) az ingatlan-nyilvantartásban 38818/9 helyrajzi számon nyilvĺíntaľtott, természetben
Budapest VIII., Salgótaĺjáni út 13. (a valóságban Szęmafor u. 3.) szám alatti épiiletben
ta|á|hatő lakásokat elidegenítésre kijelöli. Ahatáĺozatlaniďotartamĺa bérbe adott lakások
esetében avételát a kijelölés időpontjábanhatá|yban lévő rendelet3Z. $-a alapjan a HVT
területre tekintettel a vízmu, csatornamű kĺjzmúrendszeľ felújítás költségeivel
megegyező' a lakásľa tulajdoni hányad arányában eső összeg.

6.) az iĺgatlarl-nyilvántartásban 38818/19 helytajzi számon nyilvantartott, természetben
Budapest VIII., Szemafoľ u. 8. szám alatti épiiletben található lakásokat elidegenítésre
kijelcĺli. A hattrozatlan időtaľtamĺa bérbe adott lakások esetében a véte|źn a kijelĺ}lés



időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a alapján a HVT terĺiletľe tekintettel avízmu,
csatornamű közmrĺľendszer felújítás költségeivel megegyezo, a lakásľa tulajdoni hányad'
arányában eső összeg.

7.) az ingatlan-nyilvantartásban 38818/16 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 1. (a valóságban Szemafor u. 2.) sztln a|atti éptiletben
ta|á|hatő Iakásokat elidegenítésre kijelöli. Ahatźrozatlan időtartamra bérbe adott lakások
esetében a véte|áĺ a kijelĺilés időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a alapján a HVT
tertiletre tekintettel a vízmú, csatornamtĺ közmúrendszer tblújítás kĺiltségeivel
me ge gy ező, a |akásr a tul aj do ni hány ad aŔny álb an e ső ö s s ze g.

8.) az ingatlan-nyilvántartásban 38818/37 he|yrď1zi számon ĺyí|vántartott, természetben
Budapest VIII., Lokomotív utca2. szźlma|attí épületben ta|á|hatő lakásokat elidegenítésre
kijelöli. A hattrozatlan időtartamra bérbe adott lakások esetében a véte|źlr a kijelölés
időpontjábanhatáIyban lévő rendelet32. $-a alapjan a HVT területľe tekintettel avízmú,
csatornamű közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hanyad
arźnyában eső ĺlsszeg.

9.) az ingatlan-nyilvantatásban 38818/17 he|yrajzí szĺĺmon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 3. (a valóságban Szemafor u. 4.) sztľn a|aÍtí épületben
talá|hatő lakásokat elidegenítésľe kijelöli. Ahatározatlan időtartamra bérbe adott lakások
esetében a véte|tr a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendel et 32. $-a alapjan a HVT
területre tekintettel a vízmu, csatornamtĺ k<jzműrendszer felújítás költségeivel
megegyező, a lakásra fulajdoni hányađ arényábarl eső összeg.

|0.)az ingatlan-nyilvántartásban 38818136 helyrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben
Budapest VIII., Lokomotív ltca 4. szźlm a|atti épületben található lakásokat elidegenítésre
kijelĺili. A határozatlan időtaľtamĺa bérbę adott lakások esetében a vételár a kijelĺilés
időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a alapjĺĺn a HVT teľületre tekintettel avízmu,
csatomamű k<jzműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hanyad
artnyában eső összeg.

Il.)az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/18 helyrajzi szĺímon nyilvantartott, természetbeĺ
Budapest VIII., Lokomotiv utca 5. (a valóságban Szemafor u. 6.) szám a|attí éptiletben
talá|hatő lakásokat elidegenítésre kijelöli. Ahatćlrozatlan időtaľtamĺa bérbe adott lakások
esetében a véte|źr a kij elölés időpontj áb arl hatáIyban lévő rendel et 32. $-a alapj an a HVT
teľületre tekintettel a vízmu, csatomamű ktizmrĺrendszer felújítás költségeivel
megegyező, a lakásra tulajdoni hányad arźnyában eső összeg.

12.)az ingatlan-nyilvantartásban 38818/|3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetbęn
Budapest VIII., Tbiliszi tér 2. száĺn a|atti épületben ta|áIhatő lakásokat elidegenítésre
kijelöli. A határozatlan időtartamra bérbe adott lakások esetében a vételźn a kijelölés
időpontjában hatályban lévő rende|et 32. $-a alapjan a FIVT teľĺiletre tekintettel avízmu,
csatornamű k<jzmiiľendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hányad
arányábaneső összeg.

13.)az ingatlan-nyilvántartásban 38818/12 he|yrujzi számon nyilvántaľtott, természetbęn
Budapest VIII., Tbiliszi tér 3. szźlm alatti épületben található lakásokat és nem lakás célú
helyiséget elidegenítésre kijelöli. Ahatfuozatlaniđotartamĺa bérbe adott lakások esetében
a véteIáĺ a a kijelölés időpontjźharl hatá|yban lévő rendelet 32. $-a alapján a HVT
területre tekintettel a vizmu, csatoľnamű közmrĺrendszer felújítás költségeivel
megegyező, alakźsra tulajdoni hanyad arźnyában eső összeg. A nem lakás célú helyiség
esetében avétę|áľ a kijelölés időpontjábanhatá|ybarl lévő ľendelet26. $-a alapjan a HVT
területre tekintettel a vízmú, csatoľnamű közműrendszeľ felújítás kĺlltségeivel
megegyezo' a helyiségre fulajdoni hanyad artnyábarl eső összeg.



I4.)az ingatlan-nyilvĺíntartásban 38818/38 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII., Tbiliszi tér 5. szám a|atti épületben talál'hatő lakásokat elidegenítésre
kijelöli. A határozatlan időtaĺtamra bérbe adott lakások esetében a vételźr a kijelölés
időpontjában'hatáIyban lévő rendelet32. $-a alapjĺán a HVT terĺiletre tekintettel avízmu,
csatomamű közmrĺrendszer felújítás költségeivel megegyezó, a lakásra tulajdoni hányad
aráĺyábaĺeső összeg'

I5.)az ingatlan-nyilvantartásban 38818/40 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII., Tbiliszi tér 6. szttm alattí éptiletben Ía|áIhatő lakásokat elidegenítésre
kijelöli. A hatáĺozatlan időtartamĺa bérbe adott lakások esetében a véteIár a kijelölés
időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a alapjan a HVT terĹiletre tekintettel avízmu,
csatoľnamű közmrirendszeľ felújítás kĺiltségeivel megegyező, a lakásľa tulajdoni hanyad
arányźtbaneső összeg.

16.)az ingatlan-nyilvántartásban 38818/70 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII., Salgótarjáni út 15. (a valóságban Szemafor u. 1.) szźlm alatti épületben
ta\á|hatő lakásokat elidegenítésľe kijelöli. Ahatározatlan időtaĺamľa bérbe adott lakások
esetében avételtlr a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a alapjan a HVT
tertiletľe tekintettel a vízmíj, csatornamű kozműrendszeľ felújítás költségeivel
me ge gy ezo, a lakásr a tul aj do ni hanyad ar ány áb an e s ő ö s sze g.

17.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a jelen határozat 2.)-16.) pontjaiban foglalt ingatlanok
bérlőivel az alapítő okiratok ingatlan-nyilvantartásba torténo bejegyzését követoen a

fővizhá|őzat, gyújto szennycsatoma rendszeľe cseréjének megvalósítása érdekében - a
szifüséges ę|őszerzóđést kösse meg úgy, amely tartalmazza, hogy a vevő a vételát
ľészleteket előte fizeti meg a kozmurendszer felújításanak ütemével és kciltségével
megegyező mértékben.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hattriđo: a kĺjzműrendszer kiépítését követoen azonnal

A diintés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft.

Napiľend 3/3. pontja
Javaslat a 17 12005. (Iv. 20.) számú iinkormányzati, rendelet hatályon kívĺil
helyezésére és r'ĺj rendelet alkotásáľa, valamint a 224120|2. (VII. 05.) számú
képviselő.testĺileti határozat visszavonására és űjhatározat elfogadásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. Ĺigyvezetó ígazgatőja

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR c.ZATHIZAT ALHIZ vĺnĺo sÍrBTT SZóTog g sÉc SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
f|6ĺ2013. (u.05)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy befogadja Komássy Ákos képviselő módosító
inđíl;ĺźnyát' mely szetint a határozati javaslat II. fejezetében bérleményben végzeÍt

tevékenységek bérleti díja nettó forgalmi érték arányában f5Yo legyen a dohányboltok tekintetében is.

1ĺ.IGEN 5 NEM 1 TARTOZKODASSAL
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1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁRo ZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ SZóToBB sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
217t2013. (vI.Os) O NEM O TARTOZKODASSAL

17IGEN

17IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a 22412012. (VII. 05.) számu képviselő-testiileti
hatźr o zatot vi s szavonj a.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z EGYS ZERŰ SZóToBB s Éc szÜrs ÉcB s
HATAROZAT:
218ĺ2013. (vI.05) 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy a Budapest Józsefuĺáros onkormźnyzatźnak
(továbbiakban: onkoľmźnyzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kt.) az onkoľmźnyzat
tulajdonában áIIő nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek (továbbiakban: helyiség), telkek,
gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjárő| a következőhatźnozatot (továbbiakban:
hatfuozat)'hozza;

I. FEJEZET
ÁrľarÁNos RENDELKEZÉSEK

1. A hataľozat rendelkezései a bérbeadórakotęIezoek. A bérleti díj métékét abérbeađó és a
bérlo megállapodása hatátozza meg' A hattttozatot az e|fogadásának napjźtő|, a folyamatban
lévő, még el nem bírált kérelmek esetében kell a|kalmazĺĺ.

2. A hatfuozat hatáIya az onkoľmanyzat tu|ajdoĺában á||ő minđen, bérbeadás iltján
hasznosított helyiségre, telekre, gépkocsi-bęź]Iőta, egyéb dolog bérletre kiterjed, kivéve a
HVT területen lévő és az onkormányzat költségvetési szeľvei áItaI bérbe adott
bérleményeket.

3. A hataľozatot _ az abbarlmeghatározott kivételekkel _ ameghozatala előtt és azt követően
kötött vagy módosított bérleti szeruődések esętén egyaránt a|katmazni kell, idęéľtve a
hattttozat meghozataIa lltttn e|bíráLt béľbeadói hozzájáĺulás irĺĺnti kérelmeket is. Ennek
me gfele lő e n a határ ozat a|apj án kel l me gál l apítaní a helyi sé gb éĺt :

a) új bérleti szeruődés esetén,
b) ha a helyiségek bérbeadásanak feltételeit szabáIyoző ľendelet szerint a bérbeadói

hozzájáruIásának vagy más önkormányzati dĺjntésnęk az a feltétele, hogy a bérlő a
bérbeadó által meghat ározott bérleti díj at elfogadj a,

c) hatźlrozatlan idejű bérleti szerzođés határozott időľe szóló szerződésre való módosíttsźlra
iranvuló béľlői kezdeményezés esetén.
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4. A jelen határozatban szabáIyozoťt esetekben a határozat alapján kell kezdeményezní a
bérleti szerzőđésben ľögzített béľleti díj megállapítását és módosítását.

Fogalom meghatározások

5' A határo zat a|kaImazźsában..

a) a helyiség bérleti díj alapja: a helyiség beköltozhető forgalmi éľtéke a|apjánmeghatározotl
teljes, egy évre vonatkoző bérleti díj AFA nélkül számított (nettó) összege,

b) a telek bérleti díj alapja: a negyed besoľolása a|apjźtnmeghatározott összeg,

c) gépkocsĹbeálló bérleti díj alapja: a negyed besorolása a|apjtnmeghatározott összeg,

d) az egyéb dologbérlet bérleti đíj alapja: a dologbérlet funkciója a|apján meghatározott
összeg,

e) forgalmi éľték megállapításának iđőpontja:
ea.) új bérleti szerzőďés ęsetén abétbeadásľól való döntés időpontjában érvényes akťuális

beköltözhető forgalmi érték,
eb.) ha a helyiségek bérbe adásának feltételeit szabáIyoző rendelet szerint a bérbeadói

hozztĘarulźtsának vagy a béľleti jogviszony keľetében más bérbeadói döntésnek az a
feltétele, hogy a bér|ő a bérbeadó által meghatátozott bérleti díjat elfogadj a, az ezze|
kapcsolatos ĺjnkoľmiányzatí jogĺyIlatkozat kiadásĺáľól való dcjntés iránti kérelem
előterj esĺésekor érvényes aktuális beköltĺjzhető forgalmi érték,

ec.) hatátozatlan idejű bérleti szerződés határozott időre szőIő szęrzóđéste való
módosításaľa irányuló bérlői kezđeményezés esetén, az ezze| kapcsolatos
önkormrányzati jognyi|atkozat kiadásáról való döntés iránti kérelem előterjesztésekor
érvényes beköltĺjzhető forgalmi érték.

Đ aktuális beköltcizhető forgalmi éĺték: a helyiség tulajdonjogának béľleti vagy más a
haszná|ati joggal nem terhelt - illetve az 1|yen jogokat figyelmen kívĹil hagyva - és

helyiség üres (kiürített) átlapotźhan _ illetve tires (kiiirített) állapotát feltételezve -
me gáLlapított forg almi értéke.
A forgalmi érték az onkormźnyzat á|ta| megállapított, évente a|ďualizźit, becsült érték,
amely értéken a helyiségek az onkotmćnyzat vagyonkataszterében szerepelnek. Kétség
esetén _ amennyiben a bérbeadó a nyilvantaľtott forgalmi éľtéket a valóstól eltérőnek ítéli
meg - soron kívtili éľtékbecslés elvégzése sziikséges.
A foľgalmi értéket az onkormtnyzat tulajdonában á|Iő nem lakás cé|jfua szolgáló
helyiségek eladásanak feltételeiľőI sző|ő rendeletben foglaltak szerint kell meghatátozni.
Az értékbecslés költségeit az Önkormányzat, illetve az źĺIta|a a bérbeadással megbízott
vagyonkez elo szerv ezet vi seli.

g) rendeltetés: az ahasznáIati céI, amelyre abérbeadás történt, vagy amelyľę kérik ań.,

h) kereskedelmi alapellátás: az élelmiszeraľusítás és az éIe|miszer jellegű Vegyes ĺjzlet,ha a
bérlemény hetventjt száza\ékátmeghaladó hányadát ilyen tevékenység céIjárahasznáIják,

Đ egészségtigyi tevékenység: a győgyszet, gyógynövény árusítás, illetve a győgyászatĺ
segédeszkĺiz kiskeľeskedelem is,

j) a lakossági kisipari szo|gá|tatás: a kizáĺőlag lakossági fogyasńók számára torténo
szolgá|tatás,
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k) raktár az a he|yiség, amely a hatźľozat 8. pontjában fęlsorolt tevékenység cé|1ára

szolgáló helyiségen (helyiségcsoporton) kívül található és kízárőIag raktźtozás cé|jara
alkalmas,

1) telek: felépítménnyel nem renđelkezó, az ingatlan-nyilvántartásba tjnálló he|ytajzí
szźlmmalbejegyzett,körülhataroltingatlan,

m) gépkocsi-beálló: telken vagy lakóhtz uđvarźn kialakított, |ĺzźrőIag gépjármú tá'rolására
alkalmas beálló hely,

n) egyéb dologbéľlet: óriásplakát,falraszerelt kiľakat, neontábla,reklźtmtátbla,

o) a helyiségbeĺ végzeĹt tevékenységet annak a|apján kell megálIapítan, hogy a helyiséget
milyen céIta ađttk bérbe, illetve a helyiségbeÍI az elhelyező hatőság, illetve a bérbeadó
milyen tevékenységet engedé|yezet.,

p) ha a helyiségben (helyiségcsoportban) többféle tevékenységet végeznek, a bérleti đíj
megállapításánźt| azt a tevékenységet kell figyelembe venni, amelynek alapján a 8. pont
szerinti magasabb bérleti díj igényelhető,

q) HVT teľület: az onkoľmányzat helyi vaľos-rehabilitációs terület kijelöléséről és a
területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 3212001-. (X. 26.) számu rendeletében
meghatározott város-rehabilitációs terĹilet.

r) <lnkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységeÍ.végző szervezetet..

az egyesülési jogľól, akozhaszn,űjogállásľól, valamint a civil szervezetek működéséľől és

tźmogatáséról szóló 20I|. évi CLXXV. törvény hatá|ya a|átartoző civil szervezďvagy a
lelkiismereti és vallásszabađság jogźlrő|, valamint az egyhźzak. vallásfelekezetek és vallási
közösségek joga||ásárő| z01I. évi CCVI. tĺirvény hatáIya a|á tartoző egyhtn vagy
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuiĺľosi onkormźnyzatta| kozszolgá|tatási
szerző đéses kapcsolatb al áI|ő szew ezet.

s) helyiség műszaki áI|apotźnak kategóriái: kiváló (5)' jó (4),kozepes (3), ľossz (2), nagyoĺ
rossz (1), amelynek ľészletes feltételeit a jelen hatáÍozatmelléklete tarta|mazza'

Đ szociális fe|zárkőńatást, oktatást, foglalkoztatást végzó szervęzet: józsefuaľosi
bejelentett lakcímmel rendelkező személyeket foglalkoztatő, Jőzsefváľos területén
legalább telephellyel rendelkez ő gazdasági vállalkozás

6. A béľlemény ťĺzikai, épitészeti jellemzőivel és funkcióival kapcsolatos fogalmakľa
egyebekben az oTÉK meghatáro zásait kell figyelembe venni.

II. FEJEZET
A BÉRLETI DÍJ MEcÁrra.pÍľÁsÁna. VoNATKoZo szłBÁryor

7. A helyiségbér a|apjául a helyiségeknek a jelen hataľozat és a Kt. más határozata szeľint
a]<tualízźit beköltĺjzhető foľgalmi értéke szo|gá|. Abban az esetben, ha a helyiség
bérbeadásara, versenyeztetés vagy pźĺ|yazat iújan keriil sor' a minimális bérleti díjat a helyiség
Ár.n. nerctili beköttözhető foľgalmi értékének 80 %-át alapul véve keIl meghatározłi.
Nyilvános pźiyáńaÍás esetén onkormrányzatí érdękből a minimális bérleti díj a beköltozheto
forgalmi érték 80 oÁ-nttl kisebb éľtékben is meghataĺozhatő azzal,hogy ez az érték nem lehet
kevesebb a beköltözhető forgalmi érték 50 oÁ-ná|. Amennyiben a pźiyźlzatban a béľbęadás
során végezhetó tevékenység nem kerül meghatározásra,,űgy az alap béľleti díj éves mértéke
a helyiség Afa nélküli beköltözhető forgalmi értékének a8 oÁ-a.
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8. a) A helyiségben végzett alabbi tevékenységeket figyelembe véve az alap bérleti díj
kovetkezők s zerint v á|to ztathatő :

Bérleményb en v égzett. tevékenység

Italbolt, dohányáľusítás, játéktcľeľIt' szex-slrop
Vendéglátás, ipari tevékenység
Élelmiszer kiskeľeskedelem szeszárusítással
Kereskedelem (tizlet, intemetes kereskedelem)
Egészségügyi maganpraxis, egyéb egészségügyi tevékenység,
massztlzs és fo gyasztó szalon
Kö lc s ĺ!nző, nyi lváno s i nternet- szo IgáItatás
Iroda, bemutatóterem, raktar ozás utcaí ftjldszinti helyiségben
Szeszmentes vendéglátás
Kereskedelmi alapellátás (élelmiszer, élelmiszer jellegű vegyes üzlet)
szeszźrusitás nélkü]
Népi iparművészeti-, képzőmuvészeti-, kultúrcikk kiskereskedelem,
könyvárusítás
Raktaľozás utca és udvaľi pinceszinti, udvaľi füldszinti, emeleti
helyiségbe n, gatázs, műhely
Közmiĺvelődési, oktatási, szociális és spoľt tevékenység, múterem,
kiállító terem, múzeum, sziĺlhźz, próba-, torna- és táncterem,
klubhelyiség,
Lako s sági ki sipari szoIgáItatás (p1. : fo dr ászat, kozmetika'
múkörömépítés, vaľroda)
Ruhĺázati és egyéb konfekcionált termékek; bőr, konfekcionált
termékek és lábbeli, villamos és híradástechnikai, szźtĺnitástechnikai,
közszĹikségleti cikkek javítása; Lźńszerészetí és optikai eszkĺjzök
javítása; fogtechnika; őra- és ékszerjavítás; mosás, vegýisztítás,
textilfestés;
T r afőhán, v ízőr a- és gázf o gadő, val amint WC helyi s é g
Jelen pontban nem nevesített, szesziáľusítást nęm tarta|maző
tevékenységi körök esetén
Üres, lega|ább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított
nęttő 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesíthetők, de
a bérleti đíjat, a helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének
80 %-át alapul véve kęll meghatźlrozní.
Üres, IegaIább 12 hőnapja nem hasznosított netÍő 25}i4 Ft alatti
helyiség esetén a fenti szorzők érvényesíthetők, de a bérleti díjat, a
helyiség AFA nélküli bekĺjltözhető forgalmi értékének 70 %o-át alapu|
véve kell meghatźlr ozni.
Üres, legalább f4 hőnapja nem hasznosított nęttó 25M Ft alatti
helyiség esetén a fenti szotzők érvényesíthetők, de a béľleti díjat, a
helyiség AFA nélküli beköItözhető forgalmi értékének 50 %-át alapul
véve kell me ghatár ozni.

b) Telek bérleti díja:

Bérleti díj a nettó
forgalmi érték

aráĺytlban:.
25%
12%
r0%
8%
8%

8%
8%
6%
6%

6%

6%

6%

6%

6%

2%
8%

1.4



- Palota-negyed, Népszínház-ĺegyed, Csarnok-negyed és Corvin negyed:
Ftlm"lhő

- Magdolna-negyed, orczy-negyed, Szigony-negyed: nettó |5O,- Ftlmzftlő
- Tiszťviselő telep, Ganz-ĺegyed, Kerepesi-negyed, Százados úti negyed: nettó

ĺhő

nettó 200,-

I25,- Ftlmz

c) GépkocsĹbeálló bérleti díja: 2013. évben nettó 6.368,- Ft/hó, majd ezt ktjvetően 2014.
évtől évente aziĺ.lflźrció méľtékével nĺivelni kell'

d) Egyéb dologbérlet bérleti díja:
- óľiás plakát 2013. évben 17.328,- Ft/hó, majd eń. követően 2014. évtől évente az inflźrciő

mértékével nĺjvelni kell.
- fa|taszerelt kirakat,rek|ámtábla, neon reklám: nettó 2.000,-Ftlftłlhő (min. 1 m2)

9. Uj bérbeadás esetén a fentiek szerint meghatározott alap bérleti díj méľtékét kell
felajánlani, illetve veľsenyeztetés esetén amennyiben a pá|yźnat kiírásakor a versenyeztętetí
helyiségben végezhetrĺ tevékenység meghatározásra kertil, alap bérleti díjként meghatározĺi.
A jelzett értékek irányadóként funkcionttlnak, a bérleti díj mindig az a mérték, amelyľől a
bérlővel megállapodás kĺithető. A bérlő á|tal fizętendő bérleti díj legkisebb méľtékét jelen
határ ozat V. Fej ezete szabáIy ozza.

10. Ugyanannak a kérelmezőnek ugyanarĺrak a helyiségre vonatkozó több e|térő időpontban
benyújtott kérelme esetén a legkoľábban benyujtott kérelem időpontjában irtnyadő számitott
bérleti díjat kell részére a későbbiekben is felajánlani.

11. Új béľbeadásnál, amennyiben a bérlo a keľületfejlesztési célok kozott meghlatározott
tevékenységet kívĺín a helyiségben folyatni, és hataĺozoÍtideju, minimum 48 hónapra szóló
bérleti szerzőďést kĺit, a fizetenđó bérleti díj mértéke a hatáskörľel rendelkező bizottság
đöntése a|apján évente nĺivekvő mértékben is meghatározhatő. A bérleti đíj méľtéke az ę|só

|Zhőnapban a7 . és 8. pont alapjan számított bérleti díj 50 oÁ-a, a második |2hőnapban75oÁ-
a, majd a 24. hónapot kĺivetően a számított bérleti díj összegére emelkedik. Enől a
bérbeadással megbízoÍt vagyonkezelő szervezet javas|atára az onkoľmányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága hoz döntést. Az effe vonatkozó
me gál lap o dást a b éľl et i szęr zó désnek tartalm aznia kell.

|2. Uj bérbeadásná|, ha olyan utcai bejaľatu pinceszintí, vagy udvaľľól megkcĺzelíthető
helyiség kerül bérbeađásra, amelyre legalább egy éve nem érkezett béľbevételi ajánlat, vagy
érkezett, de hasznosítása a 8. pont alapján számított bérleti đíjon nem lehetséges, tovźlbbá az
5. s) pontban megállapított 4-es vagy anrń| alacsonyabb kategóriába besoro|t áIlapotu, a
bérleti díj mértékét a mindenkori köz<js kĺiltség összegén kell megállapítari.

13. Új bérbeadásnáů,ha olyan utcai bejáratú ftjldszinti helyiség kerül bérbeadásra, amelyre
legalább egy éve nem érkezett béľbevételi ajanlat, vagy érkezeIt, de hasznosítása a 8. pont
alapján szźtmított bérleti díjon nem lehetséges, tovźtbbá 3-as vagy aĺlrlźi alacsonyabb
kategóriába besorolt állapotú, a bérleti díj mértékét a mindenkori közös kciltség összegén kell
megállapítani.

14. A 12. és 13. pontok a|apján tĺirténő bérbeadáskor a bérlőnek vállalnia kell a helyiség
felújítását saját koltségen, továbbá abér|ęti jogviszony időtaĺama a|aÍt és ań. követően sem
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élhet bérbeszámítással, és a felújítás koltségét semmilyen jogcímen nem kcjvetelheti az
onkormanyzattőI.

1 5. Új bérbeadás esetén, a 12. és 1 3 . pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben a kérelmező
nyilvános, bárki számaĺa elérhető onkormanyzat áItaI indított váIla|kozői programban vett
részt, széI<helye a Józsefuaľosban ta|álható és határozott iďeju, minimum 60 hónapra szóló
bérleti szerzőďéstköt, a fizetendő bérleti díj méľtékét az elso 24hőnapban a mindenkori közös
kĺiltség 10 7ó-kal növelt éľtékének megfelelő összegben kell mcghaLáro'zni, majd ezt ktjvetőęlr
a bérleti díj mértéke a]. és 8. pont a|apjánszámítottbérleti díjľa emelkedik.

16. a) Amennyiben olyan gazdasági táľsaság vagy egyéni vállalkoző részére tĺjrténik a
bérbeadás, amely józsefvaľosi lakosok oktatását, fog|alkoztatását, szociális
fe|zárkőztatását elősegítő oktatási tevékenységet végez minimum 12-19 fő részére, a
bérleti díját a 7. és 8. pont alapján számított bérleti đij 75 y,-á1,20 fő felett pedig a7. és

8. pont alapjánszttmítottbérleti díj 65 oÁ-arlkell megállapítani.
b) A béľleti szerzódésben rogzíteni kell, hogy a bérlő negyedévente kĺjteles a bérbeadó felé

megküldeni az oktatottak, fog|a|końatottak nevét és lakcímét, amelyet bérbeadó a
lakcím-nyilvántaĺtón keľesztül a Humánszolgáltatási Ügyosztály e|Ieĺóriz.

c) Amennyiben a bérlő jogosultsága a foglalkońatottak, oktatottak szźľrÉnak növekedése,
csĺjkkenése miatt változík, ilgy a kedvezmény mértéke az a) pontban foglaltaknak
megfelelően vá|tozík a bérleti jogviszony fennállása alatt.

d) Amennyiben a bérlő a b) pont szeľinti beszámo|ási kĺjtelezettségének egymást követő két
alkalommal felszólításľa sem tesz eleget, úgy a kedvezméný elveszti.

III. FEJEZET
A HELYISÉc nÉnrpTl DÍJ vóoosÍľa.sÁn'q. VONATKo zo lvĺBclLLAPoDAS

17. Ha helyiségek bérbeadásanak feltételeít szabáIyozó önkormtnyzati rendelet szeńnt a
bérbeadói l.rczzájáru|ásnak vagy más - a bér|ő élltaI kezdeményezetĹ _ önkormáĺyzati
dcintésnek az a fe|tétele' hogy a bérlő a bérbeadó által igényelt bérleti díjat elfogadja, a

bérbeadó akkor kezdeményezi a bérlreti szerződésben (módosításában) rcgzitett bérleti díj
módosítását,ha a béľlői kérelem előterjesztésekoľ fizetett béľleti díj nem éri e| a 7. illetve a 8.

pont alapj an számitott bérleti díj at.

18. Ha a jelen pont alkalmazásáva|megá||apitott bérleti díj a béľbeadőihozzájárulás vagy más
_ bérlő źitalkezďeményezeilt - önkormányzati doĺtésre tekintettel mĺáľ korábban e|érte a7.
illetve a 8. pont alapjtn szźtmított bérleti díjat, az újabb bérbeadói hozzájáĺulás vagy - más
bérlő áItaI kezdeményezett _ onkormáĺyzati döntés esetén' a bérbeadó a bérleti díj
módosítását nem kezdeményezi. Az ilyen mértéket elérő bérleti díj csak valorízáciő utján
ker{ilemelésre.

s. A bérbęadással megbízott vagyonkezelő szervezet javasIatára az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizottsága dĺjntése alapjźn a bérbeadói
hozzźĄźlru|ásra vagy a szerzóđés módosítására - beleértve a bérleti díj felülvizsgálatát is -
iranyuló béľlői kérelem esetén, különĺjsęn, ha a kérelem a kérelem indokaként előadjfü, hogy
a bérleti díj összege nagy teľhetrő avá||a|kozásra, a7-I7. pontban foglalt szabályoktól el
lehet térni, és az egyébként igénylendő bérleti díjnál legfeljebb 50 oÁ-ka| alacsonyabb összegű
bérleti díjľól is meg lehet állapodni _ vagy a bérleti díj emelésétől el lehet tekinteni - az a|ábbi
köľülmények fennállása esetén:



a) a bérleti szerződés szeriĺt fizetenďő bérleti díj összege legalább 15 oÁ-kal meghaladja a 7.

és 8. alapján szźlmítottbérleti díj mértékét, és
b) a bérleti jogviszony több mint 36 hőnapja fennáll, ideérrve ań. is, ha a bérlő jogutódlással

szerzeff. bérleti jogot, és
c) a bérlő fizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó írányźtba.

IV. FEJEZET
A HELYISEGBER ÁľvpNpľI IDoSZAKRA VALO CSoKKENľÉsB

20. A helyiségbér átmeneti időszakľa, amíg az akadáIy fennáll, a bérbeadással megbízott
vagyonkezelő szewezet javas|atfua az oĺIkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizoltsága döntése a|apján kiilönösen az alábbi jogcímeken legfeljebb 50 %-ka|
csökkenthető, amennyiben azok nem az Önkormanyzat fęlelősségi körében merülnek fel:

a) az épileteĺvagy a közterületenvégzett építési, szeľelési munka miatt,

b) a helyiség ata|akítása vagy felújítása miatt,

c) a helyiség (helyiségcsoport) egy részének használhatatlan állapota miatt.

21.
a) A gazđálkodó szervezet vagy egyéní vá||a|koző gazdźtlkodásában beállt negatív váItozás

miatt - kiilönosen: igazo|hatő aľbevétel csökkenés' veszteség, kiíľesemény, betegség _ a
helyiségbér mértéke hattľozatlan iđőtartarĺlta szóló bérleti szerzodés esetében legfeljebb
36, hatfuozott idejti bérleti szetzódés esetében legfeljebb 24 hőĺapra, vagy a bérleti
jogviszony végéig a bérbeadással megbizott vagyonkezelő szewezęt javaslatźra az
onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága d<jntése alapján
legfeljebb 50 %o-kal, csökkenthető. A kérelem mega|apozottságát az Öĺlkormźnyzat
Tulaj donosiiBérbeadói j ogokat gyakorló bizottsága vizsgźija.

b) A bérleti jogviszony az a) pontban meghatarozott esetben nem hosszabbítható meg alejárt
bérleti szerződésben meghatátozott feltételekkel a bérbeadási rendelet 29.$-a a|apján,
hanem a béľleti díj mértékéről a Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága dönt.

22. Ha vendéglátás, kereskedelmi, lakossági kisipaľi szo|gá|tatźs, ra7<tźlrozás, gaŔns,
gépkocsi-táľolás cé|jára szo|gáIő bérlemény, telek bejárata e|ótt az épületen, vagy a
köZteľületen nem az onkormźnyzat megbizásábőI végzett építési, szerelési munka vagy az
épületen végzett munka a bérlemény megközelítését gátolja, a bérleti díj a bérlő kérelmére
legfeljebb a béľleti díj 50 oÁ-igm&sékelhető aÍÍa azíđőtartamĺa, ameddig az em|itett akadá|y
fennáll. Ha a munkálatok a helyiség megközelítését úgy gátoIjźk, hogy a helyiségbenvégzett
uzleti tevékenység bizonyíthatóarl hátranyt szenved, a megáIlapított bérIeti díj <jtven

száza|éknál nagyobb mértékben is méľsékelhető. Ebben az esetben a kieső bérlęti díj bevételt
a kivitelezőtő|la kivitelező megbízőjától kell kérni. E rendelkezést lehet aIkalmazni akkoľ is,
ha a bérlő a helyiséget a bérbeadőhozzájáru|ásáva| áta|akitja, vagy felújítja.

23. Ha új béľbeadás esetén a helyiségbéľleményben a korábbi hasznźiattől ęltérő
tevékenységet kívánnak folytatni, a bérlő áLtal'ťĺzętendő bérleti díj összege átmeneti idószakĺa
legfeljebb 50 %-ka| csĺikkenthető, ennek mértékéről bérbeadássa| megbízott vagyonkezelő
szervezet javas|atára az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága
dönt.

V.FEJEZET
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A FIZETENIo gÉRIBu oÍĺ LEGKISEBS NĺÉnľÉKE

24. A ťlzetenđő nettó bérleti díj egy hónapľa jutó összege nem lehet kevesebb, mint az
onkormanyzat á|ta|társashźni közös és egyéb költségként kíťĺzetętt osszeg, ideérľve a IV. és

VI. FEJEZET alkalmazźsźtnak esetét, továbbá bármilyen, a bérleti đijat érintő kedvezmény
esetét.

25.Ha a helyiség nem tĺíľsashźzbanvan, a fizetendő nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege
nem lehet kevesebb, mint az onkormányzat áIta| a bérbeadói feladatok keretében a helyiségre
fordított költségek két éves źi|aga, ideéĺtve az épületre foľdított költségeknek a helyiségre jutó
részét és a IV. és VI. FEJEZET alkalmazásának esetét is, továbbá bármilyen, a béľleti díjat
érintő kedvezmény esetét.

VI. FEJEZET
oNronľĺÁNyzĺ.ľl FELADAT oKHo Z És cÉrc rHoZ KAP C S orop o

TEVÉKEN Y S É GET v É,czo s ZEľtv EZETEK KEDVEZMÉNyg s g ÉRLBľI D ÍJA

26. onkormtnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szeryezet
részére töľténő béľbeadásnźi az onkormanyzat Tu|ajđonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bízottsága az illetékes szakmai bizottság javaslata a|apjźn kedvezményes bérleti đíjat
hatźn o zhat me g, az a|ábbi kate góľiák szerint.
a) a bérleti díj éves mértéke a helyiség e.pa ''elnĺi beköltözhető foľgalmi éľtékének a 4 oÁ-

a' amennyiben a szęrvezet havonta legalább 2 alkalommal folýat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

b) a bérleti díj éves mértéke a helyiség AFA nélktili bekcjltözhető foľgalmi értékének a2 Yo-

a' amennyiben a szetvezet havonta legalább 4 alkalommal folytat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

c) a bérleti díj mértéke a mindenkori közös kĺĺltséggel vagy iszemeltetési költséggel
megegyező osszeg, amennyiben a szeľvezet havonta Iega|ább 8 alkalommal folytat a
bérelt helyiségben tevékenységet.

27. a) A kedvezményes bérleti díj megadásának előzetes feltétele' hogy az Onkormźnyzat
illetékes bizoÍtságaigazoIja, hogy a legalább 1 éve bejegyzett és műkodő onkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szęrvezet Józsefuaľos
lakossága éľdekébęn látja el a tevékenységét, ane|yhez a civil tevékenységet végző
szervezetnek be kell csatolnia a b.) pontban köriilírt szakmai beszámolót, valamint
szakmai tervet.

b) A kedvezményes bérleti díj engedélyezésének a feltétele továbbá,hogy az onkormźnyzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó szervezet a kĺjvetkező
feltételeknek eleget tegyen:
ba) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkormányzatot,
bb) a legalább havi ľendszerességű helyiséghasznáIatot igénylő eseményekľől (fogađó óra,

gýlés, rendezvény, tanácskozás, stb.) küldjön értesítést, meghívót az
onkoľmányzatnak. Az események népszerűsítésére az onkormáĺyzat a honlapján,
közö ssé gi portáI profilj án,,civil eseménynaptáĺt,, hoz létre é s működtet.

bc) minden év maľcius 15. napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkozó szakmai tervét,
amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tervez az év során megrenđezní,
illetve a bérleményben milyen áL|aĺđő tevékenységet végez, az menrlyiben szolgálja
Józsefuaros és a iózsefuáľosi lakosok érdekeit.
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bd) az előző éví tevékenységéről nyujtson be beszámolóttźĺgyév május 3|, napjáig.
be) a helyiségben az alapszabtiyában megjelĺilt céloknak megfelelően a bérbeadáskoľ

engeđé|y ezett tevékenységet folyamatosan folýassa.
c.) A keđvezményes bérleti díj megállapíttsáná| az onkoľmźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói

jogokat gyakorló bizottsága az a|ábbi kritériumoknak megfelelő, Józsefuaros és a
józsefuáľosi polgáľok érdekében kifejtett tevékenységeket veszi figyelembe:
ca) közérdek mentén, a Jőzsefvarosban mfüödő onszeweződő közösségek, továbbá

művészek és sportolókpá|yazatitámogatásáról szóló 22l20I1 (IV.12.) önkormányzati
rendelet 2. $ (1) bekezdésében meghatározottkozcélok elérése érdekében tĺjrténik,

cb) ĺinmagában is életképes, valós teljesítményt pľodukál,
cc) közszolgźitatási kapacitást vált ki, vagy erősít meg.

28.Uj bérbeadás ęsetén az aIap bérleti díj éves méľtéke a helyiség Áľĺ' ''elnĺi bekĺiltözhető
forgalmi értékének a 6 %o-a. AmennyibeÍI a szeÍvezet a 27. pont szerinti első éves
beszámolóját a szakmai bizottság tészére benyújtotta, és ań. a bizottság elfogađta, az
onkormanyzatTdajđonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsźąa kérelemĺe a bérleti díjat a
helyiség Józsefuáros, valamint a jőzsefvárosi lakosok érdekében folyatott tevékenység
szerinti kihasználtsága fnggvényében a 27. pont a.)' b.) vagy c.) pontja szeľinti mértékre
módosíthatj a, abérleti szerzođés egyéb feltételeinek változatlanulhagyása mellett.

29. A szakmai terv és a szabnaí beszámoló értékelésére és elfogadására az onkormźnyzat
hatásktirrel rendelkező szakmai bizottsźęa jogosult. Amennyiben a szakmaí bizottság a
szakmaitervet és beszámolót elfogadta,tgy az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakoľló bizottsága az önkormźnyzati feladatokhoz és céIokhoz kapcsolódó tevékenységhez
kapcsolódó béľlęti díjat az adott évľe is engedéIyezi. Amennyiben a szervezet a
kcjtelezettségeinek nem tesz eleget' tl1y u bérleti díj az érĺntętt év januaľ I. napjátőI
visszamenőlegesen az aktuáIis forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított a
nem civil szewezetek,ĺe meghatźtrozott bérleti díjnak megfelelő ĺisszegre emelkedik.
Amennyiben a szakmai teľve, beszámolója a|apjźn bízoĺyított, hogy tevékenységét csak
részben végezte Józsefuaľos érdekében, úgy a bérleti dij a26. pontban szabá|yozott magasabb
kategóriába soľolt béľleti díjra emelkedik.

30. Az onkormanyzat Tu|ajđonosi/Béľbeadói jogokat gyakor\ő bizottsága dĺjnthet úgy új
bérbeadás esetén, hogy az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet
végzó szervezet részéte abérbeadást, illetve a kedvezményes bérleti đíjon ttirténő bérbeadást
nem engedé|yezi' amennyiben a szervezet cé|ja, profilja az onkormźnyzat áItaI e||átanđő
fel adatokh oz nem kap c so lhat ő, v agy azt mttt más civil szerv ezet kiel é gítő en e||źtj a.

VII. FEJEZET
A BÉRLETI pÍĺ ľĺBcÁLLAPÍTÁSÁnĺ. ĺocoSULT EGYSÉG

31. Ha a béľleti díj mértékéről és megfizetésének ütemezéséró|, vagy bármilyen más béľleti
díjat éľintő kérdésben bérbeadói döntésre van sziikség a bérbeadással megbízottvagyonkezelő
szervezet javas|atára az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága
jogosult dönteni.

32. Ha a béflő és a bérbeadással megbízoÍt vagyonkezelő szervezet kozott a bérleti díj
mértékéről és megfizetésének ütemezéséróI, illetve báľmilyen más bérleti díjat érintó

L9



kérdésben vita alakulna ki, a bérbeadó érvényesítendo
Tulaj dono siiB érbeadói j o gokat gyakoľló bizottsága dönt.

33. A Képviselő-testület đont az első béľleti díj méľtékéĺől
ľraabérlő személyét a Képviselőtestiĺlet jelölte ki.

álláspontjaľ őI az onkormányzat

és megfizetésének ütemezéséről,

VIII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEzÉsBK

Avalorízáciő

34. Abérleti díjľól (vagy módosításaĺól) való megállapodás során - függetlenül attól, hogy az
milyen okból torténik - minden esetben ki kell kĺjtni és a bérlőnek váiLalľĺa kell, hogy az új

bérleti díjat _ vagy ha a bérleti díj nem módosul a jövőben a ťlzętett. bérleti díjat _ a kcjvetkező
évtől, évente januźtr l-jétől a KSH źlltal az elozó évrc vonatkozón kozzétettfogyasńői arindex
mértékével növelten fizetí. Amennyiben a bérlrő a koziszemi- és különszoIgá|tatási díjak
cisszegét a Bérbeadónak fizeti meg' évente január l-től a Fővárosi Kĺizgytĺlés áItaI atárgyéwe
meghatározoÍt tron sztmított đíjakat ťtzeti meg. A bérlőnek írásban nyí|atkozatot kell adni
aľról, hogy ezen béľleti-, kozuzemĹ és küIönszolgtlltatásí díj emelést ellenvetés nélkül
elfogadja.

35, Az új bérleti szerzodésben és a szerzódés módosítása soľán minden esetben ki kell kdtni,
hogy a bérbeadó a helyiség bérleti đíját 10 oÁ-kal megemeli, ha a helyiséget magában foglaló
épĹilet előtti közterületen díszburkolat létesül vagy jelentős beruhazás valósult meg, és a
bérleti díj összege nem éri eI a 7. és 8. pont szeľint számított bérleti díj 20 Yo-ka| emelt
összegét.

Egyéb szabá|yok

36. Pá|yazat esetében azt a díjmértéket, amelynek az eme|ésére ajánlatot lehet tenni, a
páIyazatí kiírásľól való dcjntés során kell meghatározní. Pźiyazat esetében a nyeľtes által
ajáĺl|ott bérleti díjat kell a bérleti szerzódésben rögzíteni.

37.Ha a bérleti szetzőđés iđőtaľtamhoz kĺjti a bérleti díj módosítását, a jelen határozat szerinti
bérleti díj mó do sít ása eIő zętęs érte síté s nélkül v é gr ehajthatő .

Melléklet

A nem lakás céI.jára szolgálĺi helyiségek műszaki értékelésének szempontjai:

. felszereltsége; gépészeti berendezési tárgyak és szerelvényei, elektronos
háIőzat és szerelvényei viz-gáz, csatoma, fiítés, műszaki áI|apota megfelelő
illetve 5 éven beltil felújítása megtcirtént átvizsgá|ás, beüzemelés.

Kisebb javítást ieényel a kdltség nem haladia mee az lm, eső bruttó: 10 000.- Ft



o közmű mér oőrák szabványo s ak (vízőra, gázőra villanyóra)

o aIjzatbeton, lépcső, vakolat javítást nem igényel

. nyi|źĺszźrók felújítva'

o burkolatok javítás

. fiitéS jó
tisztasáeĺ festést ieényel

(4) ió
Javítást ieényel a költség nem haladia meg az lm, eső bruttó: 20 000.- Ft
failaeos költséget illetve a helyiség éľtékének 20 %-át.

o felszereltsége; gépészeti berendezési tźrgyak és szerelvényei, elektľonos
hźiozat és szerelvényeivíz-gźz, csatorna, fütéshá|őzat felülvizsgźiata javítása
bęuzeme|ése szfüséges.

o kĺjzmű méróőrźlk szabványosak (vízőra, gźnőra villanyóľa)

o vakolat javítás, a|jzatbeton vagy lépcső javítźs

. nyi|ászźlrók javítása

o burkolatok javítása

o festés, mázolás

. fiités átvizsgźiás betizemelés
kisebb felúiítást ieénvel

(3) ktizepes
Felújítást igényel a kĺiltség nem haladia mee aZ lm, eső bruttó: 40 000.- Ft
failagos költséget illetve a helyisée értékének 40 %-át.

. felszereltsége; gépészeti berendęzési tárgyak és szerelvényei, elektľonos
háIőzat és szerelvényei cseréje, víz-gźz, csatoľÍIa' fütés há|őzat felújítása
szükséges.

o közmű mérőórák szabványosítása mérőhely kialakítása (vízőra, gázőra
villanyóra)

o vakolat javitás, aljzatbeton vagy lépcső javítás

o szigetęlés javítás

. nyí|ászétrók javítása

o burkolatokjavítása vagy rész|eges cseréje

o festés-mázolás

. fiĺtés javítás izembe helyezés
nagyobb felúiítást ieényel
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(2) ľossz műszaki állapotú
Jelentős felújítást igén}ĺel a költsée nem haladja mee aZ lm, eső bruttó: 60

000.- Ft fajlagos költséeet illetve a helyisée értékének 60 %-át.

. felszereltsége; gépészeti beľendezési targyak és szeľelvényei, elektronos
hźiőzat és szerelvényei cseréje. víz-gáz. csatorna, f,ítés hźiőzat cseľéje
sziikséges.

o Közmű mérőóľák szabványosítása mérőhely kialakítása (vízőra, gtzőra
villanyóra)

o vakolat cseÍe' a|jzatbeton vagy lépcső javítás

. nyílászźlrók cseréje

o burkolatok cseréje

o festés, mźnolás

o szigetelés

. fiĺtés felújítandó
ielentős felúiítást ieénvel

(1) nagyon rossz műszaki állapotú
telies felújítást ieényel a költsée meg haladia az lm, eső bruttó: 60 000.- Ft

fajlaeos költséget illetve a helyiség értékének 60 %-át.

. felszeľeltsége; gépészetí beľendezési taĺgyak és szerelvényei, elektronos
háIőzat és szerelvényei cseréje, víz-gáz, csatorna, fiĺtés httlőzat cseľéje

szfüséges.

o Kĺjzmti mérőórfü szabványosítása mérőhely kialakítása (vízőra, gázőľa
villanyóľa)

o vakolat cseľe, aljzatbeton vagy lépcső csere

o nyíIászźrók cseréje

o burkolatok cseľéje

o festés, mtuolás

o szigetelés

. nincs fiĺtés
telies felúiítást ieényel

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013.junius 1 2.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
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A SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A RENDELETALKoľÁsHoz ľĺľlĺo sÍrpľr szóľog g sÉc szÜrsÉcBs

BUDAPEST ĺózspľ.v,ą.nos rÉpvIsprŐ-ľpsľÜrpľp I7 IGEN, 0 NEM, 0
ra.RľózrcooÁss,ł.r ELFoGADI,ą. És MEGALI(oTJA BUDAPESľ novÁnos VnL
xľRtjr-Bľ ĺózsnľvÁnosr oľxonnĺÁľyzĺ.ľ xppvrsnĺo _rpsľÜr,Bľrľnx
2812013. (vI.13.) oľronľĺÁNYZATI nBNuBl,Bľnľ AZ oľromĺÁlwza.ľ
TULAJDoľÁľa.ľ ĺĺĺÔ NEM r,a.xÁs cÉuÁnĺ szor-cÁr.o rrľr-yrsÉcBr
ľnnľnĺ'uÁsÁľa.r ľnr,rnľBr,Brnor,

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A ľendelet kihiľdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iľoda

Napirend 314. pontja
Javaslat a Budapest Józsefvárosi Onkormányzat tulajdonában álló lakások
béľbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéľől szólĺí |6120Í0.
(III. 8.) iinkormányzati ľendelet módosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľl4áté - polgáľmesteľ

A SZAVAzÁsNÁI. JELEN vAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKOľÁsHoz MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBpv,ą.nos rÉpvIspl-o-ľBsľÜrpľp 17 IGEN, 0 NEM, 0

TARToZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRos VIII.
KERÜLET JóZsEľvÁnosr oľxonľĺÁNyzĺ.ľ xnpvlsnLő _TEsTÜLEľÉľnr
29t20Í3. 

' 
(u.10.) .. oľronľĺÁľyz,ł.ľr RENDELETET A BIJDAPEST

JOZSEFVARoSI 
- oNronľĺÁľyz,ł.ľ TULAJDoľÁna.ľ /lĺĺo LAKÁSoK

nÉnľna,ľÁsÁľĺ.x F.ELTETELEIRŐL, vALAMINT A LAKBrn ľĺÉnľÉxÉnol
szoLo 1 6/2 0 1 0. ([I.0 8.) oľronľĺÁľ Y Z ATI RENDELET MóD o SÍľÁsÁnól

Á ľendelet kihirdetéséig a Szervezési ,źs Képviselői lrodán megtekinthető.

A ľendelet kihirdetésétvégzi: Szeľvezési és Képviselőĺ Iľoda
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Napirend 3/5. pontja
Javaslat a lakásgazdálkodási stľatégia 2013. évi iľányelveiľe
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ĺigyvezető ígazgatőja

sZAv 
^Z^SNÁL 

JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR )ZATH)ZAT AL]FI)Z EGYSZERÚ szoľosgsÉc
HATAROZAT:
2Í912013. (u.05.) 17IGEN O NEM

SZÜKSÉGES

0 TARToZKoDÁSSAL

tigyľendi javaslatát, melyA Képviselő-testiilet úgy dtlnt, hogy elfogađja đr. Kocsis Máté
szerint a napirend vitźljźń újra megnyitjĺák.

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT AL:ľrIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
220/2013. (VLOs.) 4IGEN

A Képviselő-testület úgl dont, hogł nem fogadja el Szili Balázs kovetkező módosító
indínányát:
,,A Lakásgazdólkodás irányelveire vonatkozó javaslat az alábbi 8. ponttal egészaljan ki:
az onkoľmányzatnak szándékában áll a tulajdonában lévő bérlaknsban élő és bérleti
díjhátralékkal rendelkező bérlői tartozások ĺ)nkormányzati munknvégzés keretében torténő
törlesztésére irányuló Program kidolgozősára és megvalósítósára (Munknért Lakhatóst
Program)."

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR)ZATH)ZATALHoZ EGYSZERU szóroggsÉc
Haľa.Roz,ą.t:
22rr20r3. (vl.0s.) 17IGEN

10 NEM 3 TARToZKoDÁssAL

O NEM

SZUKSEGES

0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület a Kisfalu Kft. által beteľjesztett, a lakásgazđá|kođási stratégiához
szfüséges 2013. évi iľányelveket . az üres és váľhatóan megüresedő lakńsok bérbeadási
jogcíméľe vonatkozóąn -' az alábbi pontok szerint elfogadja.

|.) PáIyazat útj'án töľténőbéfueađás, az aIábbi kííľás szerint:

a.) 2013. II. félévbeÍL azon Józsefuárosban élő családok részére keľtiljön pá|yźnat
kiíľásra, akik deviza aLapű jelzáIog hitelfüet nem képesek tĺjrleszteni, illetve
visszaťlzetni, és ezért a jőzsefváĺosi fekvésrĺ, tulajdonukat és egyben állandó
lakcímfüet képező lakásukra vonatkozó deviza alapú ktjlcsönszerződést a bank
felmondta' és azingat|an tulajdoni|apjara a végľehajtási jogot feIjegyezték, vagy a
tulajdonjoga a végrehajtási eljaľás folytan megszíint,a pá|yázatra kiírt lakás
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felújítási kötelezettségével, a lakás felújításához szükséges öneľő igazo|ása mellett,
és legalább aháztartás egy felnőtt tagja rendelkezik jövedelemmel.

A fenti alanyi köľ részére kiírandó pźtlyázatrazI ďb lakás keľiiljön kijelölésre a 100 oń

önkormányzati tulajdonban lévő, valamint a tźlrsashźni éptiletekben található üres
lakásállomány teľhére.

b.) 2013. II. félévben azon lakással nem rende|kezo Józsefvaľosban élő családok,
illetve pá|yakezđő ťratalok részére kerüljĺĺn pá|ytuat kiírásra lakás t.elújítási
kötelezettséggel, a lakás felújításához szükséges öneľő ígazolása mellett, akik
józsefuárosi állandó bejelentett lakosok, esetleg taftőzkodźtsi hellyel ľendelkezők,
és legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkeznek.

A fenti alanyi kĺjľ részéľe kiíľandó pá|yźzatra 15 db, a korábban kiirt pá|yázatok
eredményétől fiiggően maximálisan 20 db lakás kerüljön kijelolésre a 100 %-os
cĺnkormányzati tulajdonban lévő éptĺletekben található üres lakásállomany terhére.
A páIyazatra kitíłzott lakásokľa kötött bérleti szerzőđésekľe egységesen, 10 éves
elidegeníté si tilalom kertilj cin felj egyzésre.

2.) Kĺízis he|yzetre elkülcinített, 5 db lakásból ál1ó állomćny, 5 db lakással keniljtin
kibővítésre, 100 % önkormányzati fulajdonban lévő épületekben talá|hatő
lakásállomány terhére.

3.) Minőségi lakáscsere során, elsősoľban azon bérlők minőségi cserekérelme
támogatható, akik egyrészrőI váIIaIják a hatályos rendeletben előírt kcjtelezettségek
teljesítését, valamint a cseľe folyamĺĺn leadandó lakások műszaki je||emzői
megfelelnek a gazdaságos hasznosítás igényeinek, illetve a |akásgazdálkodási napi
felađatainak ellźtásét elősegítik. Azon esetekben, ahol a csere kapcsán tjnkormányzati
kötelezettség keletkezne, úgy az csak, kifejezetten szociálisan arra rászorulók részére
kezdeményezhető.

4.) Lakásbérleti jogviszony _ bérlői kezdem,ényezés alapjón, p.énzbeli térítés ellenében -
közcjs megegyezéssel való megszűntetése soriĺĺr, azon lakások kerüljenek elsősorban
előnybe, mely lakásokat a |akásgazdálkodási feladatokban előírt kötelezettségek
teljesítése' valamint a gazdaságos hasznosíthatóság érdekében fel lehet haszná|ru -
legalóbb ],5, 2 lakóhelyiségből álló, komfortos, osszkomfortos, egyedi Jűtéssel
ľendelkező - a teljes tinkormanyzati tulajdonú lakásállomáĺy, valamint a mindenkori
elfogadott önkoľmányzati költségvetésben biztosított fedezet terhére.

5.) Áľveľés
A |akásgazđźllkodás körében megnyíló kote|ező és napi feladatok e||átására
fęlhasználni nem kívánt önkormanyzatítulajdonban lévő üres lakások közül maximum
70 đb lakás a gazdaságosan fel nem újíthatő' vagy rossz műszal<l źi|apota miatt
gazdaságosan nem hasznosítható, társashźzi épületben lévő lakások kerĹiljenek
elidegenítésre.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Képviselő-testiilet 2013.júliusi első rendes ülésére tegye
meg javas|atát a jelen előterjesztésben foglaltak alapjtn, a Budapest Józsefuárosi
onkormányzattu|ajďonábarl ál1ó lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér
mértékéről szőIő 1612010.(III.08.) számű önkormányzati ľendelet módosítására
vonatkozóan
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Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 1a.) pont tekintetében: a Képviselő-testület z}I3.júniusi második rendes iilésę

1b.) pont tekintetében: a Képviselő-testület 2013. szeptemberi második rendes
ülése
2.) pont tekintetében: a Váľosgazđá|koďási és Pénzügyi Bizottság2013. júliusi
első rendes ĺilése
3.), 4.) és 5.) ptlnt tekintetébelr: folyaľraĹos
6.) pont tekintetében: Képviselő-testület 2013.júliusi első ręndes tilése

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napiľend 3/6. pontja
Beszámoló a Kisfalu Kft. által nyilvántartott jogcím nélküli lakáshasználók
helyzetének felméréséről, és javaslat a jogcím nélküli lakáshasználĺók
helyzetének ľendezésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Egry Attila - alpolgármester, Szili Ba|tns - képviselő

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATARo ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERŰ szóľogesÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
222ĺ2013. (vL05.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő{estület úgy dönt, hogy:

1.) a Kisfalu Kft. á|ta| 20If. október 3I. napjźtig nyilvántaľtott jogcím nélküli
lakáshaszn é/rők he|yzetének felméľésére adott beszámolóját elfogadj a.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Képviselő-testĹilet 2013. júliusi első ľendes Ĺĺlésére

tegye meg javaslatźú. a jelen előteľjesztésben foglaltak a|apjźn, a Budapest Józsefuaľosi
onkormanyzat íl|ajdonában ál1ó lakások béľbeadásanak feltételeiről, valamint a
lakbér méľtékéről szőIő 16/2010.(n.08.) szétmű önkoľmĺínyzatíręnđelet módosításaľa
vonatkozóan.

Felelős: polgáľmesteľ, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatźttidő: 1.) pont esetében: 2ll3.junius 05.

2.) pont esetében a Képviselő-testiilet 2013.júliusi első rendes ülése

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
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Napirend

1.

9ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZ AT ALHIZ ľĺnĺo sÍľBTT SZoTogB sÉc SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
223ĺ2013. CW.05.)

317. pontja
Javaslat a Jőzsefválľosi Ktizteriilet-felůigyelet 20Í3. évi ktiltségvetésének
módosítására
(íľásbeli előterj esaés)
Előterj esĺő : Biál Csaba _ J őzsefv txosi Közteľ{i1et-fe1ügye|et igazgatőja

17IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. e|fogađja az előterjesztésben szeľeplő, a Jőzsefvźlrosi Köĺertilet-felügyelet részére
történő áru- és szo|gáItatźlsok beszeľzésének, és azok fenntaľtásĺĺnak szĹikségességét,
amelyek bekeľtilési kĺiltsége 2013. évben összesen 46.595,0 eFt.

2. a hatźtozat 1. pontja szerinti többletköltségek feđezete érdekében _ az előtetjesztésben
szercplo, a Jőzsefvźlrosi KozteľÍilet-felügye|et á|taI megjelöltek szerint - a Közterület
felügyelet 30101 cím mfüödési közhatalmi bevételen belül a bíľság bevételi
e|őirźnyzatát 27.000,0 e Ft-tal, a 30105 cím mfüodési intézményi működési bevétel
e|oírtnyzatát24.886'0 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás 30105 cím dologi
e|őírźnyzatán belül az áfa befizetés e|őiányzatát 5.291,0 e Ft-tal megemeli.

3. a Közterület-felügyelet kiadási előirźnyzataít a határozat 1. számu melléklętben
r észletezeÍtek alapj an me gemeli.

4. a következő évek kĺiltségvetésének teľhére a taľtós ktitelezettségvá|Ia|ásokra előzetes
kötelezettséget váIIa| évente 26.400,0 e Ft összegben, melynek fedezetétil a KözteľĹilet-
felügyelet tevékenységének bevételeit jelöli meg, melyet címľendenként ahatátozat |.
szźnníl me l lékl ete, valamint az el őterj e s ztés tarta|maz.

5. ahatźĺrozat 1. pontja a|apjanfelkéľi aKĺiztęrĹilet-felügyeletvezetojétakozbęszerzésiésa
kozbeszerzési éľtékhatáľt el nem éró beszerzési elj aľások lefolytatásĺáľa.

6. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetésről szóló ľendelet következő módosításĺínál,
valamint a kĺivetkező évek költségvetési tervezéséné| ahatánozatbarl foglaltakat vegyę
ťrgyeIembe.

Felelős: 1-4., 6. pont esetén polgármester, 5. pont esetén a Kozterület.felügyelet
vezetóje

Hatáĺidő: 1-3. pont esetén 20|3.június 05.
4. pont esetén a2014. évi és aztkovető évek költségvetésének tervezése,
5. pont esetén a kozbeszetzési e|jáĺások meginđítástna 20 13 . j únius 06.

6. pont esetén a költségvetés következő módosítása, legkésőbb 2013. június
3 0., valamint a követk ező év ek kĺiltségvetésének terv ęzése.

O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL
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A223120Í3. (W.05.) számú határozat mellékletét a kivonat melléklete tartalmazza.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Józsefváľosi
Ktizteriilet-felü gyel et.

Napirend 3/8. pontja
Javaslat a Budapest Jőzsefválľosi onkormányzat tulajdonában álló lakások
és nem lakás céljára szolgálĺi helyiségek vu- és csatoľnahasznáIati díjának
bérlőkľe ttirténő áthárításárći szólĺó 2312007. (IV.25.) sz. rendelet
mĺídosításáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Egry Attila - alpolgármester

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A RENDELETALKoľÁsrĺoz lĺľl,TosÍľBTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvlsBro-ľpsľÜrBľB 15 IGEN' 0 NEM, 0

TARToZKoDASSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FovÁRos VIII.
KERÜLET ĺózsnľvÁno SI oNKoRMÁNY Z AT KÍrPvIsELo - TEsTÜLETENEK
30 ĺ20Í3. (W. 1 0.) oľxonivĺÁlw Z ATI REND ELEľľľ .ł. LAKÁS oK É s ľnľĺ LAKÁS
cľuÁnĺ. sZoLGÁLó HELYIsÉGEK vlz- Bs CsAToRNAHASZNÁLATI
ľÍĺÁľĺ.r ľÉruŐxnr ľonľÉľo ÁľHÁnÍľÁsÁnól szoLo 23t2007.(|V.25.)
oľronľĺÁľyza.ľĺ RENDELET MóDosÍľÁsÁnol

A rendelet kihiľdetéséig a Szervezési és Képviselői Iľodán megtekinthető.

A rendelet kihiľdetését végziz Szervezési és Képviselői Iroda

Napĺrend 3/9. pontja
Javaslat a JőzseÍvárosi Média, Rendezvény és Galéľia Kiizpont Ktizhasznú

(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTASSAL)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
(Jakabff Tamás érintettség miatt nem szavazott.)
A FIATAROZATHOZAT ALHOZ MINO S ITETT SZOTOBB SEG SZUKSEGES
FIATÁROZAT:
224If013. (W.05.) 13 IGEN 2 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy



1. a) a 20812013. (v.29.) szźlmí képviselő-testiileti határozat 2. a) pontja szerinti JóHír
Jőzsefvźrosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kozhasznt Nonprofit Kft.
rövidített elnevezését JóHír Józsefu ĺĺľo si Nonprofit Kft -re módo sítj a.

Felelos: polgármester
ILatáĺiđő : 2013 . iúnius 05.

2. a f08l20I3. (v.29.) számu képviselő-testiileti hatźrozat 22. d) pontja szerinti
téríté smente s, taľtó s haszná|atb a átado tt e szkĺi zöket ki e gé s zíti az alábbiald<a| :

- 1 db SAMSUNG GALAXY W típusri és 1 db LG OPTIMUS oNE típusú
mobiltelefon (+ simkáľtya)

- 1 db Samsung Galaxy TAB 10.l (+ simkártya)
- 2 db 4 GB PenDrive.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|3 . június 05.

3. a) a JóHír Iőzsefvátosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ Kozhasznű Nonprofit
Kft. dcintéseinek előkészítése érdekében,2013.július 01. napjátó|határozatlan időľe
Iétrehozza 3 főből á||ő, Józsefuarosi Média, Rendezvény és Galéria Központ
Tanácsadó TestĹiletet,

b) az a) pont szeľinti Tanácsadó TestĹiletbę az a|ábbi tagokat delegálja:

Elnĺjk: dr. Dénes Margit
Tagok: Hajcsar Anna, Jakabff Tamás

c) a Tanácsadó Testiiletének tagai díjazásban részestilnek, az e|nok tekintętében bľuttó
250,0 e Ftlhó, tagok tekintetében bruttó 250,0 e Ft/ľtó.

d) felkéri a Kft. ngyvezetőjét, hogy intézkedjen aTanácsadó Testiilet tagjainak megbizástrő|.

Felelős: 3.a)-c) pont esetén polgáľmester, 3.d) pont esetén a JóHíľ Józsefuárosi Média,
Rendezvény és Galéria Központ KozhaszĺilNonprofit Kft. ügyvezetője
Hattlriđo : 2013, július 0 1 .

4. a hatźtrozatban foglaltak a|ap1án felkéri a JóHír Józsefuarosi Média, Rendezvény és

Galéľia Központ Kozhasznll Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a cégbírősági
bej egyzéshez szükséges cégj ogi intézkedések megtételére.

Felelős: a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kozhaszntl
Nonproťlt Kft . tigyve zetőj e
Hatáĺiđő: 2013.június 1 5.

5. a) a JóHír Iőzsefvttrosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. székhelyének _ Budapest, VIII. kerület József kľt. 59-61. (hĺsz 36780l0lNI2) -
felýítźsára2.64l.600 Ft-ot biztosít, egyrészt a Tanácsadó TestĹilet tagtrai díjazásának932,0 e



Ft ĺisszegri megtakaľításáĺakterhére, másrészt az áItalźnos műkĺjdési taľtalék teľhére 1.710,0
e Ft összegben.

b) az a) pont alapjan felkéri a Kft. ngyvezetőjét a kivitelezés lebonyolításaľa.

Felelős: 5.a) pont esetén polgármester, 5.b) pont esetén a .TóHír .Iózsefuárosi Média'
Rendezvény és Galéľia Központ KozhasznuNonprofit Kft. tigyvezetője
Hatarídő : f013 . j únius 05.

6. a) a hatźrozat 3. pontjában foglaltak miat| az onkormanyzat kiadás 11804 cím
miĺködési célú átadott pétueszköz_ önként vállalt feladat _ e|óirányzatárőI932,0 eFt-
ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím felhalmozási célú źúadottpénzeszköz_kotelező
fel adat- e l ő i r źny zatáĺ a fetúj ítás i tá m o ga tá s címén.

b) a hatźrozat 5. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kiađás 11107-01
működési cél és általános l.arta|ék e|oirányzatźn beliil az általános taľtalék
e|őir ány zatźi a ztr olás alól feloldj a.

c) az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím műktjdési cél és általános tartalékon belül a

működési általĺános furtaIék - k1te|ező feladat- előirányzatźrő| I.7I5,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11804 cím felhalmozási céIt tńadott pénzeszkoz _ kĺjtelező
fel adat- eloir ány zatfu a f e|űjítáls i tá m o gatá s címén.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.június 05.

7. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az tjnkormányzat
költségvetési rendeletének következő módo s ításźná| ve gyę fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatźltidő: az onkormányzat költségvetésének soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egységek: JóHír Józsefuárosi Média'
Rendezvény és Galéľia Kiizpont Ktizhasznú Nonprofit Kft., Pénzůigyi Ügyosztáůy,
Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztály Gazdátkodási Iroda

4. Va gyo n kezelésse l, vá ľos ii zeme|tetéssel ka p cs o latos előteľj esztés ek

Napirend 4l'1,. pontja
Javaslat őstermelői helyi piac teľületének kijeliiléséľe és műkiĺdtetésére
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Szi|ágyí Dęmeter - képviselő

30



sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ vnĺo s ÍľBľľ szóľon g s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
22st2013. (vl.0s.) O NEM 0 TARTózrooÁssĺ.r-18IGEN

J.

4.

5.

6.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kötelező önkormányzati feladatként őstermelői piacot a|akít ki a ,,Józsefuáľosi Hprl
PIAC'' elnevezéssel a Budapest, VIII. keľület Gyulai Pál utca Rfüóczi út és Stahly utca
koz<ltti szakaszon, 20 13 . j úlius 6-tő| 20 13 . december 2I -ig.

2. a piac műkodtetési és üzemeltetési feladatait a Jőzsefvźtosi Váľostizemeltetési Szolgźiat
|átja eI.

a) apiac kialakítási költségeiľe 2.250,0 e Ft-ot bíztosít,
b) a piac mfüĺjdtetési, tizemeltetési koltségeire 2.306,5e Ft-ot biĺosít
az áItalźnos műkö dé s i taÍta|ék é s a p iac műkĺj dé si bevéte l ének teľhére.

ahatźrozat2. pontjaaIapjźlnfelkéri aJőzsefvárosi Varosüzeme1tetési Szolgálat vezetőjét
a) készítsen elóterjesztést a költségvetési szerv alapítő okiratának és a szewezeti és

műkĺj dé si szabá|y zatźnak mó do sít ásźr a,

b) a jogszabá|yi előírásoknak megfelelő piac kialakítása és tizemeltetése éľdekében a
szükséges eszközcik, berendezésękbęszeruéséľe, szolgáltatások megrendeléséľe,

c) a piac hazíreĺdjének kidolgoz ástra.

felkéri a Jőzsefvárosi Városiizemeltetési Szolgálat igazgatőját, hogy a Képviselő-testiilet
2013. november havi második rendes ülésére készítsen beszámolót a piac működéséről.

ahatźnozat 3. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkorményzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általanos taľtalékon belĺil az

általános taĺtaIék eLőirźnyzatából - kĺjtelező feladat - a zźlrolás a|ő| 2.036,5 e Ft-ot
felold és egyben 2.036,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím koteIező
<lnkormányzati fe|ađat - finanszírozási mfücjdési kiadásokon beltil az irźnyítőszervi
támo gatásként fo lyó sított támo gatás kiutal ás a e|őir tny zatźtr a.

b) a Józsefuaľosi Varostizemeltetési Szolgálat 80105 cím _ kötelező ĺlnkoľmányzati
feladat- múkĺĺdési iĺtézményi mfüödési bevétel előirźnyzatź./- 3.200,4 e Ft-tal
megemeli, és ezzel egyidejrĺleg a kiadás 30105 cím dologi eloírźnyzatan belül az źfa
b efi zeté s e|őir źny zatát 68 0,4 e Ft-tal me gemeli.

c) a Józsefuaľosi Varostizemeltetési Szolgálat 80105 cím - kotelező feladat - bevétel
mfüödési ťlĺanszirozási bevételeken belül azfuányítő szervi támogatásként folyósított
támogatźĺs fizetési szźnrĺźn történő jővźÍrźs elokányzatátf.036,5 e Ft-tal, és a kiadás
személyi juttatás előirźnyzaÍát 1.776,8 e Ft-tal, a munkáltatót teľhęlő járulékok és

szociális hozzźĄtrulási adó előitźnyzatźLt 479,7 e Ft-tal, dologi kiadási e|őiráĺyzatát
300,0 e Ft-tal, fe|halmozźlsi kiađási eIőirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli az
őstermelői piac kiadásai címen.

felkéri a lőzsefvtrosi Közterület-feliigyeletet és a polgármesteren kereszťiil Józsefuáľosi
Kozbíztonsági Polgĺírőrség és Katasztrófavéđelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesület Elnĺjkét,

7.
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hogy a piac nyitvatartási ideje alatt biztosítsák a folyamatos jaľőľszo|gá|atot a piac
környékén.

8. felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a költségvetés kĺjvetkező
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: 1.,2.,3.,6., 8. pont esetén polgármester
4., 5. pont esetén aJőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat ve'zeLóje

7' pont esetén a J őzsefvárosi Közterület-felügyelet vezetője

Hataľidő: 1.,2.,4.c),7. pont esetén 2013.július 06.

3.,4'b),6. pont esetén 2013'junius 05.
4.a) pont esetén a Képviselő-testĹilet f0I3.junius havi második rendes ülése
5. pont esetén a Képviselő-testület 2013. novembeľ havi másik rendes ülése
8. pont esetén a koltségvetésről szóló tjnkormźnyzati renđelet következő
módosítása

A dłintést végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Városüzemeltetési
Szo|gá|at, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefváľosi Közteľůilet-felügyelet, Józsefuárosi
Kiizbiztonsági Polgáľőľség és Katasztľĺófavédelmi Onkéntes Tíizo|tő Egyesiilet

A SZAVAzÁsNÁĺ- JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A RENDELETALKoľa.srĺoz Mn'ĺo s ÍľpTT SZŐToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos xÉpvlspro-ľBsľÜrpľp 18 IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKODASSAL ELFOGADJA És MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET JóZsEFVÁnosl oľxonnĺÁľyza.r rpľvrsľLo _TEsTÜLEľÉľnr
3112013. (vII.06.) oľxonľĺÁI\ľYZATI RENDELETÉT A ĺózsBľvÁnosl
oľronľĺÁNYZAT TULAJDOľÁľ,ł.ľ ĺÉv,ő xozľrnÜLETEK
HASZNÁLATÁROL És Hĺ.szľÁr-ĺ.ľÁľAK RENDľnnol szoLo 18 l20t3. (Iv .24.)
szoĺo oľronľĺÁľyza,ľr RENDELET MóD o SÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A rendelet kihiľdetésétvégzi: Szervez.ési és Képviselői lľoda

Napiľend 4l2. pontja
Javaslat pá|yázat kiírására ktiziisségi keľtek megvalĺísításával és

működtetésével kapcsolatban
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺ4:áté - polgármester
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZ AT ALHIZ EGYSZERŰ szŐľop g sÉc szÜrsÉcps
rĺe.ľłRoz,ą.ľ:
226t20t3. (u.05.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. az egészséges életmód segítését céIző szo|gáltatások biztosítása, illetve önként vállalt
feladatként a lakosság onszeruezođő kĺlzosségeinek tÍlmogatásacéljából, kcjzfeladatként:
- a35339 hĺsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 24. számalatti,
- a 34934 |lĺsz. a|att felvett, teľmészetben a Tolnai Lajos u. 23. szám a|atti,
- és a 35463lusz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 28. szźm a|atti
ĺinkormanyzatítuLajđonban ál1ó telkeket közösségi keľtként, ingyenesen hasznosítja
2016. december 31-ig nyilvánospá|yáńatźsiÍjźn, a7612013. (III.06.) szćnn,űképviselő-
testületihatttrozatbarlmeghatáĺozotttaľtalommal.
A pá|yazőkkore: kizáĺólag keľületi társashźzak, lakásszövetkezetek, civil szervezetek,
lakóktjztjss égek, magánszemélyek vagy ezek taľsulásai.

2. a hatátozat 1. pontja a|apjtn elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képezo, telkękľe
vonatkozó pá|y źzatí felhívásokat.

3. felkéri aJegyzőt, hogy gondoskodjon apźtlyázati felhívás kozzététeIérőI,aJőzsefuaľos és

a Kisfalu Kft. honlapjĺĺn töľténő megjelentetéséről.

4. apá|yázatokbirźiatára5 tagűbitá|ő bizottságot hozIétre, melybe kijelöli:

- Dudás Istvánné
- Kaiseľ József
- Szilágyi Demeter
- Jakabfu Tamás
- Pintéľ Attila

a tagok díjazásban, tiszteletdíjban nem részesülnek.

Fęlelős: I.-2.,4. pont esetén polgármester, 3. pont esetén Jegyző
Hattlriđó: 2013.június 5.

A dtintés végľehajtá sátvégző szervezetiegység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
tigyosztály, Kisfalu Kft.

Napirend 413. pontja
Javas|at másodbeépítésű téľburkoló elemek felhasznál ásárz
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgĺĺľmester
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1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z 

^T 
ALHIZ ľĺn,io s Íľprr s zorÖ g g sÉc szÜrs ÉcB s

rĺaľ.ł.Roza.ľ:
f27ĺf0t3. Cvl.05.) 18IGEN 0 NEM o rĺ.nľozxonÁssĺ.r-

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Táľsashazak részéte páIyázatot íľ ki a társasházak belső uclvaľának kÓzösségi
megújítása céljából. A páIyázat keretében térítésmentesen biztosít 2 000 m"
másodbeépítésű térburkoló elemet.

2. A pá|yázatokat a TáľsashĺŁi Pá|yazatokat ELbíráIő Munkacsoport bírá|ja el, a nyeľtes
pá|yazők részéte a burkoló elemek ćttaďását, a beépítés ellenőľzését a Kisfalu Kft.
bonyolítja le.

3. Elfogadja az előterjesńés I. számu mellékletét képezoPáIyźnatí felhívást.

4. Felkéri a polgĺĺľmesteľt, hogy gondoskodj on a Pá|yázati feLLúvźts megjelentetéséľől a
Józsefuaros újságban és a honlapon.

Felelős: polgármester
Határidó: 2013.június 05.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft., Vagyongazdálkodási és

Üzemeltetési Ügyosztály

Napirend 4l4.pontja
Javaslat fedezet biztosítására a zászl'ők és zász|ólľudak telepítése cétjábóI
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺĺáté - polgármester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z ľĺnĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
228l20|3.(u.05.) 4IGEN 7 NEM 7 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úg,, dont, hogy nem fogadja el Komássy Ákos képviselő módosító
javaslatdt, mely szerint négyes kozterületi zászlórúd, tovóbbó három fele zászló kerüljön
beszerzĺźsre oly módon, hogy a darabszám nem változik, csak az eloszlása kiegészüĺ a
s záms z akil ag me ge gł ez ő Uni ó s z ás z l ókknl.
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SZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR IZ^THIZATALHoZ ľĺrxosÍľBrr szoľoggsÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
229t20r3. (VI.0s.) 15IGEN O NEM 3 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a f05/2012. (VI.05.) számű képviselő-testületi határozat 1.a) és 1.b) pontját, ezze|
egyidejrileg aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 221/2013. (III.11.) sz. és a
22l20I3 . (III. 1 1 .) sz. határo zatának 2. pontjźÍ. az a|ábbiak szerint módosítj a:

,,Jőzsefvźroskozigazgatási terĹiletén 28 he|yszínen, összesen 84 db ztsz|őrudat és II2
db zászIót szerez be és heIyez e| az e|óterjesztés mellékletét képező közterületeken,
összesen bruttó 10.250.000,- Ft összegben, melynek fedezetét az titalénos taľtalék
terhére biztosítia,,,

2. a zászlőrudak telepítéséhez szükséges tewezési e\árásra bruttó 1.500.000,- Ft-ot
biztosít az áIta|ános taľtalék terhére, és felkéri a polgármesteľt a kozbeszerzési
érté|<határt e l nem ér ő b eszer zé s i elj árás l efo lýatására.

3. ahatározat I. és 2. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzatkíadás 11107-01 cím
működési cél és általános tartalékon belül az általános l.arta|ék e|óirányzatárő|
11.750,0 e Ft-ot átcsoportosít 11106-02 cim dologi e|ófuźnyzatálra - önként vźila|t
feladat -.

4. ahatározat 1. pontja aIapján felkéľi aYátosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot a

kozbeszerzési eljáľás lefolytatására a batározat 2. pontjában foglaltak tervek
elkészítését követően.

5. ahatttrozat 1. pontja alapjarl felkéri a polgĺírmesteľt' hogy azonkozteľĹiletek esetén,

melyek a Fővárosi onkormanyzat tu|ajđonában állnak a tulajdonosi és a kĺjzteľtilet-
hasznźt\atíhozzájaru|ásmegszerzése éľdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

6. felkéľi a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az onkormányzat
költségvetésének k<jvetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 1.,3. pont esetén 2013.június 5.

2. poĺlt esetén a20I3.június 30.
4. pont esetén atervezési eljárás lefolyatását követően elkészült terv a|apján,
legkésőbb 2013. szeptember 30.
5. pont esetén 2013. augusztus 31.
6. pont esetén az cjnkormĺínyzat kĺiltségvetésének következő módosítása

A dtintést végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Vagyongazdálkodási
és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési Iroda, Pénzügyi |Jgyosztá|y

35



Napirend

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT AL:ľrc. Z MrNo S ÍTETT SZóToBB S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
230t2013. (vr.0s.)

4/5. pontja
Javaslat a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat mÍĺkiidését éľintő
dtintésekľe
(írásbeli előterjesztés, pOTKÉZBESÍTÉS)
Előteťesztő: Acs Péter - aJőzsefvárosi Vaľosiizemeltetési SzoIgźiatigazgatőja

18IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

4.

5.

6.

7.

Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvźtĺosi Vĺíľosüzemeltetési Szolgálat feladatellátásához hatźtrozatlan iđeig az
onkormányzat tulajďonában lévő a VIII. kerĺilet Magdolna u. 4. szám alatti, 35264
he|yrajzi számí ingatlanon belüli 4 đarab helyiséget (300 m2)' térítésmentesen
hasznáIatbaađja.

2. az onkormányzataz 1. pontban foglalt helyiségeket aziz|eti vagyon kĺjrből kivonja és

áthe|y ezí a tor zsv agyon köľébe.

3. a hatfuozat 1. pontja alapjźn felkéľi a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a sztikséges
intézkedések meetételére.

felkéri a Jőzsefvźtrosi Varosüzemeltetési Szolgálat ígazgatőjźú, hogy a 177/20|3.

CV.08.) sztlmű képviselő-testületi határozat 17. poĺtjábanmeghatáĺozott alapító okirat
módosításáná| ezenhatározat 1. pontjában foglaltakat is vegye figyelembe.

az 1. pontban foglalt helyiségeket a Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szolgálat
bonyolításában 6.300,0 e Ft keretösszegben felújítja.

a lÉlBr-program céIjára szo|gáIő 20 db lakásban éjszakai áramméró órák keľiiljenek
felszeľelésre, és eÍTe 2.400,0 e Ft-ot biztosít, bonyolítójaként a Józsefuĺĺľosi
Viíľosüzemeltetési Szolgálatot j elĺili ki.

a hatźlrozatban foglaltak alapjźn a Jőzsefvźlrosi Varosüzemeltetési Szo|gáIat kiadás
80103 cím felhalmozási - Dankó u. telephely, kote|ező feladat - eloírányzatarő|
8.700,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 80103 cím felújítási - Magdolna u. 4. kote|ező
feladat _ előirényzatára 6.300,0 e Ft-ot, a kiadás 80104 cím felhalmoztlsi - önként
vźillalt felađat, méróőrák cseréje _ e|őirányzatára2.400,0 e Ft-ot.

felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló renđelet következő módosításźnźi
a hatfuozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: I-2.,7.-8. pont esetén polgármester
3. pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezetője
4.-6. pont esetén JVSZ igazgatőja

Hatériďó: 7-3.,7. pont esetén 2013.június 05.
4. pont esetén a Képviselő-testület 2013. június havi második rendes
ülése

8.



5.-6. pont esetén f0I3.június 30.
8. pont esętén a koltségvetésľől szőIő önkormányzati ľendelet
k<jvetkező módosítása

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.' Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálat, Pénziigyi Ügyosztáty

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napiľend 5/l. pontja

megktitésére
(írásbeli előterj esĺé s, P )TI<EZB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATAR)ZATH)ZATALHoZ nĺnĺosÍľBTT SzoTogssÉc SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
231120Í3. (vL05.) O NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL17IGEN

A Képviselő-testület úgy dĺint hogy

I. azFTC Kézilabdasport Nonpľofit Kft. (székhely: 1091 Budapest, Üllői iú |29.) részérę az
FTC Sportsátor Program megvalósításźůloz vissza nem térítendő 5.100.000 Ft összegű
támogatást nytĄt az előterjesĺés l. számú mellékletét képező támogatási szeruődés szeľinti
taľtalommal.

2. ahatźrozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgáľmestęrt a támogatási szerzőđés a|áitására.

3. az tnkormányzat és a Horváth és Tarsa Tervezo, Szolgáltató és Kereskeđelmi Kft-vel
(székhely: 5300 Karcag, Madaĺasi út 31.) kötött tervezési szerzođést módosítja az
előterj eszté s 2. számu męllékletét képező taľtalommal.

4. ahatározat 3. pontja a|apjźn felkéri a Polgármesteľt a tervezési szerzőđés módosításának
a|áírźsáta.

5. ahatáĺozat I. és 3. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím
műkcjdési cél és általános tartalékon beltil az FTC spoľtsator cinként váI|alt feladat
elóirźnyzataÍő|2.497,0 e Ft-ot, a kiadás 11601 cím Vajda Péter u-i sportsátoľ ĺinként vállalt
feladat felhalmozási eloiráĺyzatárőI 558,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím
felha\mozási célú átadott péĺueszkoz e|oirźnyzatźtta az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola udvarán létesített spoľtsátor program támogatása
címén.

6' felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló ĺinkormányzatí rendelet kĺivetkező
módo sításán á| a hattr ozat 5 . pontj ában fo glaltakat vegye fi gyelembe.



Felelős: polgármester
Hatáľido: 1.-5. pontok esetén 2013.június 05.

6. pont esetén a költségvetésről szóló ĺjnkormányzati rendelet kĺjvetkezo
módosítása, legkésőbb 2013. december 3 1 .

+ dłintés végrehajtá.sát végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi
Ugyosztály' Pénzĺlgyi Ugyosztály

Napirend 512. pontja

- pályázatife|hívásidőpontjainakmódosításáľa
(írásbeli eloteq esńés, HELYS ZINI KIo S ZTAS SAL)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ SZóToBBsÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
232ĺ2013. (vI.05.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő.testtilet úgy dönt, hogy

1. a Józsefuaľosi Intézménymúködtető Központ intézményvezetői álláshelyéľe vonatkozó, a
Képviselő-testület 10012013. (III. 20.) sz. hatttrozatával elfogadott páIyázati felhívásban
szereplő időpontokat az előterjesztés mellék|etétképező taľtalom szeľint módosítja'
Felelős: polgármester
Hataľidő: }}|3.junius 5.

2. felkéri a po|gármesteľt, hogy gondoskodj on az 1. pont szerint pźiyázati felhívás
megjelentetéséről a Jőzsefvárosi onkormányzat és a kormźnyzati személyügyi igazgatási
feladatokat eL|átő szerv inteľnetes oldalán, valamint az Önkormányzathirđetőtáb|ájtn.
Felelős: polgármester
Határiđó : 2013.június 2 1 .

3. felkéri a polgármestert, hogy az értéke|ő bizottság javaslata alapjźn, az l. poĺlt szerinti
vezetői pá|ytzat elbítá|ásfua vonatkozó előteľjesztést nyrijtsa be a Képviselő-testület július
második üléséľe.
Felelős: polgármester
Hatźríđő: 2013 .július 1 7.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lľoda
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Képviselői kérdések

Dr. Kocsis M:áfté
Ülesrink végén a képviselői kérdések kĺjvetkeznek. Szl|ágyi Demeter képviselő úr,
parancsoljon.

Szilágyi Demeter
Két gyors kérdésem volna' amelyek ľészben összekapcsolódnak. Az e|ső, hogy a Mikszáth tér
3. a|att ta|áIhatő mtiemléki épületben az utőbbi időben látványos átalakítások mennek. Mivel
tudom, hogy nincsen benne önkormanyzati tulajdon, de több oldalról is érkezett már panasz
hozzám, amit részben maľ a Hivatalban igyekeztiink kezelni. Továbbra ís az volna a
kéľdésem, van-e bármilyen jogi eszkozę aZ onkormányzatnak, amivel akźx a műemlék
épületek hatóságaként műkĺjdő vagy nem tudom pontosan, mi most ennek a státusza, a

Kulturális orökségvédelmi Iroda felé egy olyan eljĺáľást kezdeményezzink, ahol kivizsgiljźn<
azt,hogy van-e bármilyen típusú engedélye aÍra, ahaz tLllajdonosának, iizemeltetőjének vagy
béľlőjének, hogy olyan típusú átalakításokat végezzen, amely láwányosan engedélyköteles.
Gondolok itt az ablaknak az utcáĺa való megnyitására, a hátsó tľaktusban épüIet

átalakításokľa. Ami mar csak azért ís problémás, mert az utcafrontľa tĺjrténő kinyitással
létrehoztak egy vendég|źiő ipari egységet, ami nem tudom, hogy milyen engedélyek alapjan
műkĺjdik, de kozteruletet is hasznźi, és az e|ozetes tájékozódásom alapján effe nem jogosult.
Alapvetően van egy probléma aházzaL, amely a lakóköztjsséget zavĄa, és az a kérdésem,
hogy ebben milyen típusú lehetőségei vaĺnak az onkormtnyzatnak?
A másik kérdésem, pedig ahhoz kapcsolódik, hogy két-háľom üléssel ezelőtt kaptunk egy
tájékońatást arról, hogy hol vannak olyan közteriileti kitelepiilések, amelyek nem
rendelkeznek engedéI|yel. Az volna a kérdésem, hogy ezeknek az ĺjgye megoldódott-e,
sikertilt-e a KözterĹilet-felügyeletnek ebben valami előľelépést felmutatnia. Továbbra is
engedély nétktil haszná|ják ezękęt a terĺileteket, vagy azóta sikerült ezeket az engedéIyeket

beszerezní?

Dr. Kocsis ldáLté
15 napon belül írásban válaszolunk a Képviselő Úr kérdésére.
Szili Ba|ázs képviselő úr, paľancsolj on.

Szili Balázs
A Kossuth téri fakivágások kapcsán olyan mennyiségű olyan mennyiségiĺ fa visszaültetésére
van szfüség, ami azY. keľületi lehetőségeket meghalađja. Igy az V. kerĹileti onkoľmźnyzat
egyik bizottságának volt egy olyan döntése, amely szeľint megvizsgáljak, hogy a komyezo
kerĹiletekben van-e lehetőség a faültetésre. Az lenne a kéľdésem, hogy .a VIII. keľüIetet

megkereste-e már az V. kerü|et ez iigyben, és ha nem, akkoľ Polgármester Ur tervezi-e, hogy
lépéseket tesz annak érdekében, hogy a VIII. kerületben is legyen faĺiltetés ebből?

Dr. Kocsĺs Máté
Elsőként kerestek meg minket. Terviik szeľint a XIII., a VIII.' a IX. és a VI. kerület részesülne
ezekbo|,bár aYI. keľületnél nem biztos, hogy ugyan úgy megoldható. AzY. kerĺiletbęn, azéľt
nem helyezhető el ennyi fa, mert mindent le térktiveztek. Egyéként megkerestek tájékońattak,
sőt az országgyílés Hivatala is megkeresett mźlr ez ügyben. Ez a szewezet azért fontos, meľt
a Kossuth téri beruházásnak az igygazđája. Benne vagyunk a kalapban' Szeľintem őszre,
amikor érdemes a fákat elültetni, kialakul ez a megá|lapodás. Válaszom, igen.

Jakabs Tamás képviselő úr paľancsoljon.
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Jakabff Tamás
Nem annyira vidám témarőI szeretnék kérdezni. Az e|oző testületnek 2009-ben volt egy
döntése, amelyben Józsefuáros Sportarcánakvá|asńotta Szepesi Nikolett úszónőt. A nevezett
hölgyeménnyel kapcsolatbaÍIaz utóbbi hetekben, meg a ktjvetkező hónapokban valószínűleg
elég sok bulvar cikk jelent meg, és fog megjelenni. En azt gondolom, a hölgy nem vette fel a
konzervatív arcźtt az utóbbi időben a kcinyvével. MegtaláItam eń' a testületi döntést, és

szeľetném kérdezni, viszont nem találtam ennek visszavonását, nem talźltam nyomot arľól,
hogy ő lemondott volna eľ:ol a címĺől. Úgy gondolom, még most is haszná|ja, nyilván
haszĺźihatja eń a címet, tehát o még most is Józsefuaľos Sportaľca. Szeretném kérdezni a
Polgármester Urat, vagy peđig Zentai oszkár akkori és mostani sportéľt felelős
önkoľmĺínyzativezetőt, hogy még mindigJőzsefvźros Sportaĺca-e? Ktjszönĺim szépen.

Dr. Kocsĺs M:áté
Egyébként az tszonőnek a dopping botľĺínya óta semmilyen kapcsolatban nem állunk vele.
Meg kell, hogy védjem az Elnök Urat, mert, hogy ő tette annak idején a javaslatot. Mint
józsefuárosi kotőđésű sportoló választotľuk, nem tudfunk sem a doppingbotrtnýő|, sem egyéb
tevékenységeiről. Viszont, amikor kipattant elsőként a dopping ügye, akkoľ maga Zenta
Elnĺjk Ur jeleńe, hogy nem szerencsés, ha jőzsefvźrosi sportrendezvényekľe nyilvánvalóan
đoppingolt versenyzőt hívnánk. Azőta semmilyen kapcsolat, évek óta semmilyen intézményes
kapcsolat nem á1l fenn, baľ a dĺjntés nem kenilt visszavonásra. Nincs a gyakoľlatban
jelentősége, mert semmilyen kapcsolat nincs hosszú évek őta az onkormányzat és a spoľtoló
ktjzĺjtt. Nem tudom, hogy az Elnök Ur óhajtja-ekíegészíteni, parancsoljon.

Zentai oszkár
Köszönöm szépeĺ a szőt Polgármester Úr! Elérkezett az a pi\|arlat, amikor az LMP a
konzervatizmus hiányáta panaszkodik. Eń' azért szerettem volna még hozzźtenri
Polgármester Úr vá|aszához. Úgy van, ahogy elmondta, illetve ez a đopping ĺigy, ez egy
technikai, adminisztratív mu|asztás, ami az uszőszovetség megítélése szeńnt a doppingvétség
kategőriźha esik. Nem arról van szó, hogy doppingolt-e, vagy nem doppingolt, hanem arľól,
hogy nem jelentette be visszatérését időben a megfelelő helyen, és ezért doppingvétséget
követett el. Valóban ez 20|1 januaľjában volt, és azőta nem jelent meg Józsefuáros
rendezvényein, illetve lőzsefváros kiadványaiban, mint a Józsefuárosi Sport Arca, kiüresedett
ez a cim. Történetesen nem került visszavonásľa vagy felmondásra a szerződés. En ezt most,
nem is taľtom időszeninek.

Dr. Kocsis M:áté
Komássy Ákos képviselő ur, parancsoljon.

Komássy Ákos
Köszönöm szépen. Tisĺelt Polgármester Ur. Kéľésem, költői kéľdésem is abból fakad' amiből
a kérésem, hogyan zaj|1k, vagy mennyíre o|ajozott a belső kommunikáció a kerületi
<inkormanyzatbán? A kérdés konkľét oka. Je|ezném, hogy Egry Alpolgármester Úľ
ttĺmogatásával a Kesztyugyar Tanácsadó Testiilete hozzáIźtott egy, kezďeményeile egy az
MNP-III-ró1 tartandó lakossági fórumot, amely időközben átalakult szomszédságí fórummá,
meglartásźi a Magdolna negyed szívében. Ez sikeresen zajlík, illetve halad előre ennek az
előkészítése,Ieszámítva azt az egy apróságot' hogy ameddig én utána bítam jáľni, minden
közremfüödő megtette a maga fe|ađatát aĺĺa, hogy a Jőzsefutlros Ujságban megjelenjen a
rendezvénytőI sző|ő hiľdetés, vagy plakátterv, csak éppen nemjelent meg. A főszerkesztőtől
kezdve a RévS Zrt-n źń, aKesfrjgyárig mindenki elvégeńe a đo|gát, csak éppen az egyszem



szttmában a Józsefuĺĺrosból, amelyikből a lakók fudhatnának a fórumľól, nem jelent meg.
Szomorú, és a kéľésem is ehhez kapcsolódik, szeretném kémi, Polgármesteľ Úr szíveskedjék
minden tekintélyét latba vetni annak érdekében, hogy eljusson a Magdolna negyed lakóihoz a
szomszédsági fórumnak megvalósulása. Június |2-én 18,00 órakor lesz. Kĺjszönĺim szépen.

Dľ. Kocsis Nl.áté
Jó. Akkor ezt nem is kérdésnek, hanem kérésnek minősítjtik, és tudomásul vessziik, és
intézkedünk e ttr gyban.
Dr. Dénes Margit képviselő asszony' parancsoljon.

Dľ. Dénes Maľgit
Kicsit furcsának foghangzarli a kéľdésem, talán még a Trianon is belejátszott abba, hogy ez
eszembe jutott. Többen megkerestek a régi nomenklafuľa szerint józsefulírosi disszidensek'
akik annak idején kimentek, és most kint élnek, de hazajtrnĄ, hogy ők szeretnének majd
szavazni. Meľt magyar állampolgárok, kettős állampolgarok. En úgy em1ékszem' és lehet,
hogy rosszul emlékszem' mert nem vagyok jogász, hogy annak idején automatikusan
megfosztották őket a magyat á|Iampo|gárságuktól. Visszakapták-e a rendszerváItás után az
állampolgárságukat, ők kettős áI|arĺlpoIgárok vagy sem? Honnan lehet ezt megtudni, meľt erre
nem tudtam válaszolni, és baľkinek még ugyan ezt akérdést feltehetik. Nem tudom, hogy mi
azigazság. Kcjszönöm.

Dr. Kocsis lIáté
En' egyénenként kellene megvizsgálni, amikor őket megfosztotttk az á|Iampo|gárságuktól,
nem tudom kikľől van sző, de nyilván a kommunizmusban az egy párti diktatuľa és
szélsőséges baloldali kommunista đíktatűrában, és annak a jogľendjének megfelelően történt.
Ezt én nem hasonlítanám össze a demokĺatikus átalakulást kcivető jogrenddel. Ahogy
megfosztottĺĺk, ugyan úgy egy más jogrendben nem biztos, hogy ez ugyan ezzel a módszerrel
visszaadható. Szerintem éppen ezt szolgáIják a 3 éwe| ezelőtt is elfogadott törvények.
Egyébként általánosságban eITe nem lehet válaszolni, meľt nincs rá főszabá|y. Ez
mindenkinek egyedileg kell, hogy elbírźiźsra keľüljĺin. En azért tudok olyan példát is
mondani, aki még maga e|iĺtézte a 90-es évek kĺjzepén, hogy kettős állampolgaĺ legyen.
Tehát visszakapja a magyar állampolgárságźÍ.
Komássy Akos képviselő uľ paľancsoljon.

Komássy Ákos
Kérdésem arľa vonatkozik, meddig tartja még elfogadhatónak, vagy meddig teheti
nevetségessé egy kicsit a kerületi ĺinkormányzatot meg egy nemzeti szimbólumunkat is egy
politikai szewezet? Egy illegális kĺizteruleten lévő jelképpel, szomoľú, hogy ennek a kettős
kereszt is áIđozatává vá|ik, mint a Jegyző Asszonytól a tájékoztatást meg is kaptam íľásban,
de 2012. november 23-an sztiletett előszĺiľ bírósági végzés. Elutasították a mźlr réges ľég
hatályban nem lévő ktjzteľiilet haszná|at iľánti fellebbezést, majd januar 3-źn ez a végzés
jogerőre emelkeđett, majd ezekutźn április 2-án az onkormányzat egy igyosztá|ya, április
18-an a Közterület-feliigyelet, egyikiik felszólította, másikuk jegyzőkĺlnyvben rcgzitette,
továbbra is ott áll ez a politikai szervezet á|ta| elhelyezett jelkép. Majd 1,5 hónapig semmi
nem t<jľtént, és hogy, hogy nem a politikai szervezet benyújtott egy újabb köZterület-
hasznáIati engedélý, amelyben eltekintést kéĺt a további eljarástól. Szerintem ez mind az
onkormányzatte|<lnté|yét, mind a kettős keresztet rettentően fura helyzetbehozza. Meddig
tartja ezt még fenntarthatőnak? Kĺjszönĺjm.
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Dr. Kocsis Nĺ.áté
Kétféle válaszom is lehet. Én semeddig, meg én akármedđig.Ez egy hatósági eljárás. En nem
óhajtók ebben részt venni semmilyen módon. Azért is jó, hogy Jegyző Asszonynak írta eń. a

levelet, mert az ő felelőssége, hogy ebben az igyben eljárjon, és távol is taľtanám magtú, még
alátszatát is elkerĹilném, hogy én ilyen tigyekbe állást foglaljak. Ahogy az előbbi bevállaltam,
hogy latba vetem a befolyásomat, uhogy fogalmazott, ebbe nem szeretném, mert törvény
bĹĺntetni rendeli. Javaslom, hogy intenzív egyeztetéseket folyasson a legyző Asszonnyal,
vagy az eľe illetékes tigytlsz|"áIy vezeLojével. A pclliĹikai jellegű rlregjegyzését azt rrreg

nyilvan majđ kezelik egymás kozott Pintéľ képviselő ilrra| a folyosón. Egyébként ľöviden
annyi tájékoztatást tudok adni, amivel nem lépek át semmilyen nem megengedett határt, hogy
keressük a finanszíro zást és az il1he|yét a kettős keľesztnek, és a rendelkezésre á1ló forrásokat
is. Aĺĺrak idején is abban maľadtunk, hogy az sehogy sem jó' ahogy most van, többek kozott
azért sem,mert állandó alapot ad onöknek, hogy támađják ezt az iigyet. Annak egy rendezett,
Testület általkialakított, onkormźnyzatáltal létre hozotl,méltó szép helyen kelllenni. Nekem
a főproblémám nem a hatósági eljárással van, mert nem tudok róla és nem is érdekel, meg
nem én feladatom' hanem azzaI, hogy szeľintem nem jó helyen vaÍI az akęresń. ott. Benőve a
fük, bent a susnyásban. Egy ilyen szimbólumot azt minđig egy nagyobb térre tesznek, ahol
kĺjrbe lehet járni, meg tĺibb helyľől lehet látni, szőva| nekem az e|helyezésével van alapvetoen
problémám. Ha a hatósági része elrendeződik, akkor én arra is nyitott vagyok, hogy akár az
eredeti terveknek megfelelően a Golgota téren, vagy báľhol máshol egy. méltó kornyezetben,
egy szabályos jogi környezetet alakítsunk ki a kettős keresztnek. En erről többet nem
szeretnék erĺő| az ügyrőlmondani.

Budapest, 2013.június 1 0.

Rimdn Edina sk.
jeg,lző

Dr. Kocsis Mdté sk.
poĺgármester
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Józsefvárosi Közterület.
felügyelet
20í3. évi költségvetés módosítás (adatok ezer
forintban)

Megnevezés / Címrend
KözterĹilet- Térfigye|ő
fe|ügye|et

1. erősĺtett fa|ú gumiabroncsok ,

2. térfigyelő kamera beszerzés

3. havi karbantartási díj eme|és

4. ..esemény kamerák,' beszerzése

5.a/ szoftver beszerzés.havi d.

5. b/kamerás adatfe|vevo modu I

havi d.
5.c/ komp|ex adatkeze|ó és
e||enőrző funkcii havi díj

5.d/ kozterÜ|et fog|a|ás moduI havi
drja
6. fényhidak cseréje

7. székek beszerzése

8. matrica csere, Új józsefuárosi
címerhez kapcso|ódi kiadás
9. tervezett ú) dijfizeto zina
feImérés, mozgáskorlátozott
Útburko|atije| festés
dologi kiadások összesen:

Ebbőltaľtós
kötelezettségválIa|ás
Éves összegben
kötelezettségvá llalás
Megnevezés / Címrend

1. erósített fa|Ú gumiabroncsok

2. térfigyelő kamera beszerzés

3. számítástechnikai eszkozok
beszerzése
4. ''esemény kamerák', beszerzése

5. a/szoftver beszerzéshez egyszeri
d.
5.b/ kamerás adatfe|vevő moduI
egyszeri d.

DoIogi kiadás

KerékbiIincs Kerü|etőrség

410

Fe|halmozási kiadások

KerékbiIincs Kerü|etőrség

MeIléklet

1. sz. melléklet

Parko|ás tsszesen

410 1 500

0

2 550

5 080

3175 3',175

1 905

2'.100

680

2 550

5 080

1 905

2100

1 270

.ĺ 050

1 500

2 540

18 675 0

7 825

18 780

Közterü|et- Térfigye|ő
fe|ügyelet

410

1 270

0

í 050

í 500

2540 5 080

6125 25210

3175 1í 000

7 620 26400

Parko|ás tsszesen

1 699

0

3200 3 200

í 699

0

3 810 3 810

4 4454 445
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5.c/ komp|ex adatkezeĺő és
elIenőrző funkció
5.d/ kÖzterület fog|a|ás moduĺ
egyszeridíj
6. fényhidak cseréje

7. székek beszerzése

8. matrica csere, Újjózsefuárosi
címerhcz kapcsoIodó kiadás
9. tervezett új díjfizető zona 3 db
parko|ó automata beszerzése
felhalmozási kiadások összesen :

kiadások összesen

2 540

750

I 434

28 í09

3 200

3 200

750

750

í 160

0

0

0

2 540

í 500

0

0

4 191 4191

8 00í 21 385

14',t26 46 595

44


