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Késziilt Budapest Józsefuiírosi onkoľmanyzat Képviselő-testiilet 2013.június 05.én 15.00
óľakor a Józsefuarosi onkormányzatPolgármesteri Hivatď III. em. 300-as tngya|ójźbaĺ

Jelen vannak:

megtaĺtott 10. rendes üléséről

Dr. Kocsis MźLté, Bďogh István, dľ. Dénes Margit, Duđas Istvanné, dr.
Feľencz orcolyą ,Egry Attila, Guzs Gyulą Jakabfy Talrras, Kaiseľ
Jőzsef, Komassy Akos, Pintér Attila" dr. Révész Mártą Santha Péteľné,
Soós György, Szi|ágyi Demeteľ, Szi|i Ba|źns, Vĺirĺis Tamas, Zentu
oszkźr,

(összesen: l8 képviselő)

vďamint a meghívottak:
Dľ. Sáľa Botonđ _ alpolgáľmesteľ, Rĺmán Edina jegĺző, đľ. Mészáľ Eľĺka a|jegyző,
dr. Pestĺ Ivett - Polgáľmesteń Kabínet vezetője, dľ. Sánta Zsőfia _ Jegyzői Kabinet
vezetője, l/Iátraházi Judit _ Személyiigyi Iroda vezetője, dľ. Galambos Eszteľ _
Töľvényességi és Perképviseleti Iroda vezetóje, F.ábĺán Márta . Belső Ellátási Iroda vezetője,
Szedliczkyné Pekári Karolina - Szervezési és Képviselői koda vezetője, Majeľné Bokor
Emese . Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, dľ. Bojsza Kľĺsztina _ Humanszo|gźÄtatási
|Jgyosztá|y vezetője, Koscsĺíné Ko|kopf Judit CsďádtámogaĹísi lroda vezetője, Kĺncses
Ibolya _ Humánkapcsolati Iroda vezetője, dľ. Kovács Gabrĺella _ Hatósági Ügyosztály
vezetője, Páľis Gyuláné Péluugyi Ügyosztály vezetője, Sziĺcs Tamás
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési LJgyosztźlly vezďoje, Szabĺó Endľe
Létesítményiizemeltetési kodavezetője, Feľnezelyi Gergely Sándoľ DLA _ Vaľosfejlesztési
és FőépítésziLJgyosná|y vezetője, Iványi Gyiingrvéľ _ Főépítészi Iroda vezetője, dľ. Fejes
Tamás - Jráľási Hivatal képviseletében, Segyevi Zolitán ľ. őľnagy - VIII. ker. BRFK mb.
vezetője, Váradi Gizella _ Józsefuaľosi Csďádsegítő és Gyermekjóléti Ktizpont vezetője,
Kovács ottő - Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója, Mach József _ Jőzsefvélrosi Kultuľális és
Spoľt Kft. ügyvezető igazgatóją Becskei-Kovács Baľbaľa . Józsefuiírosi Köz<isségi Hazak
Kft. ugyvezető igazgatőja, Biál Csaba . Józsefuĺírosi KözteľĹilet-felügyelet igazgatőja,
Camaľa-Beľeczki Ferenc Miklós _ Humánszolgáltatĺási Bizottság kiilsős tagsa.

Dr. Kocsis ls'Iáŕé
Köszönti a Hivatal munkatĺírsait, az intézményvezetoket, és valamennyi keđves vendéget.
Megkéľi a Képviselő-tarsait, hogy kapcsoljrík be a szavazőgépeiket. A Képviselő-testiilet
20|3. évi l0. ľendes ülését, me|y azsZMsZ 10. és |2-L4. $-aiban foglaltak a|apjan keľiilt
összehívásra, megnyitja. Távolmaradrását Sántha Péterné ďpolgĺírmester jelezte, késését pedig
Pintér Attila képviselő. Megá||apítja, hogy jelen van 17 képviselő, így a minősített
szótöbbséghez 10, és az egyszelu szótöbbséghez 9 egybehangző szavazat szfüséges.
Tájékoztatja a Képviselő-taľsait, hogy a következő rendes képviselő.testiileti ülés vaľható
időpontja 2013június 19. szerda, 15,00 óra.

A következő napirendet annak előterjesztője visszavontą mely a meghívó szeľinti
számozással a következő :



3/1. Javas|at az onkoľmányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez kapcsolóđĺi
infľastruktuľális beruházáso|<ra vonatkozó felhasználás szabályaĺľól szóló ...l20t3.(,..)
tinkoľmányzati ľendelet elfogadásáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lľ/láté - polgármester

Az SZMSZ f5. $-ának (1) bekezdése éľtelmében táĄékoztatja a képviselőket, hogy 4
siirgősségi indíwĺĺny érkezett, melyet az a|áhbi számon javasol a napiľendre venni, és

szav azźĺst a bo csátani :

3l9. Javaslat a Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéľĺa Kłizpont Ktizhasznrĺ

(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTASSAL)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

4l5. Javaslat a Jőzsefválľosĺ Váľosüzemeltetési Szolgálat míĺktidését érintő

(íľásbeli előterj esztés, pOTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Ács Péter _ a Józsefuárosi Varosiizemeltetési Szolgálat igazgatőja

5l1. Javaslat az FTC Kézilabda Nonpľofĺt Kft-vel ktitendő támogatási

(írasbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

5l2. Javaslat a Jĺizsefuáľosĺ Intézményműktidtető Kiizpont intézményvezetői

(írrásbeli előteĺj esztés,HELYSZINI KIo SZTAS sAL)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis Mláúé
Megá|lapitja, hogy 16 igen, 0 nem, I tartőzkođással a Képviselő-testtilet elfogadta a

következő siirgősséget:

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIsBrŐ
A IIATÁR IZ^THIZAT ALHIZ EGYSZERŰ SZóToBB sÉc szÜrSÉGEs
HATÁROZAT:
210t2013.(vl.05.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy indokoltnak |źńja a siirgősség okát a siirgősségi
indítvĺínykéntbeterjesztetta|ábbielőterjesztésnél:

3l9. Javaslat a Józsefuáľosĺ Média, Rendezvény és Galéľĺa Központ Közhasznú

(írĺásbeli előterj esztés, HELYSZINI KIo SZTAS sAL)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté. polgáľmester

4l5. Javaslat a JőzseÍválrosi Váľosiizemeltetési SzolgáIat mííktĺdését érintő



(írĺásbeli e|őteĄ esztés, P óľrÉzgESÍTÉS)
Előterjesztő: Acs Péteľ _ a Józsefuĺírosi Vĺáľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja

5l1. Javaslat azFTC Kézĺlabda NonpľoÍit Kft-vel kłitendő támogatásĺ

(írásbeli előteľjesĺés, póľrÉzBEsÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5ĺ2. Javaslat a Józsefváľosi Intézményműkiidtető Ktizpont ĺntézményvezetői

(íľasbeli előterj esztés,HELYSZÍm ruo szTÁS sAL)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }lźlté - polgĺáľmester

Dr. Kocsis Máté
AzsZMsZ 18.$ (l) és (7) bekezdése ételmében a meghívóban kiktilđĺjtt _ és azelmondottak
szerint móđosított - napirendi javaslat szavąz.ásakövetkezik.

Napirend:

1. Pénziigyi' kiiltségvetést éľintő előteľjesztések

1. Javaslat a 2011.2012. évi lakáselidegenítési bevételek Fővárosi
onko rmán y zat r észére tiĺ rténő befizetésén ek telj es ítés éľe
(írásbeli előteľjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Vá ľos ľehabilitációval kap csolatos előterj esztések

ĺ Javaslat Jőzsefváros Kerületĺ Építési Szabáůyzatának és Szabályozási
Teľvének módosításáľa a 111-es tömbre vonatkozĺían
(írasbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmester

)' Beszámolĺó az MNP II. keľetében végzett épülettakaľítási/lomtalanításĺ
.tevékenységről
(írĺĺsbeli előterj esztés)
Előterjesztő : Alft'ldi Gyĺirgy - igez$atősági tag, MNPII pľojektmen edzser

Csete Zo|tan. Rév8 Zĺt.mb. cégvezető



3 . G azdátlko d ást, G azdasági Tá rsasá goka t éľintő előteľj esztés ek

1 Az ingatlan.nyilvántaľtásban 35229 helyľajzi számon nyilvántaľtott't. 
teľmészetben Budapest VI[., Jĺózsef ktiľút 48. szám alatti, 1007o-ban

onko rmányzati tulaj donú in gatlan éľtékesítésľe való kij eltĺlés e

(írasbeli előteľj eszés)
Előterjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. iigyvezetőigazgatőja

,| Az ingatlan.nyilvántaľtásban 38818/6.10, 38818112-13, 38818/16-19'ŁC 
38818/36-38 és 38818/40 helyrajzi számon nyilvántartott, ti5ĺnevezett MAV
telepen elhelyezkeđő, 100%.ban iĺnkoľmányzati tulajdonú lakóépiiletek
elidegenítésre tiiľténő kijelłilése
(íľásbeli előterjesztés)
Etőteľjesztő: Kovács ottó - a Kisfďu Kft. iigyvezetoigazgatőja

2 Javaslat a |7t2005. (Iv. 20.) számú iinkoľmányzati ľendelet hatályon kíviilJ. 
helyezéséľe és lij ľendelet alkotásáľa, valamint a 224l20t2. (WL 05.) számú
képviselő.testiileti határozatvisszavonására és új hatáľozat elfogadásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj eszto.. Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezetóigazgatőja

1 Javaslat a Budapest Józsefváľosĺ Onkoľmányzat tulajdonában állĺó lakásokTl 
bérbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbér méľtékéről szóló 16|20Í0.
(III. 8.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté. polgáľmester

Ą Javaslat a|akásgazdálkodási stľatégia f013. évi iľányelveire
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

. Beszámo|ól a Kĺsfalu Kft. áttal nyilvántaľtott jogcím né|kĺili lakáshasznáIókl'. 
helyzetének felméľéséľől, és javaslat a jogcím nélkiili lakáshasználók
helyzetének rendezésére
(íĺásbeli elćĺteľjesztés)
Előterjesztő: Egry Attila _ alpolgármester, Szili Ba]źzs - képviselő

1 Javaslat a Jőzsefválľosĺ Kiizteľütet.felügye|et 2013. évi kłiltségvetésének
módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Bi át C s ab a _ J őzsefv źno si KözterĹilet Felügye|et igazgatőj a

8. Javaslat a Budapest Jőzsefvárosĺ onkoľmányzattulajdonában álló lakások
és nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek víz- és csatoľnahasznáiati díjának
béľlőkre tiiľténő áthálritásárői sző|ő 2312007. (Iv.25.) sz. ľendelet
mĺódosítására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Egľy Attila - alpolgiĺrĺnesteľ



9. Javaslat a Jőzsefválľosi Média, Rendezvény és Galéľia Kiizpont Kiizhasznú

(írásbeli előteľj esztés, HELYSZÍN ruo szľÁs s,ł.r;
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

4. Y agy onkezeléss el, vá ľos ii zemeltetéss el ka p cs ola tos előteľj esztés e k

1 Javaslat ősteľmelői helyi piac teľüIetének kijeltilésére és műktĺdtetéséľe
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Szilágyi Demeter - képviselő

?' Javaslat pá|yázat kiíľásáľa köziisségĺ keľtek megvalósításával és
mĺĺkiidtetésével kapcsolatban
(írásbeli előteľjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté. polgármester

ą Javaslatmásodbeépítésűtéľburkolĺĺelemekfelhasználásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgiĺrmester

4 Javaslat fedezet biztosításáraazászl.őkészász|őľudak telepítése céljából
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgrármester

t Javaslat a Jőzsefvárosĺ Váľosüzemeltetési Szolgálat míĺktidését éľintő
diintésekľe

Előterjesaő: Ács Péter _ aJőzsefvźrosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja

5.Hu mán szolgáItatással kapcsolatos előterj esztések

l Javaslat azFTC Kézilabda NonpľoÍit Kft.vel kłitendő támogatási szenődés
megkiitéséľe

Előtedesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Jőzsefváľosi IntézményműkiidtetőKőzpontintézményvezetői
p áĺIy ázati felh ívás id őp o ntj ain ak m ó do s ítás áľa

Előteľjesztő: Dr. Kocsis lldáté. polgármester



Tájékoztatók

ĺ Táj ékoztatő ahatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékérő|
(írásb eli tźlj ékońatő)
Előterjesztő: Riman Edina _ jegyzó

2. Polgáľmesteľi tájékoztatő a |ejáľt hatáľidejiÍ testületi határozatok
végľehajtásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, 

^
j elentősebb eseményekľ ő| és az iinkormány zati pénzeszktiziik átmenetileg
szabadrendelkezésíi ľészének pénzpiaci jellegű lektitéséről
(íľásbeli táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmester

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a Testiilet elfogadta az a|tlbbi napirendet.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁRoZATHo ZAT ALHIZ EGY szpnÚ szoľog g sÉc SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
2|1t20L3. (u.05.) 16IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

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

Napiľend:

1. Pénzůigyi, költségvetést érintő előterj esztések

1. Javaslat ^ 2011-20t2. évi lakáselidegenítési bevételek Főváľosi
O nko ľm án yzat r észére tiirténő beÍizetésén ek telj esítésére
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis }ĺĺ.áté - polgáľmesteľ

2. Váľosľehabilitációval kapcsolatos előteľjesztések

l Javaslat Jĺízsefváľos Keľületi Epítési Szabáiyzatának és Szabá.Jyozási
Teľvének módosítására a lll.es tömbľe vonatkozĺóan
(írásbeli előtedesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis l.Ááté - polgĺármester



2. Beszámoló az MNP II. keľetéb en végzett épülettakarítási/lomtalanítási
tevékenységľőI
(írĺísbeli előterj eszés)
Előterjesztő: Alft'lđi György - igazgatósőąi tag, MMII projekÍmenedzser

CseteZo|tźn- Rév8 Zrt. mb. cégvezető

3. Gazdálkod ást, Gazdasägi Táľsaságokat éľintő előteľj esztések

1. Az rngatlan.nyilvántaľtásban 35229 helyľajzĺ számon nyilvántartott,
teľmészetben Budapest VIII., József kiiľút 48. szám alattĺ, !11oÁ-ban
O nko rmányzati tu laj donú Ín gatlan éľtékes ítés ľe valĺí kij elłilés e
(írasbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. tigyvezett5 igazgatőja

2. ý^ lngatlan.nyilvántaľtásban 38818/6.t0, 38818/12.13, 38818/16.19,
388t8/36.38 és 38818/40 helyĘzĺ számon nyilvántaľtott, úgynevezett MÁV
telepen elhelyezkedő, 100yo.ban iinkormányzati tulajdonú lakóépületek
elidegenítésľe ttiľténő kij elölése
(írásbeli előteľj eszés)
Előterjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezetí| igazgatőja

3. Javaslat a |712005. (Iv. 20.) számú önkoľmányzatĺ ľendelet hatáIyon kívĺil
helyezésére és űj rendelet alkotásáľa, valamint a 224t2012. (vII. 05.) számű
képvis elő.testüIeti határ ozat visszavonás áľa és űj határ ozat elfo gad ás ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja

, Javaslat a Budapest Józsefuárosi Onkoľmányzat tulajdonában áIló lakások i+.
bérbeadásának feltételeiľőI, valamÍnt a lakbéľ méľtékéről szóIrí 16t20|0.
(III. 8.) tinkoľmányzati ľendelet módosít ására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Má/ré - polgiíľmesteľ

5. Javaslat a lakásgazdálkodási stľatégia 2013. évĺ iľányelveire
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesaő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja

6. Beszámoló a Kisfalu Kft. által nyÍIvántartott jogcím nélkĺili lakáshasznáIók
helyzetének felméľéséľőI, és javaslat a jogcím nétküli lakáshasználók
helyzetének ľendezéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő:Egry Attila _ alpolgármester, Sáli Ballázs - képviselő

7. Javaslat a Jőzsefválľosĺ Közteľiilet.felĺigyelet 2013. évi költségvetésének
módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esző : Biál Csaba _ Józsefuárosi KözteľĹilet Feltig y e|et igazgatőja



8. Javaslat a Budapest JőzseÍvárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások
és nem lakás céljára szo|gá./rő helyĺségek víz. és csatoľnahasználatĺ díjának
béľlőkľe tőrténő äthárításá.ľőil szĺíló f3l2007. (Iv.25.) sz. ľendelet
mĺídosításáľa
(írasbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Egry Attila - alpolgármester

9. Javaslat a Jónsefvźlľosi Média, Rendezvény és Galéria Kiizpont Közhasznrĺ

(íľásbeli előterj esztés, HELYSZINI KIOSZTASSAL)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Y agy onkezel éssel, vá ľosü zeme|tetéss el ka pcs olatos előteľj esztés ek

', Javaslat őstermelőĺ helyĺ pĺac teriiletének kijeliiléséľe és mĺĺkiidtetéséreI. 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szi|ágyi Demeter - képviselő

,, Javaslat páiyázat kiíľásáľa ktiziĺsségĺ keľtek megvalósításával és

mĺĺkiidtetésével kapcsolatban
(íľasbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis I|ĺ4lźúé - polgármesteľ

. Javaslatmásodbeépítésíĺtérbuľkolóelemekfelhasználásáľa
(íľásbeli előteľjesĺés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis }láté - polgármesteľ

^ Javaslat fedezet biztosítására azászlrőkés zász|őrudak telepítése céljábólTr 
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgrĺľmester

. Javaslat a trőzsefválrosi Városüzemeltetési Szolgálat műkiidését érintőJ. 
diintésekľe

Előterjesztő: Ács Péteľ _ a Józsefriírosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja

5.Hu m á n szo|gáitatással ka p cso latos előte ľj esztése k

1. Javaslat az F'TC Kézitabda NonpľoÍit Kft.vel kötendő támogatási szeľződés

megktitésére

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester



)' Javaslat a Jőzsefvárosi IntézménymíĺkiidtetőKözpont intézményvezetői
p áily á.zati felhívás id őp o n tj aĺna k mĺí do s ításź.ľ a

Előterjesĺő: Dr. Kocsis lľllźńé - polgármesteľ

Tájékoztatók

ĺ ̂  Táiékoztató a határidőben el nem késziilt előterjesztések jegyzékérő|
(írasbel i táj ékoztatő)
Előterjesztő: Rimán Edina - jesyz,o

2. Polgármesterĺ tájékoztztő a lejárt hatáľidejíí testületi határozatok
végľehajtásáľól, az e|őző ĺilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
j elentősebb eseményekr ő| és az iinkormán yzati pénzeszkłiziik átmenetĺleg
szabadľendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jellegíĺ lekiitéséľől
(ínísbel i tálj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

1 . Pénzü gyi' kiiltségvetést éľin tő előteľj esztések

Napiľend 1/1. pontja

Javaslat a 20|'|'.201f. évi lakáselidegenítési bevételek Főváľosi
Onkoľmán y zat r észére tii ľténő b eÍizetés ének te|j esítés ére
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Az e|őter1esztést az illetékes bizottság meg!źrgya|ta. Szóbeli kiegészítést nem kívan tenni. A
napirend vitáját megnyitja és kéri, hogy hozzźtszólási szándékukat a képviselők kézfeltaľt|íssal
je|ezzék. Dľ. Révész }ĺ/Lźrtźnak megadja a szőt, aki mégsem é| a hozzászólás jogával.
Szavazástabocsátjaaza|ábbihatźrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|. az onkormanyzat a 20II-2O|2. évi lakóépĹileteinek (a benntik lévő lakísok)
elidegenítéséből szĺíľmaző bevételek ötven széva|ékának _ M,az 223.59|.413.- Ft _
befizetési kĺjtelezettségét az 1993, évi LXxvIil. törvényben szabźlyozoľt felhasználás
igazo|ásáv al telj esíti.

2. a hatźrozat l. pontja alapján felkéri a Polgáľmesteľt, a szĹikséges intézkedések
megtételéľe, a kéľelem és kapcsolódó egyéb dokumentumok, vagy a Magyar
Allamkincstar által kiadott esetleges hiĺĺnypótlrások (kiegészítés-, kérések, stb.) aIeurźľ;fua.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20|3.junius 30.



Dľ. Kocsis M:álté
Megállapítją hogy a Képviselő-testiilet a rendeletet |7 igen,0 nem szavazattal' 0 tartózkodás
mellett a hatźr ozatot elfo gađta.

sz/lv M'^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHoz unĺosÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
H,ą.ľÁRoz,tľ:
212t2013. (u.05.) l7IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺlnt, hogy

1. az Önkoľmanyzat a 20I|-20I2. évi lakóépületeinek (a bennfü lévő lakások)
elidegenítéséből származő bevételek tĺtven szźzaÍékźnak _ azaz 223.59I.4|3.- Ft -
befizetési kĺjtelezettsé gét az 1 993. évi LXXVil. törvényben szabáIyozott felhasznalás
igazolźsáv a| telj esíti.

2. a hatźrozat l. pontja a|apjźn felkéri a Polgármesteľt, a szĺikséges intézkedések
megtételéľe, a kérelem és kapcsolódó egyéb dokumentumok, vagy a Magyar
Áilamkincstźr átta|kiadott esetleges hiĺínypótlások (kiegészítés-, kérések, stb.) a|áirźsźtta.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatrĺridő: 2013.junius 30.

2. Váľosľehabititációval kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 2l1.pontja
, J^vaslat Jĺízsefuáros Keľĺiletĺ Epítési SzabáIyzatának és Szabályozási

Tervének módosításáľa a 111-es tiimbľe vonatkozóan
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis Máté
Az e|őterjesztést az illetékes bizottság meg!átgya|ta. Tájékoztatja Képviselő-tiírsait, hogy
visszatérhetnek az elektronikus úton töľténő szókérés és szavazźs reĺdjéhez. A napirend

vitáját megnyida. Jakabff Tamásnak megadja a szőt.

Jakabfy Tamás
Ebben a rendeletmódosításban valamiféle vita keletkezett az ingatlanfulajdonosokkal. Kéĺdezi
a Főépítész Úľtól, véleménye szerint ebben a t<ĺmbben a módosítás utáĺr a zo|d felület, ami
valójában meg fog ott jelenni, az tłjbb |esz vagy kevesebb, mint ami most van vagy edđig

volt?

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőtFernezelyi Geľgely Főépítész Úľnak.
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Fernezelyi Geľgely DLA
Azt gondolją hogy több lesz. Az a legfontosabb szernpont, hogy kialaku|jon az a tĺĺmbbelső,
ami egy egységes kertként, ľészben lehet, hogy mé|ygarźzs ft'lötti zĺjldfeliiletként, de
egységes beépítetlen terülętként megielenik, és a zĺildfeliĺlet is több lesz, mint most. A
jelenlegi egyetlen komolyabb új éptilet a Futó utcai épĹilet, már en. abeépítést kĺiveti, tehát ott
létre is jün az a tĺjmbbelső, amit egyébként ez a szabźt|yozÁs is tovább folytat. Ez nĺĺvelni
fogia a zĺjldfeliileteket a t<ĺmbbelsőben.

Dľ. Kocsis N'Iáté
További kérdés, hozzászó|ás hianyában a napiľend vitź!át Iezźrja és szavazźsra bocsátja az
alábbi ľendelet-te w ezetet.

A sZAv AZÁsNÁr JELEN vAN 17 rÉpvlspro
A RENDELETALKOTÁSHoZ MrNosÍTETT SZoToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózsppvÁnos xÉpvlspro-ľpsľÜrpľB 17 IGEN" 0 NEM. 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEsT Í-ovĺnos vlrr.
KERÜLET ĺozspľvÁnosl oNKoRMÁNYZAT KEPvIsELo - TEsTÜLETENEK
27 l20t3. (vI. 13.) oľronnłĺ.I\-YzATI RENDELEľnľ a ĺózsnrvÁnos KERÜLETI
BľÍľÉsl sZAB^LYz^ľÁnól (JóKESZ) szoĺo 66t2007. (KI.12.)
oľĺxonnĺÁruyza.ľr RE,NDELET MóDosÍľÁsÁnor

Dľ. Kocsis ľIáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a ľendeletet 17 igen,O nem szavazatta|,O tartózkodás
mellett a rendeletet megalkotta.

Napiľend 2l2. pontja
Beszámoló az MNP II. keľetében végzett épülettakarítási/lomtalanítási
tevékenységľől
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Alft'ldi Gyöľgy - igazgatôsági tag, MNPII pľojektmenedzser

Csete Zo|tán - Rév8 ZÍt. mb. césvezető

Dľ. Kocsis M:áté
Az előterjesztést az illetékes bizottság megtĺĺľgyalta. Előterjesztői szóbeli kiegészítés nincs. A
napiľend vitáját megnyitja és megadja aszőtDudás Istvánnénak.

Dudás Istvánné
A bizottsági ülésen jelezte azokat az aggoda|makat, amelyek benne felmeľiiltek az 59 oldďnyi
e|łSterjesztésľe kibővített anyag kapcsĺĺn is. Az anyagban aľra vonatkozőan nem kaptak
vá|aszt, amiľől a kérdés szólt. Szerették volna igazo|va látni, hogy valóban a felmért
mennyiségek tényleg elszállításra és lerakĺísra került-e? Illetve, hogy a lerakás szabályosan,
kciľnyezetvédelmi szempontból megfelelően töľtént-e? Eľre a felvetésére megkapta avá|aszt a
bizottsági ülésen, ami arról szólt, hogy annak idején olyan szerzodés kĺĺttetett, hogy egyik
felnek sem kellett igazo|nia, hanem csak valamilyen bemondás alapjan fogadták el az
e|szá||ított mennyiségeket. Aľra is ígéretet kapott, hogy a jĺivőben eze|<re a szempontokľa is
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figyelemmel fognak a szerzóđések köttetni, hogy valóban nyomon lehessen kĺivetni azt a
folyamatot, amellyel elég jelentős összegek keľtilnek kiťrzetésľe. Mindezek figyelembe
vételéve jelzi,hogy ezt abeszźtmolót nem fogia tudni elfogadni.

Dľ. Kocsis Mláté
További kérdés, hozzészőIźls hianyában a napiĺend vitźtjźtt |ezźĄa és szavazásra bocsátja az
alábbi hatźtr ozati j avaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. az onkormányzatmegbizásából a Józsefuaľosi Vagyoĺlkeze|ő Kft. és a VJV védőháló
Józsefuaros szo|gá|tatő Kft. közĺjtt fennálló _ 2008. marcius l.jétől 20lI. februar 28.
ig tartó _ vá||a|kozási szerződés megkötését megelőzóen lefotytatott kĺjzbeszetzési
eljráľás a|apjźn, a hivatalos kozbeszerzési tanácsadói felađatokat e||átő cég felelőssége
nem teľjed ki a Magdolna Negyed Program II. projekttel kapcsolatos fizetési
kötelezettségre.

2. elfogadja az MNP II. keľętében végzett épiĺlettakaľításillombtalanítási tevékenységről
készített beszámolót.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.junius5.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźtrozatot 4 igen, 12 nem szavazatta|, 1

tartőzko dás sal elutasította.

sZAvAz^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ szóľoBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:

Zentai oszkaľ tigyĺend keretén belül jelezte, hogy nemmmel kívĺínt szavazĺi.

213t2013. (VL0s.) 3IGEN 13 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. az onkormányzatmegbizásźból a Józsefuárosi Vagyonkezelő Kft. és a VJV védőháló
Józsefuáros szo|gtůtatő Kft. kĺizött fennálló _ 2008. marcius l-jétől 20I|. februĺĺľ 28-
ig tartó _ vállalkozási szerzőđés megkötését megelőzően lefolýatott k<jzbeszerzési
eljaľás a\apjźn, a hivatďos kozbeszerzési tanácsadói feladatokat el|átő cég felelőssége
nem terjed ki a Magdolna Negyed Program II. projekttel kapcsolatos ťlzetési
kötelezettségre.

2. elfogadja az MNP II. keretében végzett épülettakaľítási/lombtalanítási tevékenységľől
készített beszámolót.

Felelős: polgármester
Hataľidő: zD|3.junius 5.
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3 . G azdál l ko d ás t, G azdasági Tá ľsasá go ka t érintő elő teľj esztés ek

Napiľend 3/1. pontja
Az ingatlan.nyilvántartásban 35229 helyľajzĺ számon nyilvántaľtott,
természetben Budapest VIil., 'József kiirút 48. szám a|attl, 1007o-ban
Onkoľmányzati tulajdonr'i ĺngatlan értékesítésre való kĺjelölése
(íĺĺísbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó . a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Dľ. Kocsis Máté
Az előterjesztést ?z illetékes bizottság meg1źttgya|ta. A napirend vitáját megnyitja és megadja
aszőtKomássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Az e|íĺter1esztéssel kapcsolatban je|zi, hogy tudjĺák, hogy nem lehet eseti jelleggel érvényt
szerczni egy olyan rcndęző elvnek, ami nincsen igazźn helyén, de téves felfogásnak taÍtjak
azt,hogy folyamatosan értékesíti az ĺjnkoľmźnyzat a bérlakás vagyonanak bizonyos részeit.
Nem elég az tinkormźnyzati béľlakĺások mennyisége Józsefuaľosban. Ennek megfelelően
célszenĺnek taľtanának egy olyan átfogó koncepcióva| keze|ni ezt, amelyben nem csökken
folyamatosan az önkormanyzati bér|akás állomĺĺny. Ételemszeľíĺen a József kĺirut 48.
lakóinak nincs több köze ehhez a szeľintük téves gyakor|athoz, mint a kerĺilet bráľmely másik
polgĺár:ának, ezért eťĺől az előteľjesztéstől taľtózkodni fognak.

Dľ. Kocsis Máté
Dr. Saľa Botondnak megadja a szőt.

Dľ. Sáľa Botond
Tudomása szeriĺlt, a bérlők kívanjak megvásrírolni, majdnem 90 % ťo|otti igényt nyújtottak be
az ingat|anokra. Tehát nem egy külső harmadik személy vagy piacról jövő maganszemélyek
értékesítéséről van szó, hanem a több tiz éve benne élő bérlők kívánjfü megvásárolni a
béľleményeket'

Dľ. Kocsis Máté
Jakab$ Tamásnak megadja aszőt.

Jakabfy Tamás
Arľa hívja fel a figyelmet, hogy amint az előterjesztés ađataiból is látszik, ez ahźz azon ritka
házak egyike, amelyiknek a fenntartátsa meg sem közelíti azt az összeget, amennyi bevételt
rcal.izźinak. Nagyjából pontosan megegyezik a vźrhatő bevétel, nagyjából 50 milliós összege
azza| az ĺĺsszeggel, arit az utóbbi öt évben nettó bevételként rcaliizźltak ahazbérbeađĺásából.
Valószíniileg ez olyan ház, ame|y jól mfütidik, amelyet az önkormźnyzatllak érdemes lenne
fenntaľtani béľlakĺásként. Elég rossz iizlet, hogy ötévnyi bevételért elidegenítik a teljes
vagyont. A közvagyonnak nem megfelelő kezelése, ha ezt a hźzat elidegenítésre kijelölik.
Komassy Akos is mondta, hogy egy csomó mĺásik házat is kijelöltek elidegenítésre az utóbbi
húsz évben. Ennek a hának a lakói is joggal vźrt,ák huszonéve, hogy megvehessék a
lakásokat. Leszavazłĺ sem fogja ezt az előterjesztést, de azt gondolja, hogy az utóbbi
huszonvalahźny év önkormanyzati bér|akás eladási gyakoľlata nem felelet meg a kerület
érdekeinek, úgyhogy megszava7ni sem fogja emiatt és az előbb említett anyagi, péĺtmgyi
tételek miatt.
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Dľ. Kocsis ľ.{.áté
Dľ. Révész Mártanak adja meg a szőt.

Dľ. Révész M:árta
Atáblźuatban nem szeľepel a kapuĄ, lépcsőhaz és belső udvar felújítasrára elköltött 35 millió
forint, arrit 2011-ben költött az onkorményzat eĺre a hźuĺa. Ez a tźh|azatban miért nem
szerepel, amikor feltiinteti, hogy mennyi volt a htma az tisszes kiadĺás és mennyi volt a
bevétel?

Dľ. Kocsis M:áté
A felmertilt kérdésekre Kovács ottó úr, mint előterjesztő válaszol.

Kovács ottó
A táblźtzatban ugyan nem szerepel, mert ott a felsoroLźs az iizemeletetés és egyéb költségeket
tarta|mazza. de ott van a|atta a kĺjvetkező bekezdés, ami kifejezetten a felújítást tartaLmazza,
ott viszont maĺ szeľepel, ez durván egy 50 millió forintos nagyságrend, tehát t<ibb helyen kiüti
azt a pluszt, amit a Jakabs Úr is felvetett. Annak idején, amikor rendbe hozattźů< ezt 20|t-
ben, akkor annak érdekében tették, hogy az elidegenítést ezze| elősegítsék. Ez volt annak
idején a kérése az önkoľmányzatĺak, illetve a lakóknak. Az a bevétel, ami még vźlrhatő,40
valahany millió bevétel helyiségek nélkiil, mert az még hozzźndódhat, semmiképpen nem

nevezhető mínuszos éľtékesítésnek. Az utóbbi huszonkét év gyakorlatát nem tudja minősíteni,
de az utóbbi néhĺány évben nem voltak tĺlmeges épületkijelölések, a műszaki állapotok nem is
tették eń.|ehetővé.

Dr. Kocsis Máté
Zentai oszkárnak megadja a szőt.

Zentai oszkáľ
Az e\oző szavazáson tévesen nyomta meg a gombot. Nem kéľi a szavazźs megismétlését, mert
a végeľedményen nemvá|tońatna, de Dudás Képviselő Asszony felvetésével ő is egyetért.

Dľ. Kocsis M.áLté
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek van-e kérdése, hozzászőIźlsa? A
napirend vitáját|ezárja és szavazásľa bocsátja az a|źhbihattlrozatijavaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy d<int, hogy:

l . ) az 529 l 2002. (09 . |2.) szźtmű hatáľ ozatźÍ visszavonj a.

2) a Budapest WII., Jóaef kiirút 48. szźtm a|atti, 35229 hľsz-ú épületben taIźihatő lakas és

nem lakás célú helyiségeket elidegenítésre kijelöli. Ahatźtrozatlan időtaľtamľa bérbe adott

lakások esetében a véte|fu a kijelĺilés időpontjában hatalyban lévő önkormźnyzati
rendelet a|apjan a forgalĺni érték 25 o/o-a, komÍoľtos, ö'sszkomfortos lakĺís esetében a
vételar a forgalmi érték 50 oÁ-a, a nem lakrís cé|jara szolgaló helyiségek esetében a
vételaľ a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet a|apjźn a forgďmi érték 100 %-a.

3.) az épületen e|végzettmunkálatok után visszaigényelt 10.143,0 e Ft Áfa visszaťlzetésének

fedezetére a20I3. évi költségvetésben 7.000,0 e Ft-ot biĺosít at1r602 cím dologi kiadasi
e|őirányzata terhére, 2014. évte 3.143,0 e Ft-ľa előzetes kĺitelezettséget vźilal. az
elidegenítési bevételek teľhére.
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4.) a 3. pontban foglaltak érdekében a |1602 cím _ kötelező feladat _ dologi kiađasokon
belĺil a Társasházi közĺis kiiltség e|őirźnyzatźnó| 5.000,0 e Ft-ot, a Szabványos
méľőhelyek kialakítása e|őirźnyzatárő| 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosit az álfa befizetés
e|ilirőnyzatźlra a lőzsef kÍt. 48. éľtékesítése miatti áfa visszafizetése érdekében.

5.) felkéľi a polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a kĺiłtségvetés kĺĺvetkező
módosításáná| és a20I4. évi költségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős : Kisfalu Kft . tigyve zeto igazgatőja
Hatĺíridő: 1-3. pontok esetében: 2013. június 30.

4. pont esetében: a kĺiltségvetés k<ivetkező módosítasa

Dr. Kocsis Máté
Megźil.apítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatźrozatot 12 igen, 0 nem szavazatla|, 5
taľtózkodas mellett elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZoToBBsÉc szÜrsÉcBs
HATAROZAT:
214t2013. (VLos.) O NEM 5 TARTóZKoDÁSSAL12IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1 . ) az 529 /2002. (09 . |2.) szźlmű hatáĺ ozatát vi sszavonj a.

2.) a Budapest WII., Jóaef körút 48. szám a|atti, 35229 hĺsz-ú éptiletben ta|á|hatő lakás és
nem lakás célú helyiségeket elidegenítésre kijelöli. Ahatźrozat|an időtartamľa béľbe adott
lakások esetébęn a véte|fu a kijelölés időpontjában hatályban lévő ĺjnkormtnyzati
rendęlet alapján a forgalmi érték 25 %o-a, komfo'rtos, összkomfortos lakás esetében a
véte|źn a forgalmi éľték 50 Yo-a, a nem lakás cé|jźlra szolgáló helyiségek esetében a
vétęlar a kijelĺilés időpontjában hatályban lévő rendelet a|apjźn a foľgalmi érték I00 %o-a.

3.) az épületen e|végzettmunkálatok utĺán visszaigényelt 10.143,0 e Ft Áfa visszaťlzetésének
fedezetére a2013. évi kciltségvetésben 7.000,0 e Ft-ot biztosít a I|602 cím dologi kiadási
e|í5irźnyzata terhéľe, 20t4. éwe 3.|43,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vźilra| az
elidegenítési bevételek teľhéľe.

4.) a 3. pontban foglaltak érdekében a ||602 cím _ kote|ez(j feladat _ dologi kiadásokon
beltil a Tlĺľsashazi közös költség e|őlráĺyzatźről 5.000,0 e Ft-ot, a Szabványos
méľőhelyek kialakítása e|(iirźnyzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosit az źfa befizetés
e|ĺĺlrányzatátta a Jőzsef kľt. 48. éľtékesítése miatti áfa visszďl zetése érdekében.

5.) felkéri a polgĺíľmestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a költségvetés következő
módosításanál és a20|4. évi költségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: Kisfalu Kft . ügyvez etłĺ igazgatőja
Hatĺíńdő: l-3. pontok esetében: 2013. június 30.

4. pont esetében: a költségvetés kĺjvetkező módosítása
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Napiľend 3l2.pontja
Az ingatlan.nyilvántaľtásban 38818/6-10' 38818/12.13' 38818/16.19'
3 88 1 8/3 6-3 8 és 388 1 8/40 helyľaj zi számon nyilvántaľtott, ú gynev ezett MAY
telepen elhelyezkedő, 1007o.ban iinkormányzatĺ tulajdonú lakóépületek
elidegenítésľe tiirténő kijeltĺIése
(írásbeli előterj esztés)
ElőterjeszÍő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvęzętő igazgatőja

Dľ. Kocsis Máté
A cím helyesen a jĺlvőben: A uÁv telepen elhelyezkedő, ĺinkormrányzati tulajdonú
lakóépületek elidegenítése. A tartďmi szciveges részben do|gozzźk fel a helyrajzi szźrnokat.
Az e|őteqesztést az illetékes bizottság megtárgyalta. A napirend vitáját megnyitja és megadja
aszőt dr. Dénes Maľgitnak.

I)ľ. Dénes Maľgit
Az első kifogása az,hogy annak idején valahogy februáľban pont azt mondták, hogy a Vagon
Tér az egy virtuális téľ, hiszen a ftildhivatď Hungłária 2-4-ként íľta be, és ezt a lakcímkáľtyát
adta2003-tól vagy 2004-tő| az ott lakóknak. A régi lakóknak Vagon téri a lakcímkźtľtyź$lk, az

újabbaknak Hungaria kÍt. 2-4. Most ugyanabban a lakásban megsztiletett gyeľeknek Tbiliszi
tér lesz. Ez rendkívĹili előnytelen és haszontalan dolog. Javasolja, hogy a Hungáľia krt.2.4. és

a Vagon téri épiileteket Hungaľia kľt. 2-4. I. épület, 2. épĺjJret. Mindenki tudja, hogy a
templom köriiti emeletes házakűő| varl szó, oda fog találni a postas, meg fogifü kapni a

levelet. Szeretné megkéri a Kisfalut, hogy a neveket is legyen szíves ellenőrizni, a Tbiliszi tér

helyett, pedig Hungaria kr:t. 2-4-et szeretné, ha használnák. Nem érti és bonyolultnak taĺĘa,
mi az, hogy Salgótarjĺíni útl5? A Salgótarjáni út l5. egy |étező tltca,|étezóházza|, aIne|y az
MTK pá|yáva| szemben van a ttiltéseknél. Vele parhuzamos másik utca a Szemafoľ. Tehát a

Salgótarjáni út 15. valóságban Szemafoľ |., eznemigaz. A nyilvántartásban, ha mást nem' a
neveket írják fel. Most volt a fogadóórájĺín valaki, akinek Szemafor 7. vagy 9. a címe, de

ťlzeti a Salgótarjrĺnit és úgy ĺézki, hogy egy Lázár nevÍi férfi |akását flzeti, holott neki van

egy lakása a Szemaforban. Ezt itt most lehetne tisztź.zni. A kiküldött 78 Ievélből 15-ĺit nem

tudtak átvenni, meľt a lakcímkráľtya vagy a név nem stimmelt. A kcizműviszonyok ľendezése
és az elidegenítések között ő sem |át akadá|yt, viszont nem tudja a Képviselő-testület, hogy

az, atlikor decemberben 6 mitlió foľintért meglervezték a csatoľnaháIózatot, aztźn tryy vo|t,

hogy most februárban meg lesz pá|yźntatva, hogy kik fogiák megcsinálni, és aztźn megá|Lt az

egész. A Kisfalu azt afe|vi|ágosítást adta, hogy még a pźt|yazat sem lett kiírva. Hogy áll most

a dolog? Elindulĺe a pá|yźztatás? Furcsa dolog lenne, ha a kettő kiilĺinválna, és idei
pénzalapban megvan ennek a fedezęte? Jelen pillanatban a közmiĺ-fejlesztéssel tĺirtént-e

valami újabb?

Dľ. Kocsis lsláté
Kovács ottónak megadja aszőt.

Kovács Ottó
Vannak régi béľleti szerzodések, vannak közben utcavá|tozások, térátnevezések, illetve
vannak a hivatalos ingatlan-nyilvántartás adatai. ok a hivatalos ingatlan-nyilvántaľtás adatait

tudjĺĺk csak ľögzíterli, ezeÍ, nem tudnak vźltottatni. MegpróbĄfü ember közelibbé hozni,
uhogy azt aKépviselő Asszony kéľte, hogy a kimenő levelek a mostani bérlőt ta|á|jźi< meg, de

ok az ingatlan-nyilvĺántartás adataiĺ nem fudnak vźt\toztatlll és az elidegenítés folyamatában
csak ezt vehetik figyelembe . A vizcsatorna tewezés emlékei szerint nem 6 millió forint volt'
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hanem lényegesen olcsóbb, de nem fudja fejből megmondani. ott tartanak, hogy mielőtt
kiírásra keriilne akivite|ezés, úgy állapodtak meg a bérlőikkel, a bérlők képviselőivel, akiket
a kĺizösség váIasztott meg eľTe afelada.ľa,hogy behozzźů< az e|ĺdegenítésľe történő kijel<ilést,
azt kĺivetően megtörtéđk a kijelölés és miközben elkezdik megkötni az e|oszeruődéseiket,
eközben íťák ki a pá|yázatot és kezdik el a munkát. Terveik szerint maga a kivitelezési
munka a jövő év folyaman, legkésőbb le kell, hogy zĺĺruljon. Emellett van még két iigyfü, az
egyik az elektromos tervezés és az azzal kapcsolatos kivitelezés, ezmát zajLik, ez egy 180
napos folyamat, a másik pedig a BDK-val, díszkivilágítással kapcsolatos, ez is ugyanúgy áll,
mint az elektromos. Ezekben haladnak előre. csak hosszas folvamatok.

Dľ. Kocsis }.ĺláté
Jakabfy Tamĺĺsnak megadja aszőt.

Jakabfy Tamás
Ha mar így előjcĺtt a kozvi|ágítiás, akkor azza| kezđené, hogy azt |átia a hatźrozati javaslat
sorban, hogy ezeknek a költségét nem is tudják, akaÍják érvényesíteni a telep eladása körében.
Ez véletlen-e vagy direkt volt? Sokáignézegette az adatokat, amiket kaptak ahźaal<tő| és azt
á||apitja meg, hogy összességében a teljes telep bérbeadása és iizemeltetése az utóbbi öt év
át|agában egy köľtilbelül nullszaldós ,,iizlet'' az onkormźnyzat szźlmźra. A bérbeadás bevétele
meg az összes kiadás köľĺilbelül egyensúlyban van. Érdekes móđon ez űgy jĺin ki, hogy
néhĺány hőz nagyon nagy mínuszźtt atĺibbi egyenlíti ki. Például az előterjesztésben az első két
ház a Salgótaľjani trt 7. és 9. ĺizemeltetése honibilis összegeket emésztett fel. Ennek mi volt
az oka? Ugyanakkor ezze| parhuzamosan a Sďgótarjáni űz 15. és a Lokomotív utca 3-4-5.
hźnak'ná|, pedig elég pluszos az uzemeltetés. Ebből a megfontolásból néme, megémé az
önkormányzatnak továbbra is <inkoľmányzati bérlakásként üzemeltetni. Van egy-két hźtz a
telepen, ami nincs benn ebben a kĺĺľben. Ezek magántulajđonúak vagy nem lakások? Itt nem a
templomĺa gondol, hanem azon kívĺil is van még egy-kettő.

Dľ. Kocsis Mráté
Kovács ottónak megadja aszőt.

Kovács Ottĺó
Ismeretei szeľint csak a templom az, alĺli kimaľadt ebből a köľből, a szakvélemény csak erre
terjed ki. Minden épületet és minden lakást tartalmaz, amely az elidegenítés része. A nullás
iizlettel kapcsolatos felvetés: van két olyan lényeges szempontją ami nem elhanyagolhatő. Az
egyik azok a helyi állapotok, ami pillanatnyilag nullás ijz|et, de aviz,csatoľna he|yzet annyira
kimondhatatlanul ľossz' hogy ő ezt nem szeretné a Testĺilet előtt minősíteni, hogy időnként
milyen illatok terjengenek és kĺizvetlenül a lakásokat is érintik. En'meg kellene oldani most
mĺír, ennek a megoldására legalább .gy évtizeďe vźr. Ezen a módon az ĺinkormźnyzat igen
tisztességesen kívĺánja rendezrri. A nullszaldóhoz jĺĺtt még ez a kérdés, hogy melyik tartja el a
másikat? Amennyiben megtöľténik az értékesítés, akkor az.z'a|, hogy az önkormĺínyzat
bevállďta azB|mll és BDK-vď kapcsolatos költségeket, ugyanakkor az épiiletek felújítĺásanak
k<iltségeit nyilvĺáĺr a tźrsasház lakói fogiák a következő években viselni, illefue az akkoľi
ottani közös képviseletnek kell majd ezzel a problémával foglalkozni.

Dľ. Kocsis ľ.ĺáté
Dr. Dénes Margitnak megadja aszót.

T7



Dr. Dénes Maľgit
A nyilvantartás az egy kicsit maguktól is fiigg, nem hiszi, hogy Istentől való elrugaszkodott
otlet az, hogy a Tbitiszi téľ legyen Hungáľia I<Ít. 2., hiszen az még nem egy de facto
nyilvantaľtás, és aĺurak idején ez is volt megbeszélve. Elmagyaráztźk., hogy azért kell a tér
elnevezése, hogy legyen egységes lakcímkrártya és ne kelljen külĺin forgalmi rendőr, hogyha
kell valakinek valamilyen levelet kézbesíteni. Harom néven ne lakjanak ott, három kiilcinböző
címen' Męllékesęn magtregyz,i, hogy van hiha a rendszeľben.Iegyző Asszonynak adott egy
papírt, ha l9ó3-ban kötött béľteti szeruődés az,ha Szemďor ltca j. és Lokomotívként vagy
Satgótaľjĺániként van ezregistrálva. Vannak itt komoly hibfü, aki ott lakik, aztfidja. Azt is el
tudja képzelni, hogy egy-egy hźz ĺem szerepel. Azt szeretĺé, hogy alaposan źĺ |egyen ez
nézve, néwel és pontos címmel pontosífua, mert mindenregisztrá|ásnál lehetĺrek problémĺĺk,
nem egy olyan nagy kéľés ez,hogy feltilvizsgálni szíveskedjenek.

Dľ. Kocsis ľ'Iáté
Aljegyzó Asszonynak adja meg aszót.

Dľ. Mészáľ Erika
A kérdés címnyilvántaľtási kérdés, most már jĺĺrasi hivatalhoz tartozlk. Az okmrányiroda _

arĺńg jegyzői hataskörben volt igen sok problémávď találkozott a keľiiletben a
címnyilvrántaľtás tekintetében. Mindenképpen jelezni fogják ezt a prob|émát, és helyľe fogiák
ľakni, hiszen a címek rendkívĹil fontosak, hogy valóban ott legyenek bejelentve, ami a
címnyilvántartásban és a valóságban is van.

Dľ. Kocsis Máté
Megkérdezi, hogy a címnyilvántartás kapcsĺín módosító indítvĺányként kezeljék-e, amit
Képviselő Asszony monđott' vagy ez most maradjon így és megoldóik majd a jarasi hivatalon
keresztül? Megállapítja, hogy nem éľinti az előterjesztés lényegi tartalmát. Megadja a szőt
Jakabff Tamásnak.

Jakabff Tamás
Visszatérve aZ eIőterjesnés lényegi tarÍa|mźthoz jelzi, hogy az elektľomos közmű,
kozví|źąítással kapcsolatos kéľdéséľe nem kapta meg a vá|aszt. Kovács ottó Úr vá|aszěhő|

egy-két részre reagźina. Amiket ő kiemelt, azok olyan hazak voltak, ahol bőven több a

bevétel, mint a kiadás és mellette nincsen honibilis felújítási ktiltsége, amelyet szintén
mellékeltek az e\óteqes:ztésben, tehát ő ezt is szempontként vette, amikor kiemelte ęzeket a

házakat. Egyedi feltételekkel javasolja ahatározatíjavaslat a lakások elidegenítését és ezzę|

kapcsolatban megnézte a 20l0-es előterjesztést, ahol az összes közmű kĺlltségre kĺ'rĹilbelül
230 millió forint jött ki. Valószínűleg kiesik ebbo| az elektľomos felújítás, azőtavo|t infláció,
legyen 250 millió forint. Ennyiből meg lehet oldani a közmű kérdést a lvĺAv telepen.
IJgyanaz a 20lO-es előterjesztés azt taľtalmazla,hogy nyilvríĺrtartási érték szerint kerekítve a
lakások ĺjsszéľtéke 1,2 milliárd forint. Ha ezeket a lakasokat rendelet szeńnt idegenítenék el,

akkor 25 és 50 %.os iíron tehetnék ezt meg, méghozzá a kis lakásszźtmthálzakban 50 Yo, a
nagy lakásszźmí,nźl' 25 %-ért. Az itteni lakások között 33 ilyen és 33 olyan lakás van, tehát

nagyjábő| egyfoľma méretíĺek is ezek aházak. A rendelet szerint kc'ľiilbeltil 450 millió forint
bevételt saccolt, amennyit a ľendelet szerinti elidegenítésekből rca|izá|nl tudnanak. Van egy
olyan projektjfü, ahol 250 millió kellene kiadni és 450 millió foľint köriili bevételt fudnának
realizá|ĺĺ, tehát körĹilbeltil majđnem kétszeľ aľľryi bevétellel kecsegtet, ha az onkormźnyzat
valamilyen módon forrást tudna talĺĺlni a kĺĺzmiĺhe|yzet rcndezésére. Ez tulajdonképpen egy
olyan projekt, amivel ha odamenne egy építési vál||a|koző egy bankhoz, jó eséllyel kapna rá
hitelt. Miért nem vizsgáltak meg valami ehhezhasonló megoldási k<jzmiĺrendezési javaslatot?



I)ľ. Kocsis M:áté
Azt tarŁja helyesnek, ha a kĺirzet képviselője, dr. Dénes Maľgit válaszolna. Megkéri őt
udvariasan, hiszen a mostani bérlőkkel a kapcsolattartźshozzákötődik és ez egy kĺizel mĺásfél
évtizedes ügy, aminek a végére most pont kertilhet. Megadja aszőt dr. Dénes Margitnak.

Dľ. Dénes Maľgit
Tény, hogy nagyon ľégi azigy|et és volt egy olyan ĺinkoľmányzati cik|us és önkormányzati
ľendelet, ahol anyagi nehézségek miatt az önkoľmźnyzat e|hatfuozta, hogy minden olyan
eladható ingatlant, amit el fud adni, ha jól emlékszik, az értékénęk a 80 vagy 90 %-źú
elengedve, |0 % éľtéken meg akaľ szabađulni tőle, mert nem volt pétue a felújításra. A
szennyvíz az szipparĺtással ttiľténik, tehát a telep fenntartása önmaga 7-8 millió/év és mínusz
volt a költségvetés' Akkor meg kellett beszélni az emberekkel, hogy így vállaljĺík-e, meľt a
lakók jelentkeztek, hogy ha egyszer megjelenik egy ilyen <inkormĺĺnyzati |ehetoség, élni
szeretnének vele. Ugyanakkor meg volt köwe az önkormźnyz'at keze, hogy ezt a csatomázási
dolgot meg kell oldani. Ez ktiriilbelül a lakók és az ĺinkormányzat kiilönbcĺző szervei kĺizött
tiz éves vita, hogy szeretnék megvenni. Nem egy felelős vezetóje az önkormźnyzatnak azt
mondtą hogy ha megoldódik a szennyvízelvezetés és az egész ĺendszeľ, akkor ezt a
lakóközösség tulajdonába fogja adni ilyen feltételekkel. Ezek után, amikoľ máľ úgýs úgy
érzik, hogy minden ciklusban átveľték őket, meľt még mindig csak fizetnek és nem tudnak
birtokba keľülni, nem lenne szerencsés kiállni és azt mondani, hogy mégsem ađják el, mégis
ľagaszkodnak ahhoz, hogy nyerészkedjenek. Amikor egyszer valamilyen módon egy testtilet
hozhatźlrozatot' akkor sajnos az ahatźltozat áthtlződik ciklusokon keľesztiil és ezért kell, hogy
minden egyes rendeletet és elképzelésĹiket nem csak a jelenben, hanem a jtivőben is
gondoljanak meg Ezértjavasolja, hogy ne jĺárassfü meg azt akźlvźrrtźtt az ott lakókkal, hogy a
megbeszélt és kialkudott feltételeket megint felľúgi ĺĺk.

Dr. Kocsis M:áté
Az elmúlt két és fél évben legalább tíz alkalomma| ta|źL|koztak a lakókĺ'zösséggel, ha atéma
megengedne némi iľóniát, akkoľ azt mondta volną hogy a javaslatát majd a Képviselő
Asszony |eegyezteti az ott élő emberel'kel. Így is eléggé nagy mtr bennÍik az indu|at az
onkormanyzat eddígi tehetetlenkedése és a csatoľnazás finanszírozása kc'nil kialakult vita
miatt. Dr. Sáĺa Botondnak megadja aszőt.

Dľ. Sára Botond
Jakabfu Képviselő Űr arra a felvetésére, hogy a uÁv telep egy részét tartsa meg az
onkormanyzat, mźs részét pedig idegenítse el, annyit tud reagĺílni, hogy jogi szempontból ez
egy bonyolult teriilet, meľt egy osztatlan kĺizös teľület és nyilván a jcivőbeni étékesítésnek is
az egyLk előfeltétele atźlrsasház alapítás, ami igen nagy kĺiltséget fog jelenteni. Az ott élőknek
az e|őzetes szźndéka' illetve, hogy hány ember jelenti be vételi szźnđékźtt, nyilvĺĺn előfeltétele
volt aĺulak, hogy ez a fo|yamat elinduljon. Nem lehet külön keze|li, csak egyben lehet a
MAV telepet kezelni. Részekre bontani, illetve éptiletekre bontani, hogy az egyik nyereséges,
a másik veszteséges' nem lehet. Ha a vételi szrándékot az ĺinkoľmźnyzat elfogadją és ďelé
törekszik, hogy az ott élő bérlők meg fudjĺĺk venni aziĺgat|ant, akkor azt jogi szempontból is
így kell kezelni, tehát az osztatlan közös trrlajdont meg kell sziĺntetni és tĺĺrsashĺízat kell belőle
alapítani. Ami azt jelenti, hogy aki valóban vételi szĺndékot jehez, fiiggetleniil attól, hogy
melyik házbanlakik, annak éľtékesíteni kell a kialkudott feltételekkel az ingatlanokat.
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Dľ. Kocsis M:áté
Jakabs Tamásnak adja meg a szőt.

Jakabfy Tamás
Az elektromos hálózat és a kĺizmű kérdés megváIaszolĺása még mindig halasztőđk. Az
Alpolgármęster Úľ által elmondottakat elfogadją hogy egybe kell kezelni, tekintsék csak
mée1ěeyzesnek, amit ezzelkapcsolatban az elején elmondott. Viszont a Polgármester Úr és

Dénes Maľgit Képviselő Asszony teljesen felreéľti 6t, ő szőba se hoztą hogy nem kell eladni
a lakasokat, sőt, azthozta szőba, hogy el kell adni a lakásokat, ugyanis ezlesz a fedezete
annak, hogy Józsefuaros onkormanyzat saját beruhĺízĺísként megoldja a kĺizmiĺ problémákat.
Ennek a ieđezete csak az lehet, hogy elkezdik eladogatni. És azt mondtą hogy a kĺizmű
problémák megoldása 250 millió forintba keľülne, mie a, potencialis bevétel, ha mindenki
megveszi a lakást, akkor körĹilbeliil450 millió foľint. A MAV telep lakóinak ne legyen egyedi
feltétel megállapítva a lakásvasarlasukhoz, hanem ők is, mint minden mas bérlő
Józsefuaľosban renđelet szeľint tudjak megvenni a lakasaikat. Ez volt az ő javas|ata, szóba se

hozta, hogy ne adjak el a lakásokat.

Dľ. Kocsĺs l&'ĺ.álté

Nem éľtették fétľe a Képviselő Utat, arra értette amegsegyzését, hogy aztmonđta' hogy adják
el, de többéľt. Erľe ők azt mondjĺík, hogy eddig sem úgy éltek, mint Józsefuarosban bármelyik
más bérlő. Többek közĺjtt azért sem, meľt még csatoľnájuk sem volt. Es akkor a koľábbi évek
káLvźnájaról nem is beszéltek. Ez va|őban egyedi dtĺntés, azért egyedi, mert maga az ügy is
egyedi. Messziről |źúszott erről a ľĺa.v telepes ügyről, hogy az a megźi|apođás, hogy a

lakáselidegenítésből szźrmaző bevételből majd ők megépítik a csatornahá|őzatot, ez a|akők
számźra éppen a korábbi önkormányzatok teljes hiteltelensége miatt nem volt elfogadható.
Nem bíztak annyiľa Józsefuáros onkormányzatában' hogy elfogađjet< azt az ajźn|atot, hogy
előbb ők adjak oda a pénzüket' majd utána ők megépítik. Azt mondták, hogy építse męg az
önkoľmanyzat és majd ők megveszik.

Dr. Kocsis N,ĺ.áté
Dr. Dénes Maľgitnak megadja aszőt.

Dľ. Dénes Maľgĺt
Megeľősíteni, amit a Polgáľmester Ur mondott, nem éĺették félre, épp azt mondta, hogy egy
döntés źúhtľ;ődhat több ciklusra is. Ha egyszer vďaha egy felelős vezető valamit megigér, azt

illik betaľtani. Akkor abban azidőben, amikor a vételi szĺándékot je|ezték, akkor ezek voltak a
jogszabá|yok, csak ezért nem tudtrík akkor eladni. Mindenkinek úgy kell gondolkodni, hogy
amit mond, az akovetkező ciklus vezetésére is kötelezvéný jelent.

Dľ. Kocsis Máté
Egry Attilanak adja megaszőt.

Egry Attĺla
Egy plusz információva| egészíti ki a vitát. A MAV telepnek van egy saját kis töľténete,

tagéđiája, amit most próbá|nak megoldani, ami abból adódik, hogy víz-, villany-,
csatomďrá|őzata nincs rendben és a jogszabá|yok nem teszik lehetővé, hogy amíg ezek nem

ľendeződnek, addig az onkotmźnyzat eladja a lakóknak. A lakók időről időre mindig jottek az
utolsó 15 évben, hogy ők bejelentik a szándékot, hogy megvegyék. Az önkorményzat soha
nem tudott helytállni, és soha nem tudta megtenni azt,hogy felújítsa a közműveket és utĺĺna

biztosítsa az éĺhékesítést, és biztosítsa, hogy az itt lakók megvegyék a lakásokat. Erró| az



l.)

f.)

oldalról nénłe az önkormźnyzat elmaradasban van. KĹilönösen nehéz he|yzet volt akkoľ,

amikor a ľendelet körülbeltil egy évig lehetőséget biztosított, hogy a lakók |5 %o-on vehessék

meg az általuk bérelt önkormányzati lakóingatlant. ok akkor is jĺĺttek és bejelenteÍték az

igéný és akkor is úgy jáľtak, hogy mivel az önkormányzat foĺráshiány miatt nem kezdte el a

csatoľna-, viz és villanyfelújítźst, igy nem lehetett eladni. Innen indul az ő igényfü, ebből

fakad az o ptob\émájuk' hogy szeretnék ezt a kedvezméný érvényesíteni. A rendelet már nem

tęsz lehętősége;t, hiszęn a Képviselő-testĺilet maľ módosította' azért mégiscsak ők éltek a
bejelentéskoľ az igényiikkel és ĺjnkormźnyzatioldalról nem tudott ezva|óravalni. Innen indul
az,hogy nagyon iehZ,helyzetben van azönkoľmrányzat, amikor targyďni kell a vĺÁv telepi

lakókkal, és morális szempontból sem tĺinik tisztességesnek, hogy azt modjĺĺk, hogy most maĺ
a rendelet 50 %-on á|I,vagy akar jövő héten megemelik I0O %o-ra, és akkoľ eĺuryi és így kell
megvenni. ok megtettek mindent az ó részíjk'ről, hogy az éĺékesítés megtörténhessen. A
konĺbbi önkormanyzatok vezetése _maľ ne boncolgassák milyen okokból, általában

fonáshiany vo|t az indok - nern tette meg a szükséges lépéseket.

Dľ. Kocsis N,Iőúé

További kéľdés, hozzźsző|ás hiányában a napirend vitźtjeł. |ezérja és szavazásra bocsátja az

alább i hatźn ozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

a 336120|0. (x. 07.) számú határozatźnak 3. pont elso francia bekezdését a következő

szövegre módosítja:- a lakások egyösszegíi vételara megegyezik az onkormźnyzat
fóvizhá|őzat, gy(Ąt(5 szennycsatoľna rendszere csereje költségének a lakásokĺa, fulajdoni
hĺĺnyaduk alapj an szźm:ŕ.tott részaŕny áv aI,

az ingatlan-nyilvantartásban 38818/6 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben

Budapest VIil., Salgótaľjĺáni tú 7. (a valóságban Szemafor u. 9.) szźtm a|atti éptiletben

ta|á|hatő lakásokat elidegenítésľe kijelöli. Ahatźrozatlan időtaĺtamĺa bérbe adott lakások

esetében avéte|źr a kijeltilés időpontjában hatályban lévő rendelet32. $-a alapjan a HVT
teľületre tekintettel a vízmíj, csatornamri közműrendszer felújítás kĺiltségeivel
mege gy ező, a |akźsr a tul aj doni hĺínyad aúny áb arl es ő ö s sze g.

az ingatlan-nyilvĺántaľtásban 388I8l7 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben

Budapest VIII., Salgótarjĺíni út 9. (a valóságban Szemafor u. 7.) szźtm a|atti épületben

található lakásokat eliđegenítésre kijelöli. A'hatźrozatlan időtartamľa bérbe adott lakások

esetében a véte|źr a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendel et 32. $-a alapjan a řIVT
teľtiletre tekintettel a vízmu, csatomamti közmiirendszer felújítás kĺiltségeivel
megegyező, a lakásra tulajdoni hányad aranyában eső <isszeg.

az ingatlan-nyilvĺíntartásban 38818/8 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben

Budapest VIII., Salgótarjríni út l1. (a valóságban Szemďor u. 5.) szźtm a|atti éptiletben

található lakásokat eliđegenítésre kijelĺili. Ahatźrozatlan időtartamľa bérbe adott lakások

esetében avételźr a kijelĺilés időpontjában hatĺlyban lévő rendelet 32. $-a alapjan a HVT
teľületre tekintettel a vizmu, csatomamű kĺizmiirendszeľ felújítás költségeivel

megegyező' a lakĺásľa tulajdoni hrínyad aĺanyában eső összeg.

az ingatlan-nyilvantartásban 38818/9 he|yĺajzi számon nyilvĺĺntaľtott, természetben

Budapest VIII., Salgótarjáni út 13. (a valóságban Szemafor u. 3.) szźtm a|atti épületben

található lakásokat elidegenítésre kijelĺili. Ahatźrozatlan időtaľtamra bérbe adott laktĺsok

esetében a vételar a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelęt32. $-a alapjĺĺn a HVT
területľe tekintettel a vízmu, csatornamű közmrĺrendszer felújítás költségeivel

megegyezó' a lakásľa tulajdoni hányađ arźnyábaĺ eső összeg.

3.)

4.)

s.)
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6.) az ngat|arĺ-nyilvántartásban 38818/19 helyrajzi számon nyilvĺántartott' teľmészetben
Budapest VIII., Szemafor u. 8. szám alatti éptiletben talďható lakásokat eliđegenítésľe
kijelĺili. A hattrozatlan időtartamľa bérbe adott lakasok esetében a vételaľ a kijelĺĺlés
időpontjában hatá|ybarĺ lévő rendelet 32. $-a ďapjan a řIVT területre tekintettel avizmu,
csatornamú közmiĺrendszer felt$itźts kcĺltségeivel megegyező, a lakásra fulajdoni hányad
arĺĺnyában eső összeg.

7.) az íngat|an-nyilvantaľtásban 38818116 helytajzi szźtmon nyilvantartott, természetben
BuđapesĹ VI[., Lokomoĺ.ív utca 1. (a valóságban Szeľufor u. f.) szfulr alaĹĹi épületbell
található lakásokat elidegenítésre kijelĺlli. Ahatźrozat|an időtartamľa bérbe ađott lakĺĺsok
esetében avéte|áĺ a kijetölés iđőpontjában hatályban lévő rendelet32. $-a alapjan a }IVT
teľiiletre tekintettel a vízmu, csatomamú k<lzmiĺrendszer felújítás költségeivel
megegyezó' a lakásra tulajdoni hanyad arźnyában eső összeg.

8.) az ingat|an-nyilvantartásban 388|8137 he|yrajzi számon nyilvantaľtott, teľmészetben
Budapest VIII., Lokomotív lltcaZ. szám alatti épületben talá|hatő lakásokat elidegenítésre
kijelöli. A hatźrozat|an időtaľtamra bérbe adott lakások esetében a vételźtr a kijel<ĺlés
időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a alapjan a HVT terĹiletre tekintettel a vinĺlu,
csatornamtÍ közmrĺrendszet fe\ijítźls k<iltségeivel megegyezo, a lakásľa tulajdoni hanyad
ar źny źĺb an e ső <ĺs sze g.

9.) az ingatlan-nyilvantartásban 38818/17 he|ytajzi számon nyilvantaľtott, természetbęn
Budapest VIII., Lokomotív utca 3. (a valóságban Szemafor u. 4.) szźtm alatti épületben
taláLhatő lakásokat elidegenítésre kijelöli. Ahatźrozatlan időtartamĺa béľbe adott lakások
esetében a vételar a kijelĺilés időpontjában hatályban lévő rendelet32. $-a alapjrán a HVT
tertiletľe tekintettel a vímlu, csatornamú kĺjzmrĺľendszeľ felújítás költségeivel
megegyezo, a lakásra tulajdoni hanyad arrínyában eső összeg.

10.)az ingatlan-nyilvrántartásban 38818/36 helyĘzi széĺnon nyilvántartott, természętben
Budapest VIII., Lokomotív utca 4. szám a|atti épületben található lakásokat elidegenítésre
kijelĺjli. A hatźrozatlan időtaľtamĺa bérbe adott lakások esetében a véte|áĺ a kijelĺĺlés
időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a alapjan a HVT területľe tekintettel avízmu,
csatomamű közmtĺľendszet fe|iĄitźls költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hanyad
arźnyábaneső tisszeg.

|l.)az ingatlan-nyilvantartásban 38818/18 helyľajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 5. (a valóságban Szemafor u. 6.) szźlm alatti épületben
ta\á|hatő lakásokat elidegenítésre kijelöli. Ahatározatlan időtaľtamra bérbe adott lakások
esetében avétę|źr a kijelĺilés időpontjában hatáLyban lévő rendelet32. $-a alapjaĺr a HVT
területre tekintettel a vízmíi, csatomamiĺ közműľendszer felújítás költségeivel
mege gy ezo, a |akásr a tul aj doni hanyad ar źny áb an e ső ĺi s szeg.

I2.)az ingatlan-nyilvĺíntaľtásban 38818/13 helyajzi széĺnon nyilvĺĺntartott, természetben
Budapest VIII., Tbiliszi tér 2. szźlm a|atti éptiletben található lakásokat elidegenítésre
kijelöli. A hatźnozatlan időtartamľa bérbe adott lakĺísok esetében a vételar a kijelĺilés
időpontjában hatályban lévő rendel et 32. $-a alapjan a FIVT teľĹiletľe tekintettel a vízmu,
csatornamú k<izmiĺrendszer felujítás költségeivel megegyezó, a lakásľa tulajdoni hányad
arźnyábaneső ĺĺsszeg.

|3.)az ingatlan-nyilvĺántaľtásban 38818/12 he|yajzi számon nyilvĺíntartott, természetben
Budapest VIII., Tbiliszi tér 3. szálm alatti épiiletben található lakĺásokat és nem lakás célú
helyiséget eliđegenítésre kijelöli. Ahatźtrozatlan időtartamra bérbe adott lakások esetében
a vételar a a kijeltilés időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a alapjrán a HVT
területre tekintettel a vízmu, csatornamrĺ közműrendszeľ felújítĺás költségeivel
megegyező' a lakásra tulajdoni hányađ aúnyában eső összeg. A nem lakás célú helyiség
esetében avéte|fu a kijel<ilés időpontjában hatźůyban lévő rendelet26. $.a alapjĺĺn a ľIVT
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területre tekintettel a vinrtll, csatornamiĺ kĺjzműrendszer felújítás kĺiltségeivel
megegyező' a helyiségre tulajđoni hányad arźnyában eső <ĺsszeg.

t4.)az ingatlan-nyilvantartásban 388l8i38 he|yrajzi szĺímon nyilvĺĺntaľtott, természetben
Budapest VIII., Tbiliszi téľ 5. száĺn a|atti épiiletben talrá|hatő lakásokat elidegenítésre
kijelöli. A hatáttozat|an időtartamra bérbe adott lakrások esetében a vételĺár a kijeltilés
időpontjában haĺályban lévő ľendelet32. $-a alapján a ľIVT teriiletre tekintettel avizmíi'
csatomamű kö'zmiirendszer felújítás k<ĺltségeivel megegyező, a|akźsra fulaidoni hányad
aranyában eső összeg.

15.)az ingatlan-nyilvĺĺntaľtĺásban 38818/40 helyrajzi számon nyilvĺĺntartott, természetben
Budapest VI[., Tbiliszi tér 6. szám ďatti épületben található lakasokat elidegenítésre
kijelöli. A hatźxozatlan időtartamra bérbe adott lakĺások esetében a vételĺír a kijelölés
időpontjában hatályban lévő rendelet32. $-a alapjan a HVT tertiletre tekintettel avinrlu,
csatomamíĺ közmúrendszeľ felújítĺás költségeivel megegyezo, a lakasra tulajdoni hanyad
aŔnyábaneső összeg.

t6.)az ingatlan-nyilvĺĺntartásban 38818i10 helyrajzi számon nyilvĺántartott, természetben
Budapest VIII., Salgótarjani út 15. (a valóságban Szemafor u. 1.) szĺm ďatti épiiletben
ta|á\hatő lakásokat elidegenítésre kijelöli. Ahatźttozatlan időtartamľa bérbe adott lakások
esetében avéte|źr a kijelĺĺlés időpontjában hatályban lévő rendelet32. $.a alapjan a řIVT
teriiletre tekintettel a vizĺnu, csatoľnamú kĺizmiiľendszer fehijítás költségeivel
megegyező, a |akásra fulajdoni hányad aľanyában eső ĺisszeg.

l7.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a jelen hatĺíľozat 2.).|6.) pontjaiban foglďt ingatlanok
bérlőivel az a|apitő okiratok ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően a
fóvizhźiőzat, gynjtó szerurycsatorna rendszere cseréjének megvalósítása érdekében . a
szükséges előszerzódést kĺĺsse meg úgy, amely tarta|mazza, hogy a vevő a vételár
ľészleteket előre fizeti meg a közműrendszer felújításĺának Ĺitemével és költségével
megegyezo méľtékben.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: a közműrendszer kiépítését követően azonnal

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a határozatot t6 igen, 0 nem szavazatta|, I
tartőzko dźts mel l ett el fo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN EGYSZERu ll rÉpvlspro
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZoToBB sÉc szÜrsÉGES
FIATAROZAT:
21s/2013. (vl.os.) 16IGEN O NEM 1 TÁ.RTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1.) a336120|0. (x. 07.) szárńhatfuozaténak 3. pont első francia bekezdését a következő
szĺĺvegĺe móđosítja: a lakások egyösszegii véte|ára megegyezik az onkormźnyzat
fővízhźiőzat, gqjto szennycsatorna rendszere cseľéje költségének a lakasokľa, tulajdoni
hányaduk alapj an sziĺmított részarźny áv a|,

2.) az ingatlan-nyilvantaĺásban 38818/6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII., Salgótarjĺáni tft 7. (a valóságban Szemafor u. 9.) szźan a|atti éptiletben
található lakásokat elidegenítésre kijelöli. Ahatźnozatlan időtatamĺa bérbe adott lakások
esetében avételátr a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet32. $.a ďapjan a FIVT



3.)

4.)

s.)

teľĹiletre tekintettel a vízsrlu, csatoľnamíi közmrĺrendszer felújítás költségeivel
megegyező, a lakĺĺsra tulajđoni hanyad arrĺnyában eső összeg.
az ingatharl-nyilvantartásban 388I8l7 he|yrajzi számon nýlvántartott, természetben
Budapest VIII., Salgótaľjáni út 9. (a valóságban Szemafor u. 7.) szám alatti éptiletben
tďĺálható lakásokat elidegenítésre kijel<ili. Ahatźlrozat|an időtartamĺa bérbe adott lakasok
esetében avételźtt a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet32. $-a alapján a }IVT
teriiletre tekintettel a vízmu, csatornamű közmtĺľendszer felújítás k<iltségeivel
megegyező' a lalĺásľafulajdoni hanyad arźnyában eső <ĺsszeg.

az ingat|an-nyilvĺántartásban 38818/8 he|yrajzi számon nyilvĺántartott, természetben
Budapest VIII., Sďgótaľjáni út 11. (a valóságban Szemafor u. 5.) szźm alatti éptiletben
talá|hatő lakásokat elidegenítésre kijelöli. Ahatźnozatlan időtartamľa bérbe adott lakĺsok
esetében a vételar a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet32. $-a ďapjĺĺn a řIVT
terĺiletre tekintettel a vizmu, csatomamiĺ kĺĺzmrĺľendszer felújítás költségeivel
megegyező' a lakĺásra fulajdoni hĺányad arźnyźtban eső összeg.
az ingat|an-nyilvĺántartásban 38818/9 helryrajzi számon nyilvĺĺntartott, természetben
Budapest VIII., Salgótaľjani út 13. (a valóságban Szemafor u. 3.) szán a|atti éptiletben
ta|źůhaÍő lakrásokat eliđegenítésre kijelĺlli. Ahatźrozatlan időtartamľa bérbe adott lakasok
esetében a vételĺár a kijelĺĺlés időpontjában hatĺĺlyban lévő rendelet32. $-a alapjĺán a HVT
teľiiletre tekintettel a vízmu, csatomamű ktĺzmíĺľendszer felújítás költségeivel
megegyezó' a lakasra tulajdoni hanyad arźnyában eső összeg.

6.) az ingat|an-nyilvźntartásban 38818/19 helyrajzi szźlmon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII., Szemafor u. 8. sziím alatti épületben található lakásokat elidegenítésľe
kijelĺili. A határozatlan időtaľtamra bérbe adott lakrások esetében a vételĺáľ a kijelölés
időpontjában haüályban lévő rendelet 32. $-a alapján a HVT teriiletre tekintettel avízmu,
csatornamű közmtĺrendszer fe|i$ítás költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hrínyad
arźnyábaneső összeg.

7.) az íngatlarl-nyilvántartásban 38818/16 helyrajzi számon nyilvantaľtott, teľmészetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 1. (a valóságban Szemafor u. 2.) szźm alatti épületben
taliźihatő lakásokat eliđegenítésre kijelöli. Ahatźlrozatlan időtaľtamĺa bérbe adott lakások
esetében a vételar a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet32. $-a alapján a HVT
területre tekintettel a vízmú, csatomamiĺ kĺjzmiĺľendszęr felújítás költségeivel
megegyezo' a lakásra tulajdoni hányad arźnyźhan eső összeg.

8.) az ingatlarl-nyilvĺántaľtásban 388|8137 he|yrajzi számon nyilvantartott, természetben
Budapest VIII., Lokomotív lÍca2. szźtm a|atti épületben talá|ható lakásokat elidegenítésre
kijelĺili. A hatfuozatlan időtaľtamra béľbe adott lakások esetében a véte|źtr a kijelölés
időpontjában hatlílyban lévő ľendelet32. $-a alapjan a FIVT teľtiletľe tekintettel avizmu,
csatoľnamĹĺ közműľendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásľa tulajdoni hanyad
arźnyábarleső összeg.

9.) az ingatlan-nyilvĺĺntartásban 38818/17 he|yrajzi szĺmon nyilvantartott, természetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 3. (a valóságban Szemafor u. 4.) szźlm a|atti éptiletben
ta|áLLntő lakásokat elidegenítésre kijelöli. Ahatźrozatlan iđőtaľtamĺa bérbe ađott lakĺások
esetében avételőr a kijel<ilés időpontjában hatalyban lévő rendelet3Z. $-a ďapján a HVT
területre tekintettel a vízmu, csatornamű közmiĺrendszer felújítas költségeivel
megegyezo' a lakasra fulajdoni hanyad aľanyában eső összeg.

|O.)az ingatlan-nyilvĺántartásban 38818/36 helyrajzi sámon nyilvantartott, természetben
Budapest vlil., Lokomotív utca 4. szźtm a|atti épiiletben talźlhatő lakásokat elidegenítésľe
kijelĺili. A hatáĺozatlan időtartamĺa bérbe adott lakások esetében a vételár a kijelölés
időpontjában hatályban lévő rendelet32. $-a alapján a ľIVT teriiletre tekintettel avizĺrlú,
csatornamiĺ kcizműrendszeľ felújítás költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hĺínyad
arźnvábaneső összes.



ll.)az ingatlan-nyilvĺĺntaľtasban 38818/18 helyrajzi számon nyilvlántartott, természetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 5. (a valóságban Szemafoľ u. 6.) szźtm a|atti épületben
található lakasokat elidegenítésľe kijelöli. Ahatźrozatlan iđőtaľtaffia bérbe ađott lakások
esetében avételźlr a kijelĺilés időpontjában hatályban lévő renđelet 32. $-a ďapjan a řIVT
terĹiletre tekintettel a vizmu, csatornamtĺ ktjzmtĺrendszer felújítás költségeivel
megegyező' a lakásra tulajdoni hanyad atényábarl eső ö,sszeg.

|Z.)az ingatlan-nyilvantartásban 38818il3 he|yrajzi sámon nyilvĺíntartott, természetben
Budapest VIII., Tbiliszi tér 2. sz,źlm a|atti épiiletben található lakasokat elidegenítésre
kijelcili. A hatźnozatlan időtartamĺa bérbe adott lakások esetében a vételar a kijelölés
időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $.a a|apján a FIVT teriiletre tekintettel avízmu,
csatornamtĺ kĺizmiirenđszeľ felrijítĺás költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hrĺnyad
aúnyábaneső összeg.

13.)az ingatlan-nyilvĺántartásban 38818/12 he|yrajzi számon nyilvĺántartott, természetben
Budapest VIII., Tbiliszi téľ 3. szĺĺm alatti épületben található lakasokat és nem lakas célú
helyiséget elidegenítésľe kijelĺili. Ahatźlrozatlan időtaľtamĺa béľbe adott lakások esetében
a vételfu a a kijelölés idópontjában hatĺályban lévő ľendelet 32. $-a alapjarl a řIVT
teľĹiletre tekintettel a vízmu, csatoľnamű közmtĺľendszer felújítás kĺiltségeivel
megegyező' a lakásľa tulajdoni hanyad arźnyétban eső összeg. A nem lakás célú helyiség
esetében a vételár a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet 26. $.a alapjrán a HVT
terĹiletre tekintettel a vízmu, csatornamű közműrendszer felújítás költségeivel
megegyezíĺ, a helyiségľe tulajdoni hrányad artnyában eső összeg.

l4.)az ingatlan-nyilvantartásban 38818/38 he|ytajzi számon nyilvantartott, teľmészetben
Budapest VIil., Tbiliszi tér 5. szátm a|atti épületben található lakásokat elidegenítésre
kijelöli. A határozatlan időtartamĺa bérbe adott lakások esetében a vételaľ a kijelölés
időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a a|apjźn a HVT teriiletre tekintettel avizmíi,
csatoľnamű kĺjzmrĺrendszer felújítás kĺiltségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hányad
arányábaĺeső tisszeg.

l5.)az ingatlan-nyilvrántaľtásban 38818/40 he|yrajzi sziímon nyilvĺĺntaľtott, természetben
Budapest VIII., Tbiliszi tér 6. szźm a|atti épületben található lakásokat elidegenítésre
kijelöli. A hatźrozatlan időtaľtamra bérbe adott lakások esetében a vételĺár a kijelölés
időpontjában hatályban lévő rendelet3Z. $-a a|apjarl a řIVT terĹiletre tekintettel avizmu,
csatoľnamú közmrĺĺendszer felújítás költségeivel megegyezo, a lakásľa fulajdoni hanyad
arźnyábaneső összeg.

16.)az ingatlan-nyilvríntartásban 388l8/l0 he|yĺajzi számon nyilvĺíntaľtott, teľmészetben
Budapest VIII., Salgótarjani út 15. (a valóságban Szemafoľ u. 1.) szźtm a|atti épületben
ta|á|ható lakásokat elidegenítésre kijelcili. Ahatáĺozatlan időtartamĺa bérbe adott lakások
esetében a vételĺír a kijelölés időpontjában hatályban lévő ľendelet 32. $-a alapján a řIVT
terĹiletre tekintettel a vízmu, csatomamű közmtirendszer felújítás kĺiltségeivel
megegyezo' a lakásra tulajdoni hanyad arźnyában eső ĺĺsszeg.

l7.)felkéń a Kisfalu Kft-t, hogy a jelen hatĺírozat 2.)-t6.) pontjaiban foglalt ingatlanok
béľlőivel az alapítő okiratok ingatlan-nyilvantaľtĺĺsba történő bejegyzését követően a
fíĺvizhźt|őzat, gqjtő szeĺurycsatorna rendszere cseĘének megvďósítása érdekében . a
szĹikséges e|őszerzodést kösse meg úgy, amely tarta|mĄ7.7a, hogy a vevő a véte|ár
részleteket e|őre ťlzeti meg a közmiirendszeľ felújításanak ütemével és kĺiltségével
megegyezó mértékben.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: a közmtĺľendszer kiépítését követő eĺ azolala|
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Napirend 3/3. pontja
Javaslat a Í712005. (Iv. 20.) számú tinkoľmányzati ľendelet hatályon kíviil
he|yezéséľe és új rendelet alkotására, valamĺnt a 224ĺ2012. (uI. 05.) számú
képviselő.testĺileti határozat visszavonásáľa és űjhatározat elfogadásáľa
(íľasbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
(Szó szeľinti leiĺatban.)

Dľ. Kocsis M:íté
A bizottságok megtargya|tźk, szóbeli kiegészítésttesz az előterjesztő. Megadja a szőt Kovács
ottó úrnak.

Kovács ottĺí
A Humánszo|gźitatásiBizottság 2013.junius 3-ai tilésén Komássy Ákos képviselő ur kérte a
Józsefuaros Kĺizpont Negyed Corvin Negyeddé történő á.lĺjavítěsát, és ęzért ezt eIoteqeszto
módosításként a hatźtĺozati javaslat 2. pontjanak 8.b.a. pontban Corvin Negyeddel tĺjľténő
megnevezésľe módosítom ezt, mi hibánkból.

Dľ. Kocsis Máté
Napirend vitájatmegnyitom, Komássy Ákos képviselő úr paĺancsoljon.

Komássy Ákos
Tisĺelt Polgármesteľ úľ, Tisztelt Képviselő-testület, egyrészt k<jszöntim szépen a bizottságon

' tett javaslatom befogadását az előterjeszto részéről' másľészt pedig javaslom, hogy a 8-as a
hatáĺozatijavaslat a hosszli hatźrozatijavaslat 2, fejezetnek 8/a pontjanak pondában aho| az
aIapbérleti díjak meghatźtrozása a bérleményben végzett tevékenység alapjan tĺjľténő
meghatźrozása szerepel. Nevezzük meg ha mĺír ilyen kivételes új állami monopólium vette
kĺiľül ezt az ugyet a dohanyboltokat, mégpedig az e|ső sorban, tehát italbolt, játékterem,

szexshop, dohanybolt, ugye ezek a vaskos haszonĺésszel dolgozó koncessziós dohányboltok
bizonyźtrakönnyĹĺszeľrel kifizetik a nettó forgalmi érték25 oÁ-źibér|eti díjként.

Dr. Kocsis M:áté
Megkéľdez z:đk az előterj esztőt, hogy befogadj a-e a javas|atát, én a magaĺrl részérő| egyetértek
vele. Egyébként kĺĺsztinjfü a pĺĺrtpľopaganđa szĺĺveget, hogy ha 20 millió forintért elad a
dohĺányboltos cigaľettát, azért nagyon sok cigarettát kell eladni egy hónapbaÍI, azon 2 mi||iő
forint haszna van, abból ađőzik, fizeti a bérleti đíjat, a munkáltatói járulékokat az
alkalmazottat a rezsijét, a könyvelőjét és mindent akkor mintegy |70-tő| 220- ezer forint
k<izötti ĺisszegig marad a dohanyboltos zsebében, hogy ha ezt irigyli tőle képviselő ur, akkoľ
lelke rajta. Kovács ottó úrtól megk&dezem, hogy befogadja-e a módosító javaslatot?

Kovács ottó
Köszön<im szépen, de mi ezt nem tartottuk mega|apozottnak ezt. a javaslatot.

Dľ. Kocsis M.áté
Akkor módosító indítvĺĺnyként fogiuk kezelni a képviselő úmak a javaslatát. Jakabffu Tamĺĺs
képviselő ur paľancsolj on.
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Jakabff Tamás
Köszönöm szépen. Tehát, először is az iiresen álló helyiségek kedvennényefuó| szeretnék
beszélni. A VPB üléseken elég sok olyan tigyĺink van, hágyIĺwiínyosan tĺv'ĺ4,ĺt afé| évet'
egy évet amíg olcsóbban bérbe tudják venni a helyiséget. És én a hétfrĺi VPB iilés utaĺl kértem
A|jegyzĺ| Asszoný, hogy szeretnék egy olyan módosítast tenni ehhez a javaslatho z, a most
tfugya|andő szintén a hosszú hatźnozati javas|athoz,hogy ezta2}.3Toń.oskedvezľréný a 80-
70 %o-os bérleti díjat, csak akkoľ aĺ|juk meg, ame.nnyiben ezze| a Varosgazdálkođási és
Péĺuilgyi tsizottság, illefue a teľminológia szerint a hatiásk<irrel rendelkező bižoftság egyetért.
Tehát, hogy jelen pillanatban az a szitlláció, hogy amennyiben 6 hónapja tiľes á helyiség
akkor csak 80 oÁ-ért tudja a bizottság bérbe adni, arľa nincs lehetősegô, nogy a l00%-oś
bérleti díjat elkérje. Vagy 80 %.éÍt bérbe ađja, vagy megtagadja a aeruěaaas| és ezt
szeretném egy ilyen köztes lépcsőt, hogy például, ha 18l napja iires, vagy fél éve és egy napja
iires a helyiség, akkor abizottsźłgnak legyen méľlegelési jogköre, hogy- eztmég is 

"'ul. 
u íóo

o/o-ért adja bérbe. Na most, azt a je|zést kaptam, hogy ezjogilag ňóm lehetseges' s én ezt
szeretném megkérdezni, hogy miért nem, hiszen a rendeletnek csomó másik pońt3u tarta|maz
a hatáskĺjrrel rendelkez ő bizottságmérlegelési jogát. Köszĺjnöm szépen.

Dr. Kocsis M:ńté
Az előterjeszto vá|aszol a Képviselő Úr kérdésére. Parancsoljon.

Kovács Ottó
Kĺiszönĺjm szépen. A renđeletalkotással, vagy ajogi szövegére szerintem majd a Hivatal
reagźi. En aľľa a mondatra, hogy kivlárja az ugyfé| a fel évet, vagy az egy évet, kicsit mintha
azt sugalmazná, hogy ebben mi partnerek vagyunk. Hát nem. Tehát sajnos megint el ketl
mondjam, hogy l800 helyiségtink van, abból 640-nek van noľmális béľlőjá. A ttjbbinek nincs.
Tehát nekiink nem az az érdekĹink, hogy kihlizzunk egy évet, és aztźn ágy év egy nap utĺín
béľbe adjunk, hanem az az &dekťrnk, hogy mźr aharmadik hónapban, ,ugy umasódik napon
bérbe adjuk a helyiséget.

Dľ. Kocsis Mláté
Jakabfu képviselő úr parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Köszönĺim, én nem erre szerettem volna cé|ozgatni. Hanem például ugye az a szituttciő,
hogyha tires lesz egy jó elhelyezkedésű helyiség, akkor mondjuk, megielenik arra hamaľosan
egy béľIőjelölt, bizottság e|é keľĹil, bizottság elfogadja' kikiildik a szerződést, hosszabbítást
kér az a|áitására, nem írja a|á, és akkor így el fuđ telni 2-3 hőnap is, és mindeközben nincs az
ĺires helyiségek listájan ez a helyiség, hanem csak telik az idő,. Amikor visszakeriil az üres
helyiségek |istájára, akkor megint jön egy ilyen kamubérlő, és ott vagyunk, hogy letelt a fel
év, és a haľmadik érkezó bérlő, akár ugyanannak az embeľnek a ktilĺińbtiz ti cégei is lehetrek
ezek, í5 mĺár 80 o/o-os ĺíron tudja kibére|ru en. a helyiséget. Tehát én ezt szeretĺlěm megelőzni,
nekem aztan édes minđegy a jogi formula, hogy ezthogy fuđjuk megelőzni. Az is felmeľült a
beszélgetéseinkben, hogypza féI év, ezne ahelyiség megiiľesedésétől szĺmítódjon, hanem az
utolsó bérleti d<ĺntéstől. Én an' is el tudnám fogaanĺ, višzont a legjobb mégiscsak az |eme,
hogyha a VPB ezeket a látvrányos eseteket a saját hatĺásktirében visszą fe|szavazhatná t00 Yo.
os bérleti díjra. Úgyhogy én azt gondolo*, ňogy ez egy olyan sokszoľ előjcĺvő t<irténet a
bizottsági üléseken, ho gy ezt il lenék a testtileti hatźr ozatb anme goldani valaho gy.
Akkor most egy másik témfua átlépnék, hogy ne ragadjunk c'uk itt |e. Aza jävaslat, hogy a
ta|<tźrozás, az 6 %o-os kategóriába kerĺiljĺin. Én nekem az|enne a módosító javas|atom ězze|
kapcsolatban, hogy utcára nyíló, ftĺtdszinti helyiség esetében araktźtozás iś maradj on 8 Yo.
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Tehát, hogy aziizlethelyiségľe alkalmas helyiségĹinkben a ľaktáľak ne kezdjenek elterjedni. És
ugye változ.ásokat eszközöl ez a javaslat a civil szervezeteknek a helyiség bérletével
kapcsolatban is. Az e|oterjesztés itt problémanak nevezí, hogy felmondott bérleti szerzodés
esetén csak 6 o/o-os, a civil szervezetek szźtnźra egyébként legkeđvezőtlenebb kategóriájti
bérleti szeruődést lehet csak kötni. Na most, civil szeľvezeteknél az e|ég gyakori jelenség,

hogy a pá|yźaati péłuek kiÍizetése az megcsúszik, a szervezet ugye ideiglenesen likviditasi
gondok közé kerĹil. Úgyhogy igazábő| én ęzl nem is pľob|émának nevezném, hanem hat
gyakorlatilag Íoszabtiy lett ebbőt. igy aztan péIdá|őző jelleggel ebbe beleesett a Napklub
Alapítvany, a Tisztviselőtelepi onkormrínyzati Egyesület és a Sors-Trársak Egyestilet is.

Egyébként meg hiába mondtam több mint egy éve, hogy ennek ez |esz a következménye,
azért oĺok ezt erőbo| áęréselték, és hát most én azért ĺĺriil<ĺk neki, hogy visszacsináljźk ezt a

dolgot, és mérlegelési lehetőséget hagynak. Sajnos, maĺ több civil szervezet elhagyta azt a
helýiséget, amibón mondjuk' akáľ 10-15 éve is mfüödött. Enazt szeretném kérni önöktől,
hogy ađjak vissza ezeknek a civil szervezeteknek azt a helyiséget, amit a szűk egy évig
életben |evo szabá|y miatt vissza kellett adniuk. Adják vissza ezeknek a szervezeteknek,
például a Napklubn ak, az eredeti feltételekkel. K<ĺszĺinöm szépen.

I)ľ. Kocsis lľ.IáLté)

Alapvetően a Képviselő Úľnak az e\sőjavaslatával egyet lehet éľteni, csak azt mondta, úgy
fogalmazott, hogy illenék a Képviselő-testületnek a hatźtrozatbarl erľől rendelkeznie.
Szeľintem sokkaljobban illenék, ha bizottságokon beszélnék meg ezeket a javaslataikat. Más
kérdés' pedig, hogy sokat segítene, ha |eímá, ezt a javas|atźú, és elindítanánk a hivatali és az
egyéb egyeztetéseket. Alapvetoen az ötlet és a szźnđékaz ľendben van, csak nem biztos, hogy
egy más témájú képviselő-testĹileti napirend kapcsán kell ilyen javaslatokat tenni. Egyebekben
Egry Attila alpolgármesteľ úr vźůaszol képviselő ilr szavaita.

Egry Attila
A helyiséggazdáLkodással kapcsolatban szeretném je|ezru, amit a Képviselő Ur feltett az Ĺiľes

helyiségekkel kapcsolatosan. Ha ilyen típusú, mondjuk ań', hogy játék indul el egy

heIyiséggel, akkor aztitgy gondolom pillanatok a|at|észłe tudja venni a Kisfalu Kft, mint a
vagyorrnak, a vagyonéľt felelős, a gazdá|kodásért felelős cégiink. En úgy gondolom, ha ó ezt

észreveszi, és|źtja, akkor az eloterjesztését a Városbizottság felé ekképpen kell elkészítenie.
Vagy valamilyen egyéb módon, akaľ szóban kiegészítésre a Városbizottságnak a figyelmét
erre fel kell hívni. Azt peđig mindenkinek tudnia kell, hogy a VPB a tulajdonosi jogokat

binokolja, és az onkormányzatot képviseli, ezálta| az előterjesztésben szereplő bérleti
đíjakÍól ő dcinthet. Eltéľhet a Kisfalu Kft által készített javaslattól. Ha úgy gondolja a

Bizottság, és töľténik egy ilyen figyelem felhívás, hogy valamifele játék tĺjrténik a helyiséggel
kapcsolatban, akkor bizony a Kisfalu Kft felhívásaľa a Bizottság saját' hatáskörében a döntési

lehetőségével élve megemelheti a béľleti díjat, és ekképpen dĺinthet. En úgy gondolom, hogy
ezt a gyakoľlatban kell megvalósítani, ha ilyen töľténhet. A jogalkotó szándéka, tlgy
gondolom mindenki szźnnfua egyértelmű' nagyon szívesen elmondom, ahogy hallottuk az

1800-ból 600 körülinek van normális bérlője, a maľadéknál meg kissé nehezebben veszi az

akađályokat a gazdasági téľben, és ezeĺ kíviil még szĺĺmos tires helyiségiink van. A cél' ezze|

azvolt,hogy aztiresen ál1ó helyiségeket megpróbáljuk visszaforgatri a gazđasági működésbe.
Hiszen, ha iiresen állnak a helyiségeink, akkor az nekiink csak a ktiltségeinket növeli. Hamég
egy alacsonyabb díjon is bérbe tudjuk adni, akkor mar legalább a kĺizös költséggel, illefue a
bérleti díjjal előrébb vagyunk. Ezt kellett rendeleti riton szabá|yozni, hogy milyen típusú

kedvezméný lehessen megadni. En úgy gondolom, hogy egy tulajdonosi bizottságnak, illetve
a döntéseknél is a kedvezmény az arci nehezebb, amelyiket jobban kell inđokolni, és adott
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esetben' ha egy magasabb bérleti díjat hatĺároz me1' akkoľ ott neki lehetősége van javaslatot
tenni.

Dr. Kocsis ľ'ĺálté
Szitágyi Demeteľ képviselő úr paľancsoljon.

Szitágyĺ Demeteľ
Jakabff képviselő úrnak a civilszervezeteknek a helyiségbéľletével kapcsolatos
megsegyzésére reagálnék csak annyit, hogy egyáltalĺán nem gondolom úgy, hogy tavaly ezt a
döntést meghoztuk, mert egy olyan viszonyľendszert tisztázblnk, ami 25-30 év alatt egy
átláthatatlan állapotot eredményezett a kerületben a civilszeľvezetek helyiségbéľletével
kapcsolatban. Ahogy ezt akkor is megfogalmaztuk, nyomon kell követni ennek a döntésnek a
gyakorlati megvalósulasát, és ha szükség van, akkor ahhoz igazítaĺl a szabźůyozast. Itt semmi
más nem töľténik, minthogy lehetőséget adunk arra, hogy az esetleges problémákat
kikiisz<iböljtik. Mozgásteret adunk a tulajdonosi jogot gyakorló bizottságnak. Ez attőI még
nem jelenti azt,hogy a döntés rossz lett volna.

Dr. Kocsis N'ĺ.áté
Jakabfu Tamás képviselő ur paľancsoljon.

Jakabff Tamás
orulot< neki, hogy Szilágyi Demeteĺ képviselő úr szeretné nyomon k<ivetni a

civilszervezeteknek a helyiség ügyeit. En éppen egy ilyen javaslatot tettem a nyomon
követésre, hogy azoknak a civilszervezeteknek, akiknek 6 %o-os szabá|y miatt mennifü kellett,
annak adjfü vissza eredeti feltételekkel ajanljak fel a helyiségeiket. En azt gondolom, hogy ez
egy jó nyomon ktivetés lenne, egy gesztus |ęĺlne az onkormányzat részéről a civil szféra fe|é.

Egry Attita alpolgĺĺrmester úr hozzźsző|ásával, pedig az a prob|éma, hogy nem igaz. Mint a

bizottság tag|a tcĺbbszor szembesiilhetett vele, akár ezen a héten hétfőn, akfu a múlt héten

hétfőn, hogy amikor én azt javaso|tam, hogy a 80 Yo helyett 100 %-on adjuk béľbe, akkor
A|jegyző Asszony sző|áva je|entkezett, és közölte, hogy ez,megez,megez miatt nem lehet.

Idéznék a rendeletből egy mondatot' Ez most az uj rendelet, de va|őszínu, hogy a ľégi
rendeletben is ez volt. Cáfoljanak meg, ha még sem. 14. $ l. pont, a bizottság a képviselő-
testületi hatáĺozattől csak akkoĺ térhet el, ha a bérlő ajźn|atot tett.'' Ha nem tett, ani az esetek

95 %o-a, akkoľ nem téľhet el, tehát nem emelhetjtik vissza 100 Yo-ra a bérleti díjat, mint uhogy
én maľ többszö,r próbáltam, és sosem sikeriilt. Ezért kértem az A|jegyző Asszoný, hogy
próbáljuk ezt ebben a hatátozat és rendelet-módosításban még megoldani. A ĺaktározás
tigyében azt módosítóként szĺĺntam, hogy az utcai, ftildszinti helyiségben rakttlrozás céljáľa is
csak 8 oń lehessen a béľleti díj. Ktiszĺinöm.

Dľ. Kocsis M:áLté

Dr. Sĺíra Botond alpolgĺĺľmester úr' parancsoljon.

Dr. Sára Botond
Kivételesen nem jogi szempontból reagálnék Jakabff Tamrís képviselő úrnak a szavaira. Amit
ő felvetett, és azokkal az ilz|ethe|yiséggel kapcsolatban, amit hosszabb, fiiggően attól, hogy
mennyi idő óta nincsen bérbe adva. Pontosan az a lényeg, a kedvezménnyel kapcsolatban,
hogy öszt<inozzÍik a béľlőket aľra, hogy ezeket béreljék |<l. Az egy nagyon veszélyes dolog, ha
egyébként, nem önmagában az, hogy a bizottságnak, a fulajdonosnak biztosítok egy jogot,

hogy magasabb bérleti díjon is bérbe adhassa, hanem, hogy nem ez a cé|, Pont az a cél, hogy
azok a helyiségek, amelyek időtől fiiggően, bizonyos idő alatt nem lehet bérbe adni,
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osztoĺozze valamilyen módon az onkormźnyzat, hogy bérbe vegyék. Ugye erről szól a
kedvezmény. Egy kicsit az źrverés intézméĺyéhez hasonlit, ha első kĺjrben nem megy el,
akkor lejjebb viszem az źrat. Ez az, ami megfontolás, ez a megfontolás áll a javaslatnak aháta
mĺigött. Miéít adok kedvezméĺý, az az'za| is <isszefügg, hogy azok a helýségek, amik
hosszabb ideje tiresen állnak, abban egy ehég magas állagavulĺás is bekövetkezk, tehát az a
helyiség, ami nincsen használva, valószínűleg egy potenciális bérlő, aki a jĺivőben kibéľeli,
valószínúleg magasabb költséget is kell rá fordítson. Tehát én magam részéróI egyet értek
azza|, hogy biĺosítsunk kedvezméný. Alpolgármesteľ Úrnak, azza| a szavźtva|, ha valóban
észlelik, bármelyik képviseIő vagy az előkészítő gazdasźĺgi társaság, tehát a Kisfalu Kft, hogy
valamilyen nem tiszta játék van egyes bérleti, béľbevételi kérelmek között, akkoľ
természetesen azt jelezni kell' onmagźra erre alapitarli egy jogszabálý hátteret, vagy betenni

egy rendelkezést, azt gondolom' nem jó megoldás. Alapvetően a rendeleürek a szabá|yozźsa
ebben az esetben , arÍa irányul, hogy a helyiségeket bérbe tudja adni az onkormrányzat, és

tudja hasznosítani. Ettől fiiggetlenül egy más kéľdés az, hogyan lehet megoldarń azt, azt a
pľoblémát, amit a'Képviselő Ur felvetett. Nem gondolom azt,hogy azza| a szabá|yozźssa|,
amit a Képviselő Ur javasol, azza| ez megoldható.

I)r. Kocsĺs lVĺ.álté

Van-e további kéľdésfü, hozzźsző|ásuk? Amennyiben nincs, a napirend vitáját leziĺľom. Két
módosító javaslatról kell elsőként szavaznunk. Elnézést, elfelejtettem megkérđezni az
előterjesztőt Jakabs Tamás képviselő úr módosító inđífuanyát befogadja-e, vagy külön
szavazást kell tartanunk róla. Paľancsoljon!

Kovács Ottó
Én befo gađ nárn ezt a j avaslatot.

Dľ. Kocsis M.áté
Akkor egy módosító indítvĺĺnyról kell szavazmxlk, amit Komássy Ákos képviselő ur tett a II.

hatźrozati soľban a béľleményben végzett tevékenységek a bérleti đija a nettó forgalmi érték

arźnyźlban nettő 25 o/o legyeĺ a dohanyboltok tekintetében is. Enől kérem a Képviselő-
testiiletet, hogy szavazzon, minősített szótöbbséggel.

A Képviselő-testiilet úgy
indiwźnyát, mely szerint
tevékenységek béľleti díja
tekintetében is.

dcint, hogy befogadja Komássy Ákos képviselő módosító
a hatfuozati javaslat II. fejezetében bérleményben végzett
nettó forgalmi éľték aŔnyábarl 25%o |egyen a dohanyboltok

Dľ. Kocsis Máté
Megallapítja, hogy 11 igen, 5 nem szavazatta|, I taÍtő7kodás mellett a Képviselő-testĹilet
elfogadta.

ĺZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ ľ,ĺrNosÍrBTT SZóToBB SÉG sZÜKSÉGES
FIATAROZAT:
2t6t2013. (vl.0s) 1 TARTozKoDÁssALll IGEN 5 NEM
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A Képviselő-testĹilet tryy dĺĺnt, hogy befogadja Komassy Ákos képviselő módosító
indíwĺĺnyát, mely szeľint a hatźlrozati javaslat II. fejezetében bérleményben végzett
tevékenységek bérleti díja nettó forgalmi érték arźnyábarl 25Yo legyen a dohĺĺnyboltok
tekintetében is.

Elsőként az I. hatétrozatrő| kell szavaznunk, egy-egy pontból źůI' egyszeĺu szótöbbség
szĹiksé ges hozzá. Kérem, szav azzanak.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy a 22412012. (VII. 05.) szrámri képviselő-testĺileti
hatźtr ozatot vi s szavonj a.

Dľ. Kocsis ľ.{áúé
17 igen,0 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testtilet ahatźttozatot elfogadta.

szŁv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR IZATHIZATALHoZ EGYSZERU SZóToBBsÉc szursÉGEs
HATAROZAT:
2r7t2013. (vl.os) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a 22412012. (VII. 05.) szĺĺmú képviselő-testĹileti
határ o zatot vi s szavonj a

II. hatérozatő|, az egy pontból álló hatźlĺozatről kell egyszeru szóttibbséggel dtĺntenĹink,
kérem, szavazzanak,

A Képviselő-testület úgy dtĺnt, hogy a Budapest Józsefuaľos onkormányzattnak
(továbbiakban: onkoľmányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kt.) az onkoľmźnyzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek (továbbiakban: helyiség), telkek,
gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek béľleti díjaÍő| a következo hatfuozatot (továbbiakban:
hatźttozat\hozza:

T.FEJEZET
ÁrľarÁNo S RENDELKEZÉSEK

|.Ahatáĺozat rendelkezéseí a béľbeadóra ktjtelezőek. A bérleti díj méľtékét a bérbeadó és a
bérlő megállapodása hatźtrozza meg. A hatáttozatot az elfogadrísának napjától, a folyamatban
lévő, még el nem bírált kérelmek esetében kell alkďmazni'

2. A hatérozat hatáIya az onkormányzat fulajdonában á||ő minden, bérbeadás útján
hasznosított helyiségre, telekľe, gépkocsi-beźů|ôra, egyéb dolog bérletre kiterjed, kivéve a
HVT teľületen lévő és az onkormányzat kĺiltségvetési szervei á|ta| bérbe adott
béľleményeket.
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3. A hataÍozatot _ az abban meghattrozott kivételekkel - a meghozata|a előtt és azt kĺjvetően
kdtött vagy módosított bérleti szerződések esetén egyaúnt a|ka|mazru kell, ideértve a
hatérozat meghozata|a után elbírált bérbeadói hozzájaĺu|ás iranti kérelmeket is. Ennek
megfelelően ahattltozat a|apjźn kell megállapítani a helyiségbéľt:
a) új bérleti szeruődés esetén,
b) ha a helyiségek bérbeadásanak feltételeit szabá|yoző rendelet szerint a béľbeadói

hozzájaru|źsanak vagy más cjnkormźnyzati đĺintésnek az a fe|tétele, hogy a béĺ|o a
béľbeadó áltď meghat átozott bérleti díjat elfogadj a,

c) hatźrozatlan idejű bérleti szerződés hatźtrozott időre szóló szerzodésre való módosításaľa
iranyuló bérlői kezdeményezés esetén.

4. A jelen hatźrozatban szabáIyozoľt esetekben a hatĺírozat a|apjźn kell kezdeményezni a
bérleti szeľződésben rögzített béľleti díj megállapítását és módosítását.

Fogalom meghataľozások

5. A hataľozat a|ka|mazásában:
a) a helyiség bérleti díj a|apja: a helyiség beköltözhető foľgalmi éľtéke alapján

meghatfuozott teljes, egy évre vonatkozó béľleti díj AFA nélkiil számított (nettó) cisszege,

b) a telek bérleti đíj alapja: a negyed besorolása alapjan meghatározott ö'sszeg,

c) gépkocsi-beálló bérleti díj alapja: a negyed besorolása a|apjénmeghatározott ĺisszeg,
d) az egyéb dologbérlet béľleti díj alapja: a dologbérlet funkciój a a|apjźn meghatározott

összeg,
e) foľgalmi érték megállapításanak időpontja:

ea.) új bérleti szeruóđés esetén a bérbeadásľól való döntés időpontjában érvényes aktuális
bekĺjltĺjzhető forgalmi éÍték,

eb.) ha a helyiségek bérbe adásának feltételeit szabá|yoző rendelet szerint a bérbeadói
hozzźtjaru|ásanak vagy a bérleti jogviszony keľetében más bérbeadói döntésnek az a
feltétele' hogy a béľlő a béĺbeadó által meghatározott bérleti díjat elfogadja, az ezze|

kapcsolatos ĺinkormĺínyzati jognyl|atkozat kiadásĺíról való döntés iľánti kérelem
előterj esztésekor érvényes aktuális beköltözhető forgalmi érték,

ec.) hatźnozat|an idejű bérleti szerződés hatáÍozott iđőre szóló szerzőđésre való
módosításara iľányuló bérlői kezdeményezés esetén, az ęzze| kapcsolatos
önkoľmányzati jognyí|atkozat kiadásĺáról való döntés iranti kérelem előtedesztésekor
érvényes bektjltĺizhető foľgalmi éľték.

Đ aktuális bekciltözhető foľgalmi érték: a helyiség tulajdonjogának bérleti vagy más a

haszná|ati joggal nem teľhelt - illetve az i|yen jogokat ťlgyelmen kívül hagyva - és

helyiség Ĺiľes (kitirített) állapotában _ illetve üres (kitirített) állapotát feltételezve _

megállapított forgalmi értéke.
A foľgalmi éľték az onkormźnyzat által megállapított, évente akila|izá|t, becsült éľték,

amely értéken a helyiségek az onkormányzat vagyonkataszterében szerepelnek. Kétség
esetén _ amennyiben a béľbeadó a nyilvĺíntartott forgďmi értéket a valóstól eltéľőnek ítéli
meg _ soron kívĺili értékbecslés elvégzése szfüséges.
A forgalmi értéket az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljara szolgáló
helyiségek eladásanak feltételeiről szóló ľendeletben foglaltak szerint kell
meghatarozni. Az értékbecslés költségeit az onkormányzat, illetve az źltalra a
bérbeadássalmegbízottvagyonkeze|ószervezetviseli.
rendeltetés: az ahasznźiati céI, amelyre a bérbeadas tĺĺľtént, vagy amelyrekénk azt,

kereskedelmi a|ape||źttás: az élelmiszerárusítás és az élelmiszer jellegu vegyes ijz|et,ha a

béľlemény hetvenöt száza|ékátmeghaladó hányadátilyen tevékenység céljátrahasznźůjźk,

g)
h)



Đ egészségügý tevékenység: a győgysze1gyógynĺĺvény árusítiĺs, illetve a győgyászati

segédeszköz kiskereskedelem is,
j) a lakossági kisipaľi szolgaltatás: a k'lzárőIag lakossági fogyasztők sztmźlra történő

szolgĺáltatas,
k) raktaľ: az a helyiség, amely ahatfuozat 8. pontjában felsorolt tevékenység cé|jźra szo|gźiő

helyiségen (helyiségcsoporton) kíviil található és V,lzfuő|agraktarozás céLjźraďkalmas,
1) telek: felépítménnyel nem rendelkező, az ingatlan-nyilvántartásba önálló helyrajzi

számmal b eje gy zett, köľiilhataľolt ingatlan,
m) gépkocsi-beálló: telken vagy lakóhźz:udvarźn kialakított, kizźttő|ag gépjármű taľolĺísára

alkďmas beálló hely,
n) egyéb dologbérlet: óľiásplakát, fa|raszetelt kirakat, neontábla, rekliĺmtábla,
o) a helyiségbenvégzett tevékenységet annak alapján kell megállapítani, hogy a helyiséget

milyen célra adták bérbe, illetve a helyiségben az e|he|yező hatóság, illetve a béľbeadó

milyen tevékenységet engedé|y ezetl,
p) ha a helyiségben (helyiségcsopoľtban) tĺibbfele tevékenységet végeznek, a bérleti díj

megallapításźná| azt a tevékenységet kell figyelembe venni, amelynek alapjan a 8. pont

szeľinti magasabb bérleti díj igényelhető,
q) HVT teľĹilet: az Önkormanyzat helý vaľos-rehabilitációs teľület kijelöléséről és a

teľiileten a ľehabilitáció megvalósításaról szólő 3212001. (x. 26.) szźtmű rendeletében

meghatźĺrozottvaľos-ľehabilitációsterület.
Đ ĺinkoľmĺínyzatífe|ađatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégzo szervezetet: az

egyesiilési jogról, a kĺjzhasznú jogĺillásról, valamint a civil szervezetek mfüödéséľől és

tĺĺmogatásaról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatźiyaa|átartozó civil szervezetvagy a

lelkiismereti és vallásszabadsägjogźtrő|, valamint azegyhźaak' vallásfelekezetek és vallási
közosségek jogáltásráróI 2011. évi CCu. tĺĺrvény hatá|ya alá tartoző egyhźn vagy
Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuarosi Ônkormtnyzatta| kozszo|gźitatási
szerző déses kapcsolatbaĺr álló szeÍv ezet.

s) helyiség műszaki á||apotźnak kategóriái: kiváló (5)' jó (4),kozepes (3), ľossz (2), nagyon
ľossz (1), amelynek ľészletes feltételeit a jelen hatźlrozat melléklete tartaLmazza.

Đ szociális fe|zárkőztatást, oktatást, foglalkoztatástvégző szervezet:józsefuiáľosi bejelentett

lakcímmel rendelkező szeméIyeket fog\a|koztatô, Józsefuaros teľĹiletén legalább
telephellyel ľendelkez ó gazdasági vállalkozás

6. A béľlemé ny ťlzika., épitészeti jellemzőivel és funkcióival kapcsolatos fogalmakĺa
egyebekben az oTÉK meghatźrozásait kell figyelembe venni.

II. FEJEZET
A BÉRLETI DÍJ MEcÁrr,ą.pÍľÁsÁąn, VoNATKozo szĺsÄLYoK

7. A helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatĺĺrozatés a Kt. miís hatźrozata szeľint

aktua\izá|t bekoltözhető forgalmi éľtéke szo\gźi. Abban az esetben, ha a helyiség

bérbeadásara' veľsenyeztetésvagy pźlyazat údán keľĹil sor, a minimális bérleti dijatahelyiség
Áp,ą. nelhiti bekĺ'ltĺizľrető forgalmi értékének 80 %-át ďapul véve kell meghatarozni.

Nyilvanos pźůyáztatźs esetén cinkormányzati érdekből a minimális bérleti díj a bektiltözłrető

forgďmi érték 80 %o-nźú, kisebb értékben is meghatírozhatő azza|,hogy ez az érték nem lehet

kevesebb a beköltözhető forgalmi érték 50 oÁ-ná|. Amennyiben a pzlyćzatban a bérbeadrís

során végezhetó tevékenység nem keľül meghatározásra, iĘy az alap bérleti díj éves méľtéke

a helyiség Afa nélkĹili beköltözhető forgalmi értékének a8 Yo-a.
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B. a) A helyiségben végzett alábbi tevékenységeket figyelembe véve
következők s zeńnt v áLtoztathatő :

B érl eményb en v é gzeti tevékenysé g

Italbolt' dohanyrárusítás' játékterem' szex-shop
Ventléglátás, ipari ĺ'evékenység
Elelmiszer kiskereskedelem szeszáľusítással
Kereskedelem (üzlet, inteľnetes keľeskedelem)
Egészségii gyí magźnpľaxis, egyéb egészségügyi tevékenység,
masszázs és fogyasztószalon
Kcjlcsönző, nyilvános intemet-szo|gá|tatás
Iroda, bemutatóteľem, ľaktĺíro zźts utcai fiildszinti helyiségben
S zeszmentes vendéglátás
Kereskedelmi alapellátás (élelmiszer, élelmiszer jellegĺi vegyes uz|et)
szeszárusítás nélkül
Népi iparmiĺvészeti-, képzómuv észeti-, kulturcikk kiskereskedelem,
ktinyvárusítĺĺs
RakÍarozás utca és udvari pinceszinti, udvari ftĺldszinti, emeleti
helyisé gbe n, gar ázs, mrĺhely
Közmíĺvelődési, oktatási, szociális és spoľt tevékenység, műterem,
kiállító terem, muzeum, szính źn, prőba-,torna- és táncterem,
klubhelyiség,
Lako s s ági ki s ipari szo l gáltatás (p1. : fo dľís zat, kozmetika,
műköľömépítés, varroda)
Ruházati és egyéb konfekcionált teľmékek; bőľ, konfekcionált
teľmékek és lábbeli, villamos és híľadástechnikai, szĺámítástechnikai,
kĺĺzszfüségleti cikkek javitása; Iátszęrészeti és optikai eszkozok
javítása; fogtechnika; őra- és ékszerjavítas; mosás, vegýisztítás,
textilfestés;
T t afőhźn, v ízőr a- és gézf o gaďő, val amint WC helyi sé g

Jelen pontbaľr nem nevesített, szeszaľusítást nem tarta|maző
tevékenységi k<lrcjk esetén
Üres, legalább 6 hónapja, đe legfeljebb |2 hónapja nem hasznosított
nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szoruőkérvényesíthetők, de a
bérleti dijat, a helyiség AFA nélkĹili beköltözhető foľgalmi értékének
80 %-át alapul véve kell meghatározłi.
Üľes' legalább 12 hőnapja nem hasznosított ĺettő 25M Ft alatti
helyiség esetén a fenti szotzők érvényesíthetők, de a bérleti dijat, a
helyiség AFA nélkiili bekĺjlt<jzhető forgalmi éľtékének 70 %-tLt ďapul
véve kell meghatározni.
Üres, lega|ább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft ďatti
helyiség esetén a fenti szotzők érvényesíthetők, de a bérleti díjat, a
helyiség AFA nélktili bekĺiltözhető foľgalmi értékének 50 %-át alapul
véve kell meghatarozni

b) Telek béľleti díja:
- Palota-negyed, Népszínhaz-negyed, Csaľnok-negyed és Corvin

Ftlm"lllő

az a|ap bérleti díj a

Bérleti díj a nettó
forgďmi érték

arźnyétban:.

25 Yo

t2%
r0%
8%
8%

8%
8%
6%
6%

6%

2%
8%

negyed: nettő 200,-

6%

6%

6%

6%
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- Magdolna-negyed, otczy-negyed, Ságony.negyed: nettó 150,. Ft/frłĺhő
- Tisztviselő telep, Ganz-negyéd, Kerepesi-negyed, Százaďos úti negyed: nettó I25,- Ftlmz

lhó

c) Gépkocsi-beálló bérleti díja: 20|3. évben nettó 6.368,- Ft/hó, majd ezt kĺivetően 2014.
évtől óvcntc azinfláció mértékével n<ivelni kell.

đ) Egyéb dologbérlet béľleti díja:
- óriás plakát 20|3. évben |7 .328,- Ft/hó, majd ezt kĺivetően 2014. évtől évente az inflźrciő

mértékével nĺjvelni kell.
- fa|raszerelt kiĺakat, reklámtábla, neon ľeklĺím: nettó 2.000,-Ftlnłlhó (min. 1 m2)

9. Új bérbeadás esetén a fentiek szerint meghattrozott alap bérleti díj mértékét kell
felajanlani, illetve versenyeztetés esetén amennyiben apéiyá'zat kiírásakor a versenyeztetett
helyiségben végezhető tevékenység meghatźttozásra keľiil, ďap béľleti díjként meghataromi.
A je|zett értékek iľányadóként funkcioná|nak, a bérleti díj mindig az a mérték, amelyről a
bérlővel megállapodás köthető. A bérlő á|ta| fizetendő bérleti díj legkisebb mértékét jelen
hatźr ozat V. Fej ezete szabá|y ozza.

10. Ugyanannak a kérelmezőnek ugyanannak.a helyiségľe vonatkozó több eltérő időpontban
benyújtott kérelme esetén a legkorábban benyújtott kérelem időpontjában iľĺĺnyađó számított
béľleti díjat kell részére a későbbiekben is felajanlani.

11. Új bérbeadásnál, amennyiben a bérlő a kerületfejlesztési célok kĺizĺjtt meghatarozott
tevékenységet kíván a helyiségben folytatni, és határozott idejű, minimum 48 hónapra szóló
bérleti szerződést kot, a ťĺzetendo bérleti díj mértéke a hatásktĺrrel rende|kező bizottság
döntése a|apjźn évente növekvő mértékben is meghatározhatő. A bérleti díj mértéke az e|ső

12 hónapban a7. és 8. pont a|apjźn sziímított bérleti díj 50 oÁ-a, a második |2hőnapban75Yo-
a, majd' a 24. hónapot követően a szétmított bérleti díj összegére emelkedik. Eľľől a
bérbeadással megbizott vagyonkezelő szervezet javaslatára
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága hoz döntést.
megállapodást a bérleti szerződésnek taľtalm azrua kę||.

AZ

Az
onkormányzat

eÍTe vonatkozó

12. Uj bérbeadásná|, ha olyan utcai bejaratú pinceszinti, vagy udvarról megkĺizelíthető
helyiség keriil bérbeadásra, amelyre legalább egy éve nem éľkezett bérbevételi ajrínlat, vagy
érkezett, de hasznositása a 8. pont a|apjän sziímított bérleti díjon nem lehetséges, továbbá az
5. s) pontban megállapított 4-es vagy aĺnźll alacsonyabb kategóľiába besorolt állapotu, a

bérleti díj mértékét a mindenkoľi közös költség összegén kell megállapítani.

13. Új bérbeadasnźů,ha olyan utcai bejaľatu ftĺldszinti helyiség kerül bérbeadźsra, amelyre
legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajánlat, vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont
alapjan számított bérleti díjon nem lehetséges, továbbá 3-as vagy anná| a|acsonyabb
kategóľiába besorolt állapotu, a bérleti díj méľtékét a mindenkori közcis ktiltség összegén kell
megállapítani.

14. A |2. és 13. pontok alapjĺín történő bérbeadaskor a bérlőnek vállalnia kell a helyiség
felújítását saját költségen, továbbá abér|etijogviszony időtartama alatt és azt kĺjvetően sem
élhet bérbeszámítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem követe|heti az
onkormányzattő|.
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15. Uj bérbeadás esetén, a 12. és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben akére|mezó
nyilvános, bráľki szĺámara elérhető onkoľmźnyzat ĺíltal indított vállalkozói prďgramban
vett tészt, székhelye a Jőzsefvátosban található és hatarozott ideju, minimum 60 hónapra
szóló bérleti szerzódést köt, aťĺzeteĺdo bérleti díj mértékét az első 24hőnapban a mindenkori
kcjzös költség |0 %o-ka| növelt értékének megfelelő összegben kell meghatźrozni, majđ ezt
követően a bérleti díj mértéke a7. és 8. pont alapjrán számított bérleti díjra emelkedik.

16. a) Amennyiben olyan gazdasági tarsaság vagy egyéni vállalkoző tészéte történik a
bérbeadás, amely józsefuarosi lakosok oktatását, foglalkoztatását, szociális
fe|zárkőztatását elősegítő oktatási tevékenységet végez minimum I2-|9 fó részére, a
béľleti đíját a 7. és 8. pont alapjan szźrmított bérleti dij 75 oÁ-án,20 fo felett pedig a7. és

8. pont alapján számított bérleti díj 65 %o-źnke|| megállapítani.
b) A béľleti szerződésbeĺrogzíteni kell, hogy a bérlő negyedévente koteles a bérbeadó felé

megkiildeni az oktatottak, fog|a|koztatottak nevét és lakcímét, amelyet bérbeadó a
lakcím-nyilvántaľtón keresztĺil a Humánszolgáltatási Ügyosĺály e||enőnz.

c) Ameruryiben a bérlő jogosultsága a foglalkoztatottak, oktatottak szĺĺmiának növekedése,
cscikkenése miatt változlk, ,űgy a kedvezmény mértéke az a) pontban foglaltaknak
megfelelően változik a bérleti jogviszony fennállása alatt.

d) Amennyiben a bérlő a b) pont szerinti beszámolási kötelezettségének egymást követő két
alkalommal felszólításra sem tesz eleget, úgy a kedvezméný elveszti.

III. FEJEZET
A HELYI SÉc gÉRLpTI D ÍJ ľĺóo o s ÍľÁsÁne VoNATKo zo ľvĺF;c ĺLLAPoDÁS

I7. Ha helyiségek bérbeadásának feltételeit szabá|yozó ĺjnkormźnyzati rendelet szerint a
bérbeadói hozzájźlru|ásnak vagy más _ a bérlő á|ta| kezdeményezett _ önkormányzati
döntésnek az a fe|tétele, hogy a bér|ó a bérbeadó á|ta| igényelt bérleti díjat elfogadja, a

bérbeadó akkor kezdeményezi a bér|eti szerződésben (módosítasában) rcgzített béľleti díj
módosítását,ha a bérlői kérelem előterjesztésekor fizetett bérleti díj nem éri el a 7. illetve a 8.

pont alapján szźlmitott béľleti díjat.

l8. Ha a jelen pont alkalmazásáva| megállapított bérleti díj a bérbeadőihozzéýźlrulás vagy más

- bérlő á|ta| kezđeményezett - önkoľmanyzati donté,sre tekintettel maľ korábban elérte a 7.

illetve a 8. pont a|apjtn számitott bérleti đíjat, az újabb bérbeadói hozzájaru|ás vagy _ más
béľlő á|ta| kezdeményezett - ĺĺnkormányzati đöntés esetén, a bérbeadó a bérleti díj
módosítását nem kezdeményezi. Az ilyen mértéket elérő bérleti díj csak valoľizáció útjan
kęrül emelésre'

19. A bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet javaslatára az onkoľmányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése alapjrán a béľbeadói
hozzájárulásÍa vagy a szerzódés módosításara _ beleértve a bérleti díj feliilvizsgálatát is _

irrányuló bérlői kéľelem esetén, kiilönĺlsen, ha a kérelem a kérelem indokaként előadjak, hogy
a bérleti díj összege nagy terhet ró a vállalkozásra, a7-|7, pontban foglalt szabályoktól el

lehet térni, és az egyébként igénylendő bérleti díjnál legfeljebb 50 %-ka| alacsonyabb cisszegű
bérleti díjról is meg lehet állapodni _ vagy a béľleti díj emelésétől el lehet tekinteni _ az a|tlbbi
körĹilmények fennállása esetén:
a) a bérleti szerződés szeľint fizetendő béľleti díj összege legalább 15 %-ka| megha|adja a 7.

és 8. alapjĺín számított bérleti díj méľtékét' és

b) a bérleti jogviszony tĺjbb mint 36 hónapja fennáll, ideértve aü, is, ha a bérlő jogutódlással

szerzett bérleti j ogot, és
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c) a béľlő Íizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó irźnyába.

IV. FEJEZET
A HELYISÉcBÉn ÁľľlmwBľI IDosZAKRA vALó CSoKKENTÉSE

20. A helyiségbér átmeneti időszakľa, arnig az akadály fennall, a bérbeadassal megbízott

vagyonkezelő szewezet javaslatára az onkormanyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat

gyakorló bizottsága döntése alapjĺán kiilönĺjsen az a|ábbi jogcímeken legfeljebb 50 %-ka|
csökkenthető, amennyiben azok l|em az onkormányzat felelősségi kĺlrében merülnek fel:

a) az éptileten vagy akĺĺĺeriileten végzettépítési, szerelési munka miatt,

b) a helyiség átalakítása vagy felujítása miatt,
c) a hetyiség (helyiségcsoport) egy részének használhatatlan állapota miatt.

21.
a) A gazdźikodó szervezetvagy egyéni vźi|a|koző gazdálkodasában beállt negatív vá|tozás

miatt _ külön<jsen: igazo|hatő ĺĺrbevétel csökkenés, veszteség, kiáresemény, betegség - a

helyiségbér mértéke hatáĺozat|an időtartamra szóló béľleti szeĺzodés esetében legfeljebb
36, hatarozott idejĺĺ bérleti szetződés esetében legfeljebb 24 hőnapra, vagy a bérleti
jogviszony végéig a béľbeadással megbízott vagyonkezelő szewezet javas|atfua az

onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizotflsága döntése alapjan

legfeljebb 50 Yo-ka| csökkenthető. A kéľelem megalapozottságát az onkormźnyzat
Tulaj donosi/Bérbeadói j ogokat gyakorló bizottsága vizsgá|ja.

b) A bérleti jogviszony az a) pontban meghatrírozott esetben nem hosszabbítható meg a|ejfut
bérleti szerződésben meghatźrozott feltételekkel a béľbeadási rendelet 29.$-a a|apján,

hanem a bérleti díj mértékéről a Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága dĺint.

22. Ha vendéglátás, kereskedelmi, lakossági kisipari szolgáltatás, rakźlrozźs, garźns,

gépkocsi-taĺolás céLjára szolgáIő béľlemény, telek bejźĺrata előtt az épiileten, vagy a

ktizterületen nem az onkorményzat megbízésábő| végzett építési, szerelési munka vagy az

épületen végzett munka a bérlemény megkĺĺzelítését gźto|ja, a bérleti díj a bérlő kérelmére

legfeljebb a bérleti díj 50 oÁ-ig mérsékelhető affa az időtaĺamľa, ameddig az em|ített akadá|y

fennáll. Ha a munkálatok a helyiség megközelítését úgy Éátoljĺĺk, hogy a helyiségben végzett

üzleti tevékenység bizonyíthatóan hátrényt szenved' a megállapított bérleti díj ötven

szźaa\ék'nálnagyobb mértékben is méľsékelhető. Ebben az esetben a kieső bérleti díj bevételt

a kivitelezőtől/a kivitę|ező megbizőjátó| kell kéľni. E rendelkezést lehet alkalmazni akkor is,

ha a béľlő a helyiséget a bérbeadó hozzźljźrulźtsával átalakitja,vagy felújítja.

23. Ha új bérbeadás esetén a helyiségbérleményben a korábbi használattól eltérő

tevékenységet kívannak folytatni, a bérlő á|ta|fizetenđő bérleti díj ĺisszege átmeneti időszakra

legfeljebb 50 %-kal csökkenthető, ennek méľtékéľől bérbeadĺással megbízott vagyonkezelő

szewezet javaslatára az onkormányzat TulajdonosilBérbeadói jogokat gyakoľló bizottsága

dĺint.

V.FEJEZET
A FIZETENDo gÉRLpTI DÍJ LEGKISEBB I\,ÍÉRTÉKE

24. A Íizetendő nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint az

onkormányzat źita| tĺĺrsashĺĺzi közös és egyéb ktĺltségként kifizetett <ĺsszeg, ideértve a IV. és

VI. FEJEZET alkalmazásźnak esetét, továbbá bármilyen, a bérleti díjat érintő kedvezrnény

esetét.
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25.Ha a helyiség nem taĺsasházbanvan' a fizetendő nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege
nem lehet kevesebb, miĺt az Önkormanyzat źita| a bérbeadói feladatok keretében a helyiségre
fordított kciltségek két éves át|aga, ideértve az épületre fordított ktiltségeknek a helyiségre jutó
részét és a [V. és VI. FEJEZET a|ka|mazźsának esetét is, továbbá bármilyen, a béľleti díjat
éľintő kedvezmény esetét.

VI. FEJEZET
oNromĺÁN Y ZATI FELADAT oKLIoZ És cÉrorHoz

KAPC s oLóo ó ľevÉrBNysÉGET VÉGZo szpRvg ZETEK KEDVEZMÉNYBs
sÉRr'prl oÍla

26. onkormtnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szeÍvezet
tészére'történő bérbeadásnti az onkormányzat Tu|ajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló
bizottsága az illetékes szakmai bizottság javaslata alapjan kedvezményes bérleti đíjat
hattrozhatmeg) az alábbi kategórifü szerint.
a) a bérleti díj éves mértéke a helyiség Ár.e. nelnĺi bekiiltĺizhető forgďmi értékének a 4 %o-

a, amennyiben a szervezet havonta legalább 2 alkalommal folýat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

b) a bérleti díj éves mértéke a helyiség AFA nélküli bek<jltĺizhető forgalmi értékének a 2 %o-

a, amennyiben a szervezet havonta legalább 4 alkalommal folytat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

c) a bérleti díj mértéke a mindenkori k<jztis kciltséggel vagy iizemeltetési kĺiltséggel
megegyező összeg, amennyiben a szervezet havonta legalább 8 alkalommal folyat a
béľelt helyiségben tevékenységet.

27. a) A kedvezményes béľleti díj megadasźnak e|ozetes feltétele, hogy az onkormźnyzat
illetékes bizottsága ígazo|ja, hogy a \ega|ább 1 éve bejegyzett és miíködő önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó szervezet Józsefuĺĺros
lakossága érdekében Iátja e| a tevékenységét, amelyhez a civil tevékenységet végző
szervezetĺek be kell csatolnia a b.) pontban körĹilíľt szakmai beszámolót, valamint
szakmai tervet.

b) A kedvezményes bérleti đíj engedélyezésének a feltétele továbbá,hogy az önkormrányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet a következő
feltételeknek eleget tegyen:
ba) honlapján, sajtómegj elenésein szerepeltesse trĺmogatóként azonkormányzatot,
bb) a legalább havi rendszeľességiĺ helyiséghasznźlatot igénylő eseményekľől (fogadó óra,

gyiilés, rendemény' tanácskozás, stb.) küldjön értesítést, meghívót az
Önkormányzatnak. Az események népszeľűsítésére az onkormźnyzat a honlapjan,
közösségi portál profiljan ,,civil eseménynaptźrt', hoz létre és miĺködtet.

bc) minden év marcius 15. napjáig nyujtsa be az adott évre vonatkozó szakmai tervét,

amelyből megallapítható, hogy milyen eseményekettervez az év sorźtĺ megrendezni,
illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja
Józsefulíros és a j ózsefuarosi lakosok érdekeit.

bd) az e|őző évi tevékenységéről nyujtson be beszámolót tárgyév május 3l. napjáig.
be) a helyiségben az a|apszabźt|yźhan megielölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor

engedé|y ezett tevékenységet folyamatosan folytassa.



c.) A kedvezményes bérleti díj megállapitásźná| az onkoľmźnyzat Tulajdonosi/Béľbeadói
jogokat gyakorló bizottsźrya az a|źhbi kľitéńumoknak megfelelő, Józsefuáľos és a
j ózsefuaľosi polgáľok érđekében kifejtett tevékenységeket veszi fi gyelembe :

ca) kĺizérdek mentén, a Józsefriĺrosban mfüödő onszerveződő kĺizĺisségek, továbbá
múvészek és sportolók pá|yźľ:ati támogatasaĺól szóló 22120|1 (tV. 1 2.) önkoľmányzati
rcndclct 2. $ (1) bckczdćsében meghatározottkozcélok eléľése érđekében történik,

cb) önmagában is életképes, valós teljesítméný pľodukál,
cc) k<izszolgáltatĺási kapacitást vált ki, vagy eľősít meg.

28.Uj bérbeadás esetén az a|ap bérleti díj éves mértéke a helyiség a.ľ.ą. nelkuli bektiltĺizhető
forgalmi éľtékének a 6 oÁ-a. Amennyiben a szervezet a 27. pont szeľinti első éves
beszámolóját a szakmai bizottság részére benyújtotta, és azt. a bizottság e|fogadta, az
onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoĺló bizottsága kéľelemĺe a bérleti díjat a
helyiség Józsefuaros, valamint a jőzsefvźrosi lakosok érdekében folytatott tevékenység
szeľinti kihasználtsága fiiggvényében a 27. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti mértékľe
módosíthatja, a bérleti szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

29. A szakmai terv és a szakĺnai beszámoló értékelésére és elfogadźsźra az onkormányzat
hatáskönel rendelkező szakmai bizottsága jogosult. Amennyiben a szakmai bizottság a

szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy az onkoľmźnyzatTulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakoľló bizottsága az cjnkoľmźnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez
kapcsolóđó bérleti díjat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a szewezet a

kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a bérleti díj az éńntett év januĺĺr 1. napjától
visszamenőlegesen az aktuális forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont szeľint kiszámított a
nem civil szervezeteI<ĺe meghatĺĺrozott bérleti díjnak megfelelő ĺisszegre emelkedik.
Amennyiben a szakmai terve, beszámolój a aLapjtn bizonyított, hogy tevékenységét csak
részben végezte Józsefuĺĺros éľdekében, űgy a béľleti díj a26. pontban szabźiyozott magasabb
kategóriába soľolt bérleti díjra emelkedik.

30. Az onkormányzat TulajdonosilBérbeadói jogokat gyakorló bizottsága dtjnthet úgy új

béľbeadás esetén, hogy az cinkoľmĺínyzaÍi fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet
végző szervezet részére a bérbeadást, illetve a kedvezményes bérleti díjon tĺirténő bérbeadást
nem engedé|yezi, amennyiben a szefl]ezet cé|ja' pľoÍilja az onkoľmźnyzat által ellátandó
feladatokhoz nem kapcsolható,vagy aztmár más civil szervezet kielégítően ellátja.

A BÉRLETI oÍr v'cÁ'l'ffi'ľíä JoGosULT EGYSÉG

31. Ha a béĺleti díj mértékéről és megfizetésének iitemezéséro|, vagy bĺĺrmilyen más bérleti
díjat éľintő kéľdésben bérbeadói dcintésre van sztikség a bérbeadássď megbizottvagyonkezelő
szervezet javaslataľa az Önkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsäga
jogosult dönteni.

32. Ha a bérlő és a bérbeadással megbizott vagyonkeze|ő szęwezet kĺiz<itt a bérleti díj
mértékérő| és megfizetésének titemezéséľől, illetve bĺírmilyen mrás bérleti díjat érintő
kérdésben vita alakulna ki, a bérbeadó érvényesítendő állĺĺspontjríról az onkormźnyzat
Tulaj dono si/B érbeadói j o gokat gyakorló bizottsága d<ĺnt.

33. A Képviselő-testĺilet đont az első bérleti díj mértékéről és megfizetésének Íitemezésérő|,
ha a bérlő szemé|yét a Képviselő-testület jel<ilte ki. :



VIII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK

A vďorizáció

34. Abérleti díjról (vagy móđosításaról) való megállapodás során _ fiiggetlenül attól, hogy az
milyen okból ttjľténik - minden esetben ki kell kötni és a bérlőnek vállalnia kell, hogy az új

bérleti díjat - vagy ha a bérleti díj nem módosul a jövőben aťlzetett béľleti díjat - a k<jvetkező

évtől, évente január 1-jétől a KSH á|tal az e|őzó évre vonatkozón kozzétett fogyasztói iĺrindex
méĺékével növelten fizeti. Amennyiben a bérlő a konlzemi- és kĹilönszo|gáItatási díjak
<lsszegét a Béľbeadónak fizeti meg, évente jaĺruaľ l-től a Főváľosi Közgytĺlés á|ta| a tárgyéwe
meghatźrozott aľon számított díjakat fizeti meg. A béľlőnek írĺĺsban nyi|atkozatot kell adni
arról, hogy ezeĺ béľleti-, kozíszemi- és kül<inszolgáltatási díj emelést ellenvetés nélkül
elfogadja.

35, kz új bérleti szerzodésben és a szerződés módosítása során minđen esetben ki kell kötni,
hogy a bérbeadó a helyiség bérleti díját 10 %o-ka| megemeli, ha a helyiséget magában foglaló
épület előtti ktjĺerĺileten díszburkolat létesiil vagy jelentős beruhazĺís valósult meg, és a
béľleti díj összege nem éľi e| a J. és 8. pont szeľint szźrĺitott bérleti díj 20 oÁ-ka| emelt
összegét.

Egyéb szabályok

36. Pá|yazat esetében ań, a đijmértéket, amelynek az emelésére ajánlatot lehet tenni, a

pá|yézati kiírásľól való döntés során kell meghatźĺrozni. Pźtlryźzat esętében a nyeľtes által
ajĺínlott bérleti díjat kell a bérleti szerzódésben rĺigzíteni.

37 . Ha a bérleti szerzódés időtaĺtamhoz kĺjti a béľleti díj módosítását, a jelen hatźlrozat szerinti
bérleti díj módosítása e|ozetes éĺesítés nélkĹil végrehaj tható.

Melléklet

A nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek míĺszaki éľtékelésének szempontjaĺ:

5 éven belĺil felúiított.
Kisebb javítást igénvel a költséq nem haladia mee az lm, eső bruttó: 10 000.- Ft
fajlagos kĺiltséret illetve a helyiség értékének 10 %-át.

a

a

a

a

a

felszereltsége; gépészeti berendezési tráľgyak és szerelvényei, elekhonos
há|őzat és szerelvényei viz-gáz, csatorna, fiĺtés, műszaki állapota megfelelő
illetve 5 éven belül felújítasa megtĺĺrtént átvizsgálás, beiizemelés.
közmű méľőóriík szabványos ak (vizőra" gánőra villanyóľa)
aljzatbeton, lépcső, vakolat javítást nem igényel
nyílászáľók felújítvą
burkolatok javítas
fiĺtés jó
tisztasági festést igényel
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(4) ió

fajlagos kiiltséget illetve a helyiség értékének 20 %-át.

. felszereltsége; gépészeti berendezési tĺárgyak és szeľelvényei, elelĺÍronos
há|őzat és szerelvényei viz-gźz, csatorna, frÍéshá|őzat feltilvizsgźlatajavítása
beiizemelése szĹikséges.

o kĺĺzrnÍi mérőórák szabványosak (vízőra, gázőravillanyóra)
o vakolat javítás, a|jzatbeton vagy lépcső javítás
. nyíIásztárókjavítása
o burkolatok javítása
o festés' mazolás
. fiĺtés átvizsgá|źs beüzemelés

kisebb felúiítást ĺeénvel

{3) ktizepes
Felúiítást ieényel a kdltség nem haladia meg az lm, eső bruttó: 40 000.- Ft
fajlagos költséeet illetve a helyiség éľtékének 40 %-át.

o felszereltsége; gépészeti beľendezési trárgyak és szerelvényei, elektronos
há|őzat és szerelvényei cseľéje, viz-gtlz, csatoma, fütés há|őzat felújítása
sziikséges.

o közmű mérőórfü szabványosítása mérőhely kialakítása (vizőta, gázőra
villanyóra)

o vakolat javítás, aljzatbeton vagy lépcső javítás
o szigetelésjavítás
. nyílźszaľók javítása
o bwkolatok javításavagy ľészleges cseĺéje
o festés-mázolés
o fütés javítas Ĺizembe helyezés

naevobb felúiítást ieényel
(2) rossz míÍszakĺ állapotrĺ

000.- Ft fajlagos kĺiltséget illetve a helyiség értékének 60 %-át.

. felszeľeltsége; gépészeti berendezési trárgyak és szerelvényei, elektľonos
hźiőzat és szeľelvényei cseréje, viz-gźz, csatoma, fiĺtés hźiőzat cseréje
sztikséges.

o Kozsrltĺ mérőórfü szabványositźsa méróhely kialakítźsa (vizóra, gázőra
villanyórĄ

o vakolat csęre' a|jzatbetonvagy lépcső javítás
. nyitászrírók cseréje
. burkolatok cseréje
o festés, mázo|ás
o szigetelés
. fiĺtés felújítandó

ielentős felúiítást ieénvel
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(1) nagyon ľossz műszaki állapotti
a

fajlagos költséget illetve a helyiség értékének 60 %-át.

o felszereltsége; gépészeti berendezési tźrgyak és szerelvényei, elektronos
hélőzat és szerelvényei cseréje, viz-gáz, csatoľna, fütés hźLlőzat cseréje
szĹikséges.

o Közmrĺ mérőórak szabványosítasa mérőhely kiďakítása (vizora, gźzira
villanyóra)

o vakolat cseľe' aljzatbeton vagy lépcső csere
. nyíIászarók cseľéje
o buľkolatok cseľéje
o festés, mźuo|ás
. szigetelés
. nincs fiĺtés

telies felriiítást ieényel

Dr. Kocsis ľIáLté
17 igen,O nem, 0 tartőzkođással a Képviselő-testület ahatározatot elfogadta.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR IZ^THIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
2r8t2013. (vl.0s) 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL17IGEN

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy a Budapest Józsefuĺíros onkoľmĺĺnyzatźnak
(továbbiakban: onkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kt.) az Önkormźnyzat
tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek (továbbiakban: helyiség), telkek,
gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjáról a következő hatźlrozatot (továbbiakban:
hatźlrozat)hozza:

I.FEJEZET
ÁI.ľarÁNoS RENDELKEZÉSEK

|,Ahatźrozat rendelkezésęi a béľbeadóra kötelezőek. A bérleti díj méľtékét a bérbeadó és a

bérlő megállapodása hatźrozza meg. A hatáttozatot az elfogađásrának napjától, a folyamatban
lévő, még el nem bíľált kérelmek esetében kell alkalmazni.

2. A hatźrozat hatáIya az onkoľmanyzat tulajdonában ĺíltó minden, bérbeadás útjíán

hasznosított helyiségre, telekľe, gépkocsi-beźi|őra, egyéb dolog bérletre kiterjed, kivéve a
HVT terĹileten lévő és az tnkormányzat költségvetési szervei á|ta| bérbe adott

bérleményeket.

3. A határozatot_ az abbanmeghatfuozott kivételekkel _ a meghozatala előtt és azt kcivetően

kötött vagy móđosított béľleti szerzőđések esetén egyarźnt a|ka|mazn kell, ideértve a
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hatźrozat meghozata|a után elbírált bérbeadói hozzájaru|źts iránti kérelmeket is. Ennek
megfelelő e n a határ ozat a|apj źn kel l me gál lapítani a he lyi sé gbéľt :

a) új béľleti szerzóďés esetén,
b) ha a helyiségek bérbeadásanak feltételeit szabá|yoző renđelet szeńnt a béľbeadói

hozzájaru|źsźnak vagy más önkormányzati diintésnek az a feltaele, hogy a bér|ó a
bérbeadó által meghat źrozott bérleti díjat elfogađją

c) határozatlan idejrĺ bérleti szeruőďés hattrozott időre szóló szerzóđésre való módosítrásara
iľrányuló béľlői kezdeményezés esetén.

4. A jelen hatźltozatban szabá|yozott esetekben a hatarozat a|apjźn kell kezdeményezni a
bérleti szerződésben rogzített béľleti díj megállapítasát és módosítĺĺsát.

Fogalom meghatarozások

5 . A hataro zat a|kaLmazásában :

a) a helyiség bérleti díj alapja.. a helyiség bekĺiltĺizhető forgalmi értéke alapjan
meghatźrozott teljes, egy évľe vonatkozó bérleti díj AFA nélkül szźĺmitott (nettó) összege,

b) a telek bérleti đíj a|apja: a negyed besorolása alapjĺĺn meghatározott ĺisszeg,
c) gépkocsi-beálló bérleti đíj alapja: a negyed besorolása ďapjan meghatźrozott összeg,

d) az egyéb dologbérlet bérleti dij a|apja: a dologbérlet funkciója alapjén meghatározott
összeg'

e) forgalmi értékmegállapításanak időpontja:
ea.) új bérleti szerződés esetén a bérbeadásról való döntés időpontjában éľvényes aktuális

bektiltözhető foľgalmi érték,
eb.) ha a helyiségek bérbe adásának feltételeit szabá|yoző rendelet szerint a bérbeadói

hozzźljtru|ásrínak vagy a béľleti jogviszony keretében más bérbeadói döntésnek az a
feltétele, hogy a bérlő a bérbeadó által meghatározott bérleti díjat elfogadja, az ezzel
kapcsolatos önkoľmiĺnyzati jognyilatkozat kiadásaról való döntés iranti kérelem
előterj esztésekor érvényes aktuális bekölt<izhető forgalmi érték,

ec.) hatźrozat|an idejű béľleti szerzódés hatźnozott időre szóló szeľzőđésre való
módosításara irĺĺnyuló béľlői kezdeméĺyezés esetén, az ezze| kapcsolatos
önkoľmányzati jognyilatkozatkiadásaról való dĺjntés iránti kérelem előterjesztésekor
érvényes beköltĺizhető foľgalmi érték.

Đ aktuális beköltözhető forgalmi érték: a helyiség tulajdonjoganak bérleti vagy más a

hasznáIati joggal nem terhelt _ illetve az i|yen jogokat figyelmen kíviil hagyva _ és

helyiség ĺires (kiiirített) ĺállapotában - illetve Ĺiľes (kitiľített) állapotát feltételezve _
megál lapított forgalmi értéke.
A forgalmi éľték az onkoľmźnyzat által megállapított, évente aktua|izá|t, becsült éľték,

amely értéken a helyiségek az onkormźnyzat vagyonkataszterében szerepelnek. Kétség
esetén _ amennyiben a bérbeadó a nyilvantaľtott foľgalmi értéket a valóstól eltérőnek ítéli
meg - soron kívĺili éľtékbecslés elvégzése szfüséges.
A forgďmi értéket az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakas céljara szolgrĺló
helyiségek eladásĺínak feltételeiről szóló rendeletben foglaltak szeľint kell
meghatarozni. Az értékbecslés költségeit az onkormínyzat, illetve az álta|a a
bérbeadássa|megbizottvagyonkeze|őszervezetviseli.
rendeltetés: azahasrĺlźiati cé1'' amelyre a bérbeadás t<iľtént, vagy amelyľe kérik azt,
kereskedelmi alapellátźs: az élelmiszerárusítás és az é|elmiszer jellegíi vegyes ijz|et,ha a
bérlemény hetvenöt szźua|ékátmeghaladó hźnyadát ilyen tevékenység céIjźrahasználjiĺk,
egészségügyi tevékenység: a győgyszet, gyógyncivény árusítás, illetve a győgyźszati

segédeszkĺiz kiskereskedelem is,

s)
h)

i)
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j) a lakossági kisipaľi szo|gá|tatźs: a kjzźrőlag lakossági fogyasztők szźmźlra tĺjrténő

szo|gáItatźs,
k) raktaĺ: az a helyiség, amely ahatźrozat 8. pontjában felsorolt tevékenységcé|jźra szolgáló

helyiségen (helyiségcsoporton) kíviil tďálható és kizĺrólagruktźrozas céljara alkďmas,

D telek: felépítménnyel nem rendelkező, az ingatlan-nyilvantartasba iinálló helyrajzi
számmal b ej e gy zett, körĹilhataľolt ingatlan,

m) gépkocsĹbeálló: telken vagy lakóhźz udvarźn kialakított, k.lzźrő|ag gépjáľmti tfuo|źstlra
alkalmas beálló hely,

n) egyéb dologbérlet: óľiásplakát, fa|raszerclt kiľakat, neontábla, reklĺímtábla,
o) a helyiségben végzett tevékenységet annak alapjan kell megállapítani, hogy a helyiséget

milyen célra adták bérbe, illetve a helyiségbenaz elhelyező hatóság, illetve a bérbeadó

milyen tevékenységet engeđél y ezett,
p) ha a helyiségben (helyiségcsoportban) tĺibbfele tevékenységet végeznek, a bérleti díj

megá||apitźlsźnti azt a tevékenységet kell figyelembe venni, amelynek alapjrín a 8. pont

szeľinti magasabb bérleti díj igényelhető,
q) ľIVT teľtilet az onkormĺányzat he|yi város-rehabilitációs teľiilet kijelöléséről és a

teľĹileten a rehabilitáció megvalósításáról sző|ő 3212001. (X. 26.) szźtlĺÍl rendeletében

me ghatźr ozott vĺíro s -rehabilitáció s teľiilet.

Đ önkoľmányzati fe|ađatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenysé get végzó szervezetet: az

egyesiilési jogról, a közhasznú jogállásľól, valamint a civil szervezetek mfüĺidéséről és

támogatasaľól szóló 20Il. évi CLXXV. tĺirvény hatá|ya aIá tartoző civil szervezet vagy a

lelkiismereti és vallásszabadságjogźtő|, valamint azegyhźzak' vallásfelekezetek és vallási
ktizösségek jogállásaľó| 20|1. évi CCVI. törvény hatźt|ya alá taftoző egyhźz vagy
Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuarosi onkormányzatta| kozszo|gáitatási
szerzódéses kapcsolatban álló szerv ezęt.

s) helyiség műszaki állapotának kategóriái: kiváló (5)' jó (4), közepes (3), rossz (2), nagyon
rossz (1), amelynek részlętes feltételeit a jelen hattrozat melléklete tartalmazza.

Đ szociális fe|ztrkőztatást, oktatást, foglalkoztatást végzo szervezet:józsefuríľosi bejelentett

lakcímmel rendelkező személyeket foglalkoztató, Józsefuaľos területén legalább
telephellyelrendelkezőgazdasźąivá||a|kozás

6. A bérlemény ťlz7kai, épitészeti jellemzőivel és funkcióival kapcsolatos fogalmakra
e gyebekb e n az )TEK me ghatźr ozás ait kel l fi gyel embe venni.

II. FEJEZET
A BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTASÁna voN ATKoZo SZABÁLYoK

7. A helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen hatarozat és a Kt. más hatźnozata szerint
a|ďlalízźit bekoltözhető forgalmi értéke szolgál. Abban az esetben, ha a helyiség
bérbeadásrĺra' versenye ztetés vagy pá|yźnat tltján kerül soľ, a minimális béľleti dijat a helyiség
Áľ,q. nemĺi beköltĺizhető forgalmi értékének 80 %-át alapul véve kell meghatĺírozni.
Nyilvános pźĺ|yáztatás esetén önkormĺĺnyzati érdękből a minimális bérleti díj a bekĺiltozhető
foľgalmi éľték 80 %o-ná| kisebb értékben is meghatarozhatő azzal,hogy ez az érték nem lehet

kevesebb a beköltĺizhető forgďmi érték 50 oÁ-ná|. Amennyiben a pályazatban a béľbeadĺás

során végezÁetó tevékenység nem keľĹil meghatźrozásr4ÍĘy u alap béľleti díj éves méľtéke

a helyiség Áfa nélktili beköltĺjzľrető forgalmi éľtékének a8 %o-a.

8. a) A helyiségben végzett ďábbi tevékenységeket figyelembe véve az alap béľleti díj a
k<ivetkezők szerint v á|toztathatő :

44



B érl eményb en v é gzett tevékenysé g

Italbolt, dohanyárusítás, j átékterem, szex-shop
Venđéglátás, ipari tevékenység
Elelmiszer kiskereskedelem szeszarusítással
Kereskedelem (üzlet, intemetes kereskedelem)
Egészségügyi maganpraxis, egyéb egészségtigyi tevékenység,
masszázs és fo gyasztószalon
Kĺilcsönző, nyilvános intemet-szolgáltatás
Iroda, bemutatóterem, raktározás utcai ftĺldszinti helyiségben
S zeszľnentes vendéglátas
Kereskedelmi alapellátás (élelmiszer, élelmiszer je||egu vegyes iizlet)
szeszárusítas nélktil
Népi ipaľművészeti-, képzőművészeti-, kulfuľcikk kiskereskedelem,
kcinyvárusítás
Raktáľozás utca és udvari pinceszinti, udvari füldszinti, emeleti
helyiségbe n, gatázs, múhely
Közművelődési, oktatási, szociális és sport tevékenység, múterem,
kiállító terem, múzeum, szinhźn, próba-, torna- és táncterem,
klubhelyiség'
Lako s s ági ki s ipari szo|gá|tatás (pl. : fo đr ászat, kozmetika,
miĺkĺjrömépítés, va:ľoda)
Ruhazati és egyéb konfekcionált termékek; bőr, konfekcionált
termékek és lábbeli, villamos és híradástechnikai, számítástechnikai,
kĺizszükségleti cikkek iavítása; látszerészeti és optikai eszközĺik
javitása; fogtechnika; őra- és ékszeľjavítás; mosás, vegýisztítás,
textilfestés;
T rcfőház, v izőľ a- és gźnfo gadő, val amint WC helyi s é g

Jelen pontban nem nevesített, szeszĺírusítást nem tarta|maző
tevékenységi körĺik esetén
Üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított
nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szoľzők érvényesíthetők, de a

bérleti dijat, a helyiség Áp,ą. .'elnĺi bek<'ltĺĺzhető forgalmi értékének
80 %-át alapul véve kell meghattnozni.
Üres, legalább 12 hőnapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti
helyiség esetén a fenti szorzők érvényesíthetők, de a bérleti dijat, a

helyiség Áľa nelktili beköltözhető forgalmi éľtékének 70 %-át alapul
véve kell meghatározni.
Üres, legďább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti
helyiség esetén a fenti szotzők éľvényesíthetők, de a béľleti đíjat' a
helyiség AFA nélktili bekĺĺltözhető foľgalmi értékének 50 %.át alapul
véve kell meghataromi.

Bérleti díj a nettó
foľgalmi éĺték

arĺĺnyában:
25%
t2%
rc%
8%
8%

8%
8%
6%
6%

6%

6%

2%
8%

6%

6%

6%

b) Telek béľleti díja:
- Palota-negyeđ, Népszínhĺáz-negyed' Csarnok-negyed és Corvin negyed: nettő 200,-

Ftlm"lhő
- Magdolna-negyed' otczy-negyed, Szigony-negyed: nettó 150,- Ft/fiłlhć,
- Tiszrviselő telep, Ganz-negyed, Kerepesi-negyed, Százados úti negyed: nettő 125,-Ft|m"

ĺhő



c) Gépkocsi-beálló bérleti díja: 2013. évben nettó 6.368,- Ft/hő, majd ezt követően 2014.
évtől évente azinfláciő mértékével nĺjvelni kell.

d) Egyéb dologbéľlet bérleti díja:
- óriás plakát 2013 . évben |7 .328,- Ft/hó, majđ ezt kĺivetően 20|4. évtol évęnte az iĺlfláciő

méÍékével növę|ni ke|l.
- fa|raszeľelt kiľakat, ľeklámtábla, neon reklám: nettó 2.000 ,-Ft/mzlhő (min. 1 m2)

9. Új béľbeadás esetén a fentiek szerint meghatźrozott alap bérleti díj mértékét kell
felajrĺnlani, illetve versenyeztetés esetén amennyiben a pá|yázat kiírásakor a versenyeztetett
helyiségbenvégezhető tevékenység meghatározásta keľiil, alap bérleti díjként meghatźnoni.
A jelzett éľtékek irrányadóként funkcioná|nak, a béľleti díj mindig az a mérték, amelyľől a
bérlővel megállapodás kĺithető. A bérlő á|ta| fizetendő bérleti đíj legkisebb mértékét jelen
hattn ozat V. Fej ezete szabéiy ozza.

10. Ugyanannak a kérelmezonek ugyanannak a helyiségre vonatkozó több eltérő időpontban
benffitott kérelme esetén a legkoľábban benyújtott kérelem időpontjában irźnyadő számított
bérleti díjat kell részére a későbbiekben is felajánlani.

11. Uj béľbeadásnál, amennyiben a bérl'ő a kertiletfejlesztési meghatátozott
tevékenységet kívan a helyiségben folýatni, és hatarozott idejű, minimum 48 hónapľa szóló
bérleti szerzodést köt, a fizetendo bérleti díj méľtéke a hatáskĺirľel rendelkező bizottság
döntése a\apjźn évente nĺjvekvő mértékben is meghatáľozhatő. A bérleti díj méľtéke aze|ső
12 hónapban a7. és 8. pont a|apjźn szĺĺmított bérleti díj 50 Yo-a, a második 12hőnapbarl750Á-
a, majd a 24. hónapot kĺjvetően a szétmított bérleti díj összegére emelkedik. Enől a
bérbeadással megbizott vagyonkezelő szetvezet javas|atára az onkoľmányzat
Tulajdonosi/Bérbeadői jogokat gyakorló bizottsźęa hoz dĺintést. Az erľe vonatkozó
me gál lap o dást a béľlet i szer zó đésnek taľtalm azłlla ke||.

12. Uj béľbeadásná|, ha olyan utcai bejaratú pinceszinti, vagy udvarľól megközelíthető
helyiség keľül béľbeadásra, amelyre legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ď1án|at,vagy
érkezett, de hasznosítása a 8. pont a|apjźn szĺĺmított bérleti díjon nem lehetséges, tovźlbbá az
5. s) pontban megállapított 4-es vagy anĺńl alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a
béľleti díj mértékét a mindenkori kcizĺis költség összegén kell megállapítani.

13. Új bérbeadásnái,ha olyan utcai bejáratú ftildszinti helyiség kertil béľbeadásra, amelyre
legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajánlat, vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont

alapjĺĺn számított bérleti díjon nem lehetséges, továbbá 3-as vagy arľráI alacsonyabb
kategóriába besoľolt állapotu, a béľleti díj méľtékét a mindenkoń kĺizĺis költség összegén kell
megállapítani.

|4. A 12. és 13. pontok alapjan tcjľténő béľbeadáskor a bérlőnek vállalnia kell a helyiség
felújítását saját k<iltségen, továbbźĺ abér|etíjogviszony időtartama alatt és azt kĺivetően sem
élhet bérbeszámítással, és a felújítás kĺlltségét semmilyen jogcímen nem követe|heti az
onkoľmanyzattól.

15. Új bérbeadás esetén, a 12. és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben a kérelmező
nyilvános, bĺĺrki számiíra elérhető onkormźnyzat által inđított vá||a|kozői pľogramban
vett részt, székhelye a Jőzsefvźlrosban található és hataľozott idejű, minimum 60 hónapra



16.

b)

szóló bérleti szerződést köt, a fizetendó bérleti díj mértékét az első 24hőnapban a mindenkori
ktjzös költség 10 %o-ka| nĺjvelt éľtékének megfelelő összegben kell meghatźnozli, majd ezt
kĺivetően a béľleti díj mértéke a7. és 8. pont alapjrán számított béľleti díjľa emelkedik.

a) Amennyiben olyan gazdasági tĺírsaság vagy egyéni vállalkoző részére történik a
bérbeadás, amely józsefuarosi lakosok oktatasát, foglalkoztatasát, szociális
fe|zźtrkőnatasát elősegítő oktatási tevékenységet végez minimum |2-|9 fo részére, a
bérleti diját a 7. és 8. pont alapjĺán számított bérleti díj 75 %o-án,20 fő felett pedig a7. és

8. pont a|apjénszźtmitottbérleti đíj 65 %.źnke|| megállapítani.
A bérleti szerződésbenrogziteni kell, hogy a bérlő negyedévente köteles a bérbeadó felé
megküldeni az oktatottak, foglalkoztatottak nevét és lakcímét, amelyet béľbeađó a
lakcím-nyilvántaľtón keresztiil a Humánszolgaltatási Ügyosztály e||enőnz.

c) Amennyiben a bérlő jogosultsága a foglalkoztatot1ak, oktatottak számrínak nĺlvekedése,
csökkenése miatt változik, ,tlgy a kedvezrnény mértéke az a) pontban foglaltaknak
megfelelően változik a bérleti jogviszony fennĺĺllása alatt.

d) Amennyiben a bérlő a b) pont szeńnti beszámolási kötelezettségének egymást követő két
alkalommal felszólításra sem tesz eleget, úgy a kedvezméný elveszti.

III. FEJEZET
A HELYI SÉc gÉnrBTI D ÍJ vĺooo sÍľÁsÁna VoNATKo zo ľvĺec ĺLLAPoDÁS

17. Ha helyiségek béľbeadásanak feltételeit szabá|yozó cinkormźnyzati rendelet szerint a
bérbeadói hozzájétru|ásnak vagy mrís _ a béľlő áIta| kezdeményezett - önkormányzati
döntésnek az a fe|tétele, hogy a bér|ő a bérbeadó áIta| igényelt bérleti díjat elfogađja, a
bérbeadó akkor kezdeményezi a bér|eti szerződésben (módosításában) rcgzített béľleti díj
módosítását,ha a bérlői kérelem előteľjesztésekoľ fizetett bérleti díj nem éľi el a 7. illetve a 8.

pont alapján számított bérleti díjat.

18. Ha a jelen pont alkalmazásáva| megállapított bérleti díj a béľbeađőihozzźĄźlrulás vagy más

- béľlő á|ta| kezdeményezett _ önkormrĺnyzati dontésre tekintettel máľ korábban e|éĺe a 7 .

illetve a 8. pont a|apjan számított bérleti đíjat, az újabb bérbeadói hozzźĄáru|źts vagy _ más
bérlő á|tal kezďeményezetĺ - önkormanyzati dĺĺntés esetén, a bérbeadó a bérleti díj
módosítását nem kezdeményezi. Az i|yen mértéket elérő béľleti díj csak valorizáciő tltjźn
kerül emelésre.

19. A bérbeadással megbizott vagyonkezelő szervezet javaslatáľa az onkoľmĺínyzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése alapján a bérbeadói
hozzájarulásľa vagy a szeruőđés módosításaľa _ beleérľve a bérleti díj felĹilvizsgálatát is _
iłĺnyuló béľlői kérelem esetén, kültĺnösen, ha a kéľelem a kérelem indokaként előadjfü, hogy
a bérleti díj összege nagy terhet ró a vállďkozásra, a 7.|7. pontban foglalt szabályoktól el
lehet térni, és az egyébként igénylendó bérleti díjnál legfeljebb 50 %-ka| alacsonyabb ĺisszegú
béľleti díjról is meg lehet állapodni - vagy a bérleti díj emelésétől el lehet tekinteni _ az a|ábbi
köľülmények fennállása esetén:
a) a béľleti szerződés szeľint Íizetendő bérleti díj ĺlsszege legalább 15 %.ka| megha|adja a 7.

és 8. alapjan számított bérleti díj méľtékét, és
b) a bérleti jogviszony több mint 36 hónapja fennáll, ideértve azt. is, ha a béľlő jogutódlással

szerzett béľleti j ogot, és
c) a bérlő fizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó irányába.

IV. FEJEZET
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20. A helyiségbér átmeneti időszat<ľą alĺíg az akadtůy fennáll, a bérbeadással megbízott
vagyonkezelő szervezet javaslatĺra az onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeađói jogokat
gyakoľló bizottsága dĺjntése alapján ktilönĺisen az a|źhbijogcímeken legfeljebb 50 %o-ka|

csökkenthető, amennyiben azok nem az onkormanyzat felelősségi köľében merülnek fel :

a) az épületen vagy aköaeľiileten végzettépítési, szerelési munka miatt,
b) a helyiség áta|akitásavagy felújítása miatt,
c) a helyiség (helyiségcsoport) egy részének használhatatlan állapota miatt.

21.
a) A gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkoző gazdá|kodásában beallt negatív vá|tozźs

miatt _ kĺilönĺisen: igazo|hatő fubevétel csĺĺkkenés, veszteség, kaľesemény, betegség _ a
helyiségbér mértéke határozatLan időtartamĺa szóló bérleti szerződés esetében legfeljebb
36' határozott idejiĺ béľleti szerzőđés esetében legfeljebb 24 hőnapra' vagy a bérleti
jogviszony végéig a bérbeadrással megbízott vagyonkezelő szewezet javaslatźra az
onkormányzat Tulajdonosi/Béĺbeadói jogokat gyakorló bizottsága dĺjntése a|apjźn
legfeljebb 50 oÁ-ka| csĺikkenthető. A kérelem megalapozottsägát az onkormźnyzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága vizsgźůja.

b) A béľleti jogviszony az a) pontban meghatiírozott esetben nem hosszabbítható meg a lejárt
bérleti szerzódésben meghatźlrozott feltételekkel a bérbeadási rendelet 29.$-a alapjźn,
hanem a bérleti díj mértékéľől a Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizottsága dönt.

22. Ha vendéglátás, keľeskedelmi, lakossági kisipari szolgáltatás, raktározás, gańtzs,

gépkocsĹtarolás céIjtra szoIgáiő bérlemény, telek bejłáľata előtt az épületen, vagy a

köZteľĺileten nem az onkoľmźnyzat megbízásźhő| végzett építési, szeręlési munka vagy az
épiileten végzett munka a bérlemény megközelítését gátolja, a bérleti díj a bérlő kéľelméľe
legfeljebb a béľleti díj 50 Yo-igmérsékelhető arÍa az időtartamľa, ameddig az em|ített akadály
ferľráll. Ha a munkálatok a helyiség megközelítését úgy gátolják, hogy a helyiségben végzett
uz|eti tevékenység bizonyíthatőan hźltrźný szenved, a megállapított bérleti díj ĺifuen
száza\ék'nźll nagyobb mértékben is mérsékelhető. Ebben az esetben a kieső bérleti díj bevételt
a kivitelezőtől/a kivite|ező megbizőjátő| kell kérni. E rendelkezést lehet alkalmazni akkoľ is,
ha a béľlő a helyiséget a bérbeadó hozzźtjáru|ásával átalakitja,vagy felújítja.

23. Ha új bérbeadás esetén a helyiségbérleményben a korábbi haszntt|attől eltérő

tevékenységet kívránnak folytatni, a bérlő źůta|fizetendő bérleti díj összege átmeneti időszakra
tegfeljebb 50 %-ka| csĺikkenthető, ennek méľtékéről bérbeadássa| megbízott vagyonkezelő
szervezet javaslatara az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága
dönt.

V. FEJEZET
A FIZETENDo nÉnrBTI DÍJ LEGKISEBB I\4ÉRľÉKE

24. A fizetenđo nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint az
onkormanyzat źlta| tfusashźzí k<izös és egyéb költségként kifizetett összeg, ideérťve a IV. és

VI. FEJEZET alkalmazásának esetét, továbbá bĺírmilyen, a bérleti díjat érintő kedvezmény
esetét.

25. Ha a helyiség nem taľsashĺízban van, a ťlzetendo nettó bérleti díj egy hónapra jutó összege

nem lehet kevesebb, mint az onkormanyzat á|tal a bérbeadói feladatok kęľetében a helyiségre



foľdított költségek két éves źúIaga, iđeértve az épi|etĺe fordított kĺiltségeknek a helyiségre jutó
részét és a [V. és VI. FEJEZET a|ka|mazźsĺának esetét is, továbbá báľmilyen, a béľleti đíjat
érintő kedvezrnény esetét.

VI. FEJEZET
oNronľĺÁNyze.ľI FELADAT oKHoZ És cÉroxHoz

KAPC S oLóo o rpvÉrBNys ÉGET vÉGZo szľ,RvB ZETEK KEDVEZMÉNyEs
BÉRLETI oÍĺe.

26. onkoľmźnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó szęwezet
tészére ttirténő bérbeadásná| az onkormrányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló
bizottsága az illetékes szakmai bizottság javaslata a|apjźn kedvezményes béľleti díjat
hatarozhat meg, az alábbi kategóriak szerint.
a) a bérleti díj éves mértéke a helyiség Áľa. nekuli beköltözhető forgalmi éľtékének a 4 %o-

a' amennyiben a szewezet havonta legalább 2 alkalommal folytat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

b) a bérleti díj éves méľtéke a helyiség Áľa. nelktili beköltözhető forgalmi értékének a 2 %o-

a' amennyiben a szewezet havonta legďább 4 alkalommal folýat a béľelt helyiségben
tevékenységet,

c) a bérleti díj météke a mindenkoľi kĺĺzös költséggel vagy üzemeltetési költséggel
megegyező összeg, amennyiben a szeľvezet havonta legalább 8 alkalommal folytat a
bérelt helyiségben tevékenységet.

27. a) A kedvezmónyes béľleti díj megadásanak előzetes feltétele, hogy az onkoľmányzat
illetékes bizottsága igazo|ja, hogy a legalább 1 éve bejegyzett és működő önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet Józsefuĺíros
lakossága érdekében |átja e| a tevékenységét, ame|yhez a civil tevékenységet végző
szervezetĺek be kell csatolnia a b.) pontban köľiilíľt szakmai beszámolót, valamint
szakmai tervet.

b) A kedvezményes bérleti díj engedélyezésének a feltétele továbbĄ hogy az ĺinkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet a ktivetkező
feltételeknek eleget tegyen:
ba) honlapján, sajtómegielenésein szeľepeltesse támogatóként az onkormanyzatot,
bb) a legalább havi rendszerességű helyiséghasználatot igénylő eseményekľől (fogadó óľa,

gyíilés, rendezvény, tanácskozás, stb.) kĹildjön éľtesítést, meghívót az
onkormanyzatnak. Az események népszenĺsítésére az onkormtnyzat a honlapjĺán,
közösségi portálprofiljĺán ,,civil eseménynaptźtrt', hoz létre és mfüĺidtet.

bc) minden év marcius 15. napjáig nyujtsa be az adott évľe vonatkozó szakmai tervét,
amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tervez az év soľán megrendezni,
illetve a béľleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja
Józsefuiáros és a józsefuárosi lakosok érdekeit.

bd) az e|őző évi tevékenységéľől nyújtson be beszámolót tĺíľgyév május 3l. napjáig.
be) a helyiségben az alapszabá|yában megielölt céloknak megfelelően a bérbeadiískor

engedélyezett tevékenységet folyamatosan folýassa.
c.) A kedvezményes bérleti díj megállapításźnźi az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói

jogokat gyakorló bizottsága az alźtbbi kľitériumoknak megfelelő, Józsefuaľos és a
jőzsefvárosi polgarok érdekében kifejtett tevékenységeket veszi figyelembe:



ca) ktizérdek mentén, a Józsefuarosban miĺkĺjdő önszeľveződő közösségek, továbbá
művészek és sportolók pá|y azati támogatásaľóI sző|ő 22120| 1 GV. 1 2.) cinkormányzati
rendelet 2. $ (1) bekezdésében meghatarozoÍtkozcéIok elérése éľdekében történik,

cb) ĺinmagában is életképes, valós teljesítményt produkál,
cc) közszolgáltatási kapacitást viĺlt ki, vagy eľősít meg.

28. Új bérbeadás esetén az a|apbérleti clíj éves mértéke a he|yiség Ápe, nektili beköltözhető
forgalmi értékének a 6 %o-a. Amennyiben a szervezet a 27. pont szerinti elsĺĺ éves

beszámolóját a szakmai bizottság tészére benyújtotta, és azt a bizottság e|fogadta, az

onkormanyzat Tu|ĄďonosilBérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kéľelemre a béľleti ďijat a

helyiség Józsefuaros, valamint a józsefuĺírosi lakosok érdekében folytatott tevékenység
szerinti kihasználtságafuggvényében a27. pont a.), b.) vagy c.) pontja szeńnti mértékre

módosíthatja, a bérleti szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

29. A szakmai terv és a szalľnai beszámoló éľtékeléséľe és elfogadésára az onkormanyzat
hatásk<jľrel rendelkező szakmai bizottsága jogosult. Amennyiben a szakmai bizottséry a
szakmai teľvet és beszámolót elfogadta,űgy az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat

gyakorló bizottságaaz cinkorményzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenyséýlez
kapcsolódó bérleti dijat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a szęwezet a

k<itelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a béľleti dij az éľintett év januar 1. napjától
visszamenőlegesen az aktuális forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont szeľint kiszámított a

nem civil szeľvezetekre meghatározott bérleti díjnak megfelelő <isszegre emelkedik.
Amennyiben a szakmai terve, beszrímolój a a|apjźn bizonyított, hogy tevékenységét csak
ľészben végezte Józsefuáros érdekében, úgy a bérleti dij a26. pontban szabźt|yozott magasabb

kategóľiába sorolt béľleti díjra emelkedik.

30. Az onkormányzat TulajdonosilBéľbeadói jogokat gyakorló bizottsága dĺinthet úgy új

béľbeadás esetén, hogy az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet
végző szervezet részéľe a bérbeadást, illetve akedvezményes bérleti díjon történő bérbęadást

nem engedé|yezi, amennyiben a szervezet céIja, profilja az onkoľmźnyzat által ellátandó
feladatokho Z neÍn kapcsolható, v agy azt már más civil szerv ezet kielégítően e||átja.

A BÉRLETI DÍJ MEGÁ'"'ił?'ľtrt J.G.SULT EGYSÉG

31. Ha a bérleti díj mértékéről és megfizetésének ütemezésérő|, vagy bármilyen más bérleti

díjat érintő kérdésben béľbeadói dĺjntésre van szfüség a bérbeadással megbízottvagyo.nkezelő
szetvezet javas|atára az onkoľmźnyzat Tulajđonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága
jogosult dönteni.

32. Ha a bérlő és a béľbeadiással megbizott vagyonkeze|o szervezet köz<jtt a bérleti díj

méľtékéről és megfizetésének titemezéséľől, illetve bármilyen más bérleti díjat érintő

kéľdésben vita alakulna ki, a béľbeadó érvényesítenđő ĺátláspontjĺárót az onkoľmźnyzat
Tulaj donosi/Béľbeadói j ogokat gyakorló bizottsága dĺint.

33. A Képviselő.testĺilet dönt az első bérleti díj mértékéről és megfizetésének üt'emezéséről,

ha a béľlő személyét a Képviselő-testület jelölte ki.
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VIII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉ$EK

A valoľizáció

34. A béľleti díjról (vagy módosításaról) való megríllapodás sotán _ fiiggetlenĺil attő|'hogy az
milyen okból töľténik _ minden esetben ki kell kötni és a bérlőnek vállalnia kell, hogy az új
béľleti díjat _ vagy ha a bérleti díj nem módosul a jĺivőben aťtzetettbérleti díjat - a kĺjvetkező
évtől, évente januaÍ 1-jétől a KSH á|ta| az e|őző évĺe vonatkozón kozzétett fogyasztói árindex
méľtékével ncjvelten fizeti. Amennyiben a bérlő a konJ.zemĹ és kiilĺĺnszolgáltatasi díjak
összegét a Béľbeadónak fizeti meg, évente janurír l-től a Főváľosi Kĺĺzgyulés źůtal' a tĺírgyévľe
meghatźlrozott iĺron szźmitott díjakat ťlzeti meg. A bérlőnek írásban nyilatkozatot kell adni
arról, hogy ezen bérleti-, koziizemi- és különszolgá|tatási díj emelést ellenvetés nélkiil
elfogadja.

35. Az új bérleti szerzóďésben és a szęrzőđés módosítása során minden esetben ki kell kötni,
hogy a béľbeadó a helyiség bérleti díját 10 %o-kal megemeli, ha a helyiséget magában foglaló
éptilet előtti közteľületen díszbuľkolat létesĹil vagy jelentős beruhazĺĺs valósult meg, és a
bérleti díj tisszege nem éri e| a 7. és 8. pont szerint számított bérleti díj 20 %o.ka| emelt
<isszegét.

Egyéb szabályok

36. Pá|yázat esetében azt a díjmértéket, amelynek az emeLésére ajanlatot lehet tenni, a
pźiyazati kiírásľól való döntés során kell meghatźnozni, Pá|yázat esetében a nyertes által
ajánlott bérleti díjat kell a bérleti szerződésben ľĺigzíteni.

37.Ha a bérleti szeruődés időtartamhoz köti a bérleti díj módosítását, a jelen határozat szerinti
bérleti díj módosítása e|őzetes értesítés nélktil végľehajtható.

Melléklet

A nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek műszakĺ értékelésének szempontjai:

(5) kiváló míĺszaki állapott'i leefeliebb 5 éven belĺil felúiított.

fajlaeos költséget illetve a helyiség éľtékének 10 %-át.

a

o

a

a

a

felszereltsége; gépészeti berendezési tźłtgyak és szerelvényei, elektronos
hélőzat és szerelvényei viz-gźz, csatoľna, fiĺtés, miĺszaki állapota megfelelő
illetve 5 éven beliil felújítiása megtört ént źÉvizsgálas, betizemelés.
k<jzmiĺ mérőóľík szabványos ak (vizőra, gáľ'óra villanyórĄ
aljzatbeton, lépcső, vakolat javítást nem igényel
nyílászaľók felrij ítva,
burkolatok javítás
fiĺtés jó

tisztasági festést igényel
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(4) ió
Javítást igénvel a költsée nem haladia mee az 1Íŕ eső bruttó: 20 000.- Ft
fajlagos költséeet illetve a helvisée értékének 20 %-át.

. felszereltsége; gépészeti berendezési tźrgyak és szerelvényei, elektronos
háIőzat és szerelvényeiviz-gźĺz, csatorną fiités kílózat felĹilvizsgźtlatajavítása
beiizemelése sziikséges.

o kĺizmiĺ mérőórák szabványosak (vizóra, gázőravillanyóra)
o vakolat javítás, a|jzatbetonvagy lépcső javítás
. nyíItszarók javítása
o burkolatok javítása
o festés, mźzo|ás
. fütés átvizsgá|ásbeiizemelés

kisebb felúiítást ieénvel

(3) kiĺzepes

failasos költséset illefue a helvisés éľtékének 40 %-át.

. felszereltsége; gépészeti berendezési targyak és szeľelvényei, elektľonos
hźt|őzat és szerelvényei cseľéj e, víz-gtu, csatorna, fiĺtés hálózat felújítása
szükséges.

o kĺizmű mérőórák szabványosítása m&őhely kialakitása (vizőra, gźzőra
villanyóra)

o vakolat javítás, aljzatbeton vagy lépcső javítás
o szigetelésjavítás
o nyí|ászarókjavítása
. burkolatok javításavagy részleges cseréje
o festés-mázo|ás
. fütés javítás üzembe helyezés

naevobb felűiítást ieénvel
(2) ľossz míĺszaki állapotrĺ

000.- Ft fajlagos kĺĺltséeet illetve a helyiség értékének 60 %-át.

. felszereltsége; gépészeti berendezési táľgyak és szeľelvényei, elektľonos
há|őzat és szerelvényei cseréje, viz-gáz, csatorna, fiĺtés háIőzat cseréje

szükséges.
o Ktjzmrĺ mérőórĺík szabványosítása mérőhely kialakítźsa (vizőra, gánőra

villanyóľa)
o vakolat cseľe' aljzatbetonvagy lépcső javítźs
. ĺyí]'źszarók cseľéje
. burkolatok cseréje
o festés, mázo|ás
. szigetelés
. frĺtés felújítandó

ielentős felúiítást ieényel
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(1) nawon rossz mííszaki állapotú
taĺ;; ľaĺľta't ĺ-*".la t"'t;ag -.g

fajlagos költséget illetve a helvisée éľtékének 60 %-át'

o felszereltsége; gépészeti berendezési tĺárgyak és szeľelvényei, elektľonos
há|őzat és szerelvényei cseréje, viz-gźtz, csatoľną fiĺtés hálózat cseréje
szfüséges.

o Ktizmíi mérőóľfü szabványosítása mérőhely kiďakítása (vízőra, gźz&a
villanyóľa)

o vakolat csere' aljzatbeton vagy lépcső csere
. nyí|ászlírók cseréje
o burkolatok csereje
o festés, mźno|ás
o szigetelés
. nincs fiĺtés

telies felrĺiítást ieénvel

Egy 50 $-ból á1ló rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szfüséges. Eľről is dönteniink
kell, kérem, szav azzanak.

BUDAPEST ĺózspr'vÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜI.pľp |7 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos vlu.
KERÜLET JozspFvÁnosl oľxonľĺÁľyzaľ xÉpvrspL.ő -TESTÜLEľÉľnx
28t2013. (VI.13.) oľronuÁľyzĺ.ľr RENDELETÉT AZ olĺronľlÁlwzĺ.ľ
TULAJDoľÁľĺ.ľ Ál,ló NEM LAKÁS cÉr,ĺÁna sZoLGÁLó HľlylsÉGEK
ľÉnľrĺ.nÁsÁľĺ.x FELTETELEIRoL

Dľ. Kocsis M:áLté
|7 igen,0 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testület elfogadta a rendeletet.

Napiľend 3/4. pontja
Javaslat a Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat tulajdonában állĺí' lakások
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéľől szóló 1612010.
(III. 8.) iinkoľmányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesző: Dr. Kocsis Mźńé - polgĺíľmester

Dľ. Kocsis M:áté
Az illetékes bizottság megtrĺľgyalta. Cseľe előterjesztést kaptak a képviselők helyszíni
kiosztással. Szóbeli kiegészítés nincs az előterjesztő tészérő|. Napirend vitźlját megnyitja.
Kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirend vitáját |ezĄa. Szavazźsra bocsátja a rendelet-
tervezetet.

A SZAvAzÁsNÁr JELEN VAN 17 rÉpvlspl.o
A RENDELETALKoľÁsHoz MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
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BUDAPEST rózspľ'vÁnos rÉpvlsprŐ-rpsľÜrBľB t7 IGEN, 0 NEM, 0
ľanľózrooÁss,ą.r ELFoGADĺa És MEGALKoTJA BUDAPnsľ ľovÁnos vIIL
xrntrĺ,nľ ĺózspľvÁnosl oNxonľĺÁľĺy zĺr rcÍnvrsnr-o - ľnsľÜr,nrnľer
29t2013. 

' 
(n.10.) .. oNronľĺÁľĺyZATI nrľonĺ,ľľÉľ A BI'DAPEsT

ĺózsnrvÁRosl oľromĺÁlwza.ľ TULAJDoľÁľaľ Aĺĺo r,a.r<'ĺ.sor
nÉnľľ.ł.nÁsÁNĺ.x rn,r,ľÉľBlnInŐl, vALAMINT A LAKBÉn ľĺnnľnrcnol
s zoĺ,o 1 6 t20|0. 0rr.0s.) oľronrvĺÁlwzĺ ľr REI.{DEI,Eľ ľĺon osÍľ Á s Á n or .

Dr. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a rendeletet
megalkotta.

Napirend 3/5. pontja
Javas I at a |akásgazdálko d ás ĺ s tratégia 2013. év i iľányelveiľe
(íĺasbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

Dľ. Kocsĺs Máté
Szóbeli kiegészítésre me gadj a a szőt Kováqs 

.ott 
ő részér e.

Kovács Ottó 
.(-

Jelzi, hogy az |. pont b.) pontjanak egyik bekezdése a következőkľe változik: ,,A fenti alanyi
köľ részére kiírandó pá|yázatra 15 db, a korábban kiirt pźiyézatok eľedményétől fiiggően
maximálisan 20 ďb lakás keľüljön kijelĺjlésre a 100 %-os önkormźnyzati tulajdonban lévő
épületekben ta|á|hatő tires lakásállomany teľhére.''

Dľ. Kocsĺs ľ'IáLté
Tajékoztatja a Testtiletet, hogy Szili Balázs kiegészítő indítványát megkapták a képviselők.
Az e|őterjesztést az illetékes bizottság megtaľgyalta' Napirend vitáját megnyitja. Megadja a
szót dľ. Révész Mártanak.

Dľ. Révész Márta
A minőségi lakáscsęľék sok esetben egészségügyi okok miatt indokoltak, és mégsem tudnak
létľejĺinni, mert esetleg a bérlőnek nincs pénze a lakások felbecsültetésére. A mostani
módosítás e|.lhez a típusú lakáscseréhez ad-e valamilyen lehetőséget? A hatźlrozati javas|at 2.

pontja foglalkozik a kľízislakásokkal, az ezze| kapcsolatos hataridő, azt jelenti, hogy július
első üléséĺe a VPB újra fogja tálrgyalni ezt? Addigra elő lehet ezt készíteni, meľt annak
pénzugyivoluata|esz?

Dr. Kocsis M:áLté

Valaszadĺísra megadja aszőt Kovács ottónak.

Kovács ottĺí
Az egészségügyi állapot miatti minőségi cserénél természetesen át fudjak vá||a|ni az
értékbecslési költségeket. A krízislakásokkal kapcsolatban elmonđja, hogy a karbantartási
keret terhére szeľinte megoldható |esz a felújítasuk és rendbehozatahlk.
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I)ľ. Kocsis M:álté
Megadj a a szőt Szi|i Balazs képviselőnek.

Szili Balázs
Javasolja, kerĺiljön bele a koncepcióba, hogy az onkormźnyzat do|gozzon ki valamit arra

vonatkozóan, hogy a lakbćrhátralékkal rendelkezőknek lehetőségfü legyen taľtozasuk egy
rész.ét Ieĺĺo|gozni.

Dr. Kocsis M:áté
Erľe a Hivatalba jelenleg is mfüĺidik egy munkacsopoľt. Amíg az a munkacsoport erľe

vonatkozóan szakmai javaslatot nem tesz erre vonatkozőaÍ, nem ajránlja, hogy kiil<in írják
bele. Megađjaaszőt dr. Révész Mártanak.

Dľ. Révész Márta
Kéri, hogy ezek kĺĺltségeiről mikor iljra térgyal a Bizottság, egészuljön ki a kľízislakasok
fenntartási k<iltségvetésével, ami meg a Családsegítőnek a költségvetésébe kell, hogy
bekeľtiljcin.

Dľ. Kocsis Máté
Kovács ottónak adja meg aszőt'

Kovács Ottó
Ez nem kerĹil a Családsegítőhoz, ez a Kisfalu Kft-nél lesz folyamatosan ez az ot lakás, arľa

szo|gá|, ha leszakad folyosó, ledől a kémény és valakit gyoľsan ki kell kĺjltöĺetni, ebben az
esetben kĺiltĺiztetik oda az ott lakókat, béľlőket vagy családokat, akik ott tartózkodnak, tehát

ez mindig a Kisfalu kezelésében fog maradni. Meglesz és meg is van ráafedezet.

Dľ. Kocsis M.áté-
Jakabfu Tamásnak megadja aszőt.

Jakabfy Tamás
Nem éľt egyet Polgármester Ur e|őző mondatával, hogy nem érdemes ezt beleími, meľt tires

pont lenne. orul neki, hogy van egy munkacsoport a hivatalon belül, a|<l ezze| foglalkozik, de

hát ez mar feltéte|ezi azt,hogy az onkormányzatnakvaÍI ez a szandéką itt csak ez a szźndék
keľĹilne be|e. ,,Az önkormrínyzatnak szźndékában á||...,, igy kezdodik Szili Ur javaslata. Ugy
olvasta az arryagből, hogy a kilakoltatások száma nĺivekvő tendenciát mutat. Szeľencséľe azért

nem tĺlmeges Józsefuarosban, 13 daľab volt 20l2-ben az itteni arryag szerint, ha jól emlékszik,
akkor az e|őző évben, 2011-ben csak 5 daľab volt, ezt szeretné kiemelni a jegyzőkönyv
kedvééľt.

I)ľ. Kocsis Máté
Komássy Ákosnak megadja aszót.

Komássy Ákos
Megköszöni az a|apos e|őteqesnést. Tudja, hogy ez alakásgazdálkodrási stratégia címet viselő
előteľjesaés alapvetően a ľendelkezésre álló bérlakásokkal vakő gazdálkodást tekinti át. Ezze|
egyutt meggyőződése, hogy az onkormányzatĺak szüksége lenne egy ennél sokkal átfogóbb
stratégiara a bérlakás helyzettel kapcsolatban, amiben fontos feladat lenne foglalkozni alza|,
hogy hogyan és miként bővíthető a bérlakás állomany. A most kiadható béľlakás állomany
túlnyomó többsége a Magdolna negyedben van' ami olyan szempontból jó' hogy vé|hetőenaz
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egyébként rehabilitáci ő a|atĺ ál1ó Magdolna negyedben számos olyan bérlőjiik lesz, aki jó
gazđája |esz a lakasanak, viszont azt is sejtjtik, hogy ennek az is oka, hogy a Magdolna
negyeden kívül alig áI| az önkormányzat ľendelkezéséte kiutalható vagy páLyánat tárgyävá
tehető béľlakas. A másik, amit nem énnt ez a stľatégia, hogy a legtragikusabb állapotban lévő
lakĺások a bérlakások a kerületben, kiilönĺjsen a |00oÁ ĺinkormányzati tulajdonban rálló

hazakban lévő bérlakások. Azok minőségének, komfortfokozatának, állapotának a javítása

ernek következtében folytonos feladat, és jóval több erőfoľrásra lenne szükség, mint arri az
önkormányzatnak van, tiszteletľe méltó kivétel ez a|ő| a Magdolna negyed pľogľam
rehabilitációja, amely legalább ehhez is valamilyen mértékben, legalább egynegyeđbenhozzá
jĺírul. Kéľi a Testiiletet, hogy Szi|íBa|źns módosító indífuĺĺnyát fogadja el és akkor örömmel
trámogatjak, de van számos olyan kéľdése a béľlakás gazdá|kodźlsnak, amely kimaľadt ebből a
koncepcióból és fontosnak taľtja, hogy téľjenek vissza ezek're és foglalkozzanak velfü.

I)ľ. Kocsis Máté
Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászőIás. A napirend vitáját |ezĄa és elsőként
SziIiBaliézs módosító javaslataról fognak szavazĺi. Jelzi, hogy avita|ezźtrásénak pillanatában
nem volt a monitoron Szili Ba|ázs neve, ebben engedékeny szokott lenni, de most nem ő
Lllbázott. Ügyľendi javaslatot tesz avita újbóli megnyitásara.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogadja dľ. Kocsis Máté iigyľendi javaslatát, me|y

szeľint a napirend vitźĄźt újra megnyitjak.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapída, hogy a Képviselő-testület az ugyrenđi indítvaný |'7 igen,0 nem szavazatta|,

taľtózkodás nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁRo ZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrcSÉGES
HATAROZAT:
21912013. (W.os.) () NEM 0 TARTóZKODÁSSAL17IGEN

A Képviselő-testület úgy đönt, hogy elfogadja dr. Kocsis Máté ügyrenđi javaslatát, me|y

szerint a napiľend vitźlját újľa megnyitjak.

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitźtjźtt újból megnyitja és megadja aszőt Szili Balázsnak.

Szili Balázs
IJgy érzékelte, hogy az elóter1eszto nemnyilatkozott anól, hogy befogadja-e a módosítást. Az
eľedeti javaslatában még ahatźrozati javaslatába is bekerĹilt volna pontos hatĺíridővel, hogy
mikorra kellene ennek az anyagnak elkészülni, és mivel azttájékoztatást kapta, hogy van egy
bizottság, amely azza| fog|alkozik, đe azt még nem lehet előre tudni, hogy ők mikor
készĺ'ilnek e| ezze| az anyagga|, ezért módosította a javaslatot, hogy így nem a hatźttozati
javaslatba keľiilne be, csak az e|őterjesztésbe. Igy nem érti, mi a problémálja ezzel a

Polgĺĺrmesteľ Urnak, hiszen a szźndék megvan az önkoľmźnyzaffiá|, akkor miéĺ gond, hogy
eztk'l is nyilvanítj a az e|óterjesztésben?
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Dr. Kocsis Máté
Éppen azért, mert ha az onkoľmźnyzatHivatalában működik egy munkacsopoľt, amely ezerl
dolgozik, akkor vélhetően van valami színdék arra vonatkozőaĺ.Ezt|e is íľhatjak, ő ezttlgy
foga|maztamegazelőbb, hogy ezegy Ĺires szöveg. Ezegy politikai akció, amiben képviselő
ur elmondją hogy az javas|atára bekeľĹilt az a szándék, ami mźlr Létezlk. Megszavazhatjźk,
csak az értelme és a logikája te1rdál a nulla felé ennek az egész megĺíllapítasnak, hogy az
onkormányzatnak mi á|| szándékában, amiľe mar egyébként munkacsoportot hozott létre.
Mindenki döntscĺn belátasa szerint, hogy van-e éľtelme. További kérdés, hozzÁsző|ás
hiányában a napirend vitź$át|ezźrjaés szavazźsra bocsátja Szili Balrázs módosító javas|atát.

,,Á Lakásgazdálkodás irónyelveire vonatkozó javaslat az alóbbi 8. ponttal egészüljĺ)n ki:
ąz onkormónyzatnak szándékaban áll a tulajdonában lévő bérlalrgsban élő és bérleti
díjhátralékkal rendelkező bérĺői tartozások önkormónyzati munknvégzés keretében történő
torlesztésére irónyuló Program kidolgozósóra és megvalósítósóra (Munlraért Lakhatóst
Program)."

Dľ. Kocsĺs Máté
MegáI|apítja, hogy a Képviselő-testĹilet 4 igen, 10 nem szavazatta|,3 tartő*odással nem
fogadta el a módosító javaslatot'

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIsEro
A HATÁR IZATHIZAT AL:ľrIZ EGYSZERÚ szóľoggsÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
22012013. (VI.0s.) 4IGEN 10 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgł dont, hogy nem fogadja el Szili Balózs lłovetkező módosító
indínányát:
,,A LakásgazdáIkodás irónyelveire vonatkozó javaslat az alábbi 8. ponttal egészüljon ki:
az onkormányzatnak szándékában áll a tulajdonában lévő bérlakásbąn élő és bérleti
díjhátralékkal rendelkező bérlői tartozások önkormányzati munknvégzés keretében tÓrténő

torlesztésére irányuló Program kidolgozására és megvalósítására (Munlraért Lakhatást
Program). "

Dľ. Kocsis M.áLté

Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatźltozati javaslatot.

A Képviselő-testület a Kisfalu Kft. által beterjesztett, a lakásgazdálkodási statégiźůloz
szfüséges 2013. évi iranyelveket - az ijres és várhatóan megüresedő lalrasok bérbeadási
jogcímére vonatlazóan -, az alábbi pontok szerint elfogadja.

I .) P áIy azat útj án töľténő béľbeadá s, az a|źtbbi kiírás szerint :

a.) 2013. II. felévben azon Józsefuĺírosban élő családok részére kertilj<in pá|yáz.at

kiírásrą akik deviza alapú je|zá|og hitelfüet nem képesek tcirleszteni, illetve
visszafizetni' és ezért a józsefuráľosi fekvésiĺ, tulajdonukat és egyben állandó
lakcímiiket képező takásukľa vonatkozó devíza alapú kcjlcsönszerzodést a bank
felmondta' és az ingat|an tulajdoni|apjára a végľehajtási jogot feljegyerték, vagy a
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tulajdonjoga a végrehajtási eljarás folýan megszĺĺnt,a pźtlyźuatra kiíľt lakás
felújítási kĺjtelezettségével, a lakás felújítasahoz szĹikséges <ineľő igazo|ása mellett,
és legalább aháaartás egy felnőtt tagja rendelkezik jĺivedelemmel.

A fenti alarryi kör részére kiírandó pä|yźzatrazl db lakás kertiljĺin kijelölésre a |00 %o

önkormĺínyzati tulajdonban lévő, valamint a tźltsashźzi épiiletekben található tires
lakĺásállomány terhéľe

b.) 2013. II. felévben azon lakással nem renđe|kező lozsefuiárosban élő családok,
illetve pá|yakezdő fiatalok részére keľüljĺin pá|yźnat kiírásra lakás felújítási
kötelezettséggel, a lakás felúj ításához sziikséges tinerő ígazo|ása mellett, akik
józsefuĺĺrosi állandó bejelentett lakosok, esetleg tartózkodási hellyel ľendelkezők,
és legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkeznek.

A fenti alanyi kĺjľ részére kiírandó pá|yźnatra 15 đb, a korábban klírt pźiyěnatok
eredményétől ftiggően maximálisan 20 db lakás keľülj<in kijelölésre a 100 %-os
tinkormányzati tulajdonban lévő éptiletekben található iires lakasállomiĺny teľhéľe.
A pá|yázatra kihĺztĺtt lakásokra kötött bérleti szerződésekľe egységesen, 10 éves
elidegenítési tilalom kerülj ĺin felj egyzésľe.

2) Kĺízis he|yzetre elkĺilĺinített, 5 db lakásból ál1ó állomĺány, 5 db lakassal kerĹiljön
kibővítésre, l00 % önkoľmányzati tulajdonban lévő épületekben tďálható
lakásállomány terhére.

3.) Minőségi lakáscsere során, elsősorban azon bérlők minőségi cseľekéľelme
trĺmogatható, akik egyrészro| vá|La|ják a hatályos rendeletben előírt kĺitelezettségek
teljesítését, valamint a csere folyaman leadandó lakások műszaki jellemzői
megfelelnek a gazđaságos hasznosítás igényeinek, illetve a |akásgazđálkodási napi
feladatainak ellć,/;ását elősegítik. Azon esetekben' ahol a csere kapcsán önkormányzati
kötelezettség keletkezne' úgy az csak, kifejezetten szociálisan aľĺa rźszotulók részére
kezdeményezheto.

4.) Lakásbérleti jogviszony _ béľlői kezdeményezés alapján, pénzbeli térítés ellenében -
k<izös megegyezéssel való megszűntetése során, azon lakások keľiiljenek elsősoľban
előnybe, mely lakásokat a |akásgazdálkodási feladatokban előírt kötelezettségek
teljesítése, valamint a gazdaságos hasznosíthatóság érdekében fel lehet használni -
legalább ],5, 2 lakohelyiségből álló, komfortos, osszkomfortos, eg,ledi flĺtéssel
rendelkező - a teljes önkoľmányzati tulajdonú lakásállomĺíny, valamint a mindenkori
elfogadott önkormanyzati kĺiltségvetésben biztosított fedezet terhére.

Aľverés
A |akásgazdźtlkodás kĺiľében megnyíló kĺitelező és napi feladatok e||átására

felhasználni nem kívánt önkormĺĺnyzati fulajdonban lévő iires lakĺĺsok kĺizül maximum
70 db lakás a gazdaságosan fel nem újíthatő, vagy rossz műszaki állapota miatt
gazdaságosan nem hasznosítható, tiíľsashĺízi éptiletben lévő lakások keľüljenek
elidegenítésre.

felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Képviselő-testiilet 2013.júliusi első rendes tiléséľe tegye

meg javas|atát a jelen előterjesztésben foglaltak a|apjźn, a Budapest Józsefuĺárosi
onkormanyzat tulajdonában álló lakások bérbeadásanak feltételeiľől, valamint a lakbér

s.)

6.)
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mértékéről szóló 1612010.([I.08.) szttrrń önkoľmányzati rendelet módosítasara
vonatkozóan

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeĺo igazgatőja
Határidő: la.) pont tekintetében: a Képviselő-testĺilet }}I3.júniusi második rendes ülése

1b.) pont tckintctében: a Képviselő-testĺilet 2013. szeptembeń mĺĺsodik rendes
tilése
2.) pont tekintetében: a Váľosgazdálkodasi és Pénzĺigyi Bizottság20|3. júliusi
első rendes ülése
3.),4.) és 5.) pont tekintetében: folyamatos
6.) pont tekintetében: Képviselő-testület 20|3.júliusi ęlső rendes ülése

Dľ. Kocsis l.ĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen,O nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a
hatźr ozati javaslatot.

9ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHoz EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
ną.ľÁRoz'ą.l:
221t2013. (vI.05.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület a Kisfalu Kft. által beteľjesztett, a lakásgazdá|kođási stratégiźůloz
szfüséges 201.3. évi iľanyelveket - az üres és vórhatóan megüresedő lakások bérbeadási
jogcímére vonatkozóan -, az alábbi pontok szerint elfogadja.

I .) P á|y źzat útj an töľtén o bérbeadás' az a|ábbi kiírás szerint:

c.) 2013. II. felévben azon Józsefurírosban élő családok részére kerülj<in pźiyźzat
kiíľásra, akik deviza a|apű je|zá|og hitelüket nem képesek törleszteni, illetve
visszafizetni, és ezért a jozsefvátrosi fekvésű, tulajdonukat és egyben állandó
lakcímfüet képező lakásukra vonatkozó deviza alapú kölcsĺinszeľződést a bank
felmondta, és azingat|an tulajdoni|apjtra a végrehajtási jogot fe|jegyezték,vagy a
tulajdonjoga a végrehajtási eljarás folytán megszúnt,a pá|yázatra kiírt lakás
felújítási kcĺtelezettségével, a lakás felújításahoz szĺikséges önerő igazo|źsa mellett,
és legalább ahźntartźs egy felnőtt tagja rendelkezik jövedelemmel.

A fenti alanyi kör részéľe kiírandó pátlyźzatra20 db lakás keľüljön kijel<ĺlésre a |00 %o

cinkoľmrĺnyzati tulajdonban lévő, valamint a tźlrsashźni épületekben tďálható tires
lakásállomány teľhére.

d.) 2013. II. felévben azon lakassal nem rendelkező Józsefuiĺrosban élő családok,
illetve pä|yakezđő ťlatalok tészere kerĹiljön pá|yőzat kiíriísra lakás felújítĺsi
kötelezettségge|, a lakás fehijításĺíhoz szfüséges tjnerő igazolása mellett, akik
józsefuarosi állandó bejelentett lakosok, esetleg taľtózkodási hellyel rendelkezők,
és legalább egy éves munkaviszonnyal ľendelkeznek'

A fenti alanyi kör részéľe kiírandó pźlyźzatra 15 db' a korábban |<lírt pá|yźuatok
eľedményétől fiiggően maximálisan 20 db lakás keľüljön kijelĺilésre a 100 %-os
ĺinkormĺányzati fulajdonban lévő épĹiletekben talĺĺlható tires lakĺĺsállomany terhére.
A pá|yázatľa kihĺzĺjtt lakásokľa kötött bérleti szerződésekre egységesen, 10 éves
elidegenítési tilalom keľĹilj ön felj egyzésľe.



2.) I{nzis he|yzetre elktilönített, 5 đb lakásból álló állomany, 5 db lakĺással kerüljĺln
kibővítésre, 100 % önkormányzati tulajdonban lévő épületekben talźůhatő
lakasállomány terhére.

3.) Minőségi lakascsere során, elsősorban azon bérlők minőségi cseľekérelme
támogatható, akik egyrészről vállaljfü a hatiĺlyos renđeletben előíľt k<ĺtelezettségek
teljesítését, valamint a csere folyamĺán leadandó lakrások műszaki jellemzői
megfelelnek a gazdaságos hasznosítás igényeinek, illetve a |akásgazdálkodási napi
felađatainak ellátását elősegítik. Azon esetekben, ahol a csere kapcsan önkormźnyzati
kĺitelezettség keletkezne, űgy a, csak, kifejezetten szociálisan a,ĺa rászorulók ľészéľe
kezdeményezhető.

4.) Lakásbérleti jogviszony _ béľlői kezdeményezés alapjón, pénzbeli térítés ellenében -
közös megegyezéssel való megszűntetése során, azon |akások keľĹiljenek elsősorban
előnybe' mely lakĺísokat a |akásgudźt|kodási feladatokban előíľt kĺjtelezettségek
teljesítése, valamint a gazdaságos hasznosíthatóság érdekében fel lehet használni -
legalóbb ],5, 2 lalrohelyiségből álló, komfortos, Ósszkomfortos, egledi Jűtéssel
rendelkező - a teljes tĺnkoľmanyzati tulajđonú lakásállomány, valamint a mindenkoľi
elfogadott ĺinkoľmányzati kĺĺltségvetésben biztosított ťeđezet terhéľe.

5.) Árveľés
A |akásgazdálkodás k<jrében megnyíló ktitelező és napi feladatok eL|átásźra

felhasználni nem kívánt önkoľmányzati tulajđonban lévő tires lakások kt'zül maximum
70 db lakás a gazdaságosan fel nem újítható, vagy rossz műszaki állapota miatt
gazdaságosan nem hasznosítható, társashźzi épületben lévő lakások kerüljenek
elidegenítésre.

6.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a Képviselő-testület 2013. júliusi első rendes üléséľe tegye
meg javas|atát a jelen előterjesztésben foglaltak a|apjźn, a Budapest Józsefuiáľosi
onkormĺĺnyzat tulajdonáb an á|Lő lakások bérbeadásanak feltételeiľől, valamint a lakbéľ
mértékéro| szóló 16/2010.(III.08.) szálmű önkormĺĺnyzati ľendelet módosításaľa
vonatkozóan

Felelős: Kisfalu Kft iigyvezető igazgatőja
Határidő: la.) pont tekintetében: a Képviselő-testĹilet 2013. juniusi második rendes tilése

1b.) pont tekintetében: a Képviselő-testtilęt 2013. szeptemberi második ľendes
ülése
2.) pont tekintetében: a Vĺíľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság2013. júliusi
első rendes tilése
3.),4.) és 5.) pont tekintetében: folyamatos
6.) pont tekintetében: Képviselő-testtilet 20l3. júliusi első ľendes ülése
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Napiľend 3/6. pontja
Beszámoló a Kisfalu Kft. által nyĺlvántaľtott jogcím nélkĺili lakáshasználók
helyzetének felméľéséről, és javaslat a jogcím nélküIi lakáshasználĺĺk
helyzetének rendezésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Ew Attila _ alpolgármester, Szili Ba|źzs - képviselő

Dr. Kocsis M:áté
Egy csere előterjesztést kaptak a képviselők pótkézbesítéssel. Az előterjesztést az illetékes
bizottság megtargyalta. Szóbeli kiegészítése van Szili Ba|ázsnak' megadja a szőt.

Szili Balázs
A csere e|őteqesztéssel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy az eľedeti váLtozat azt
hangsúlyozta volna ki' hogy segítséget kívrĺnnak nyujtani azoknak a jogcím nélktili lakóknak,
akiket a konyhanyelv jóhiszemú jogcím nélküli lakóknak aposztrofál, bĺĺr ilyen jogi kifejezés
már nincsen. Van egy jelentős probléma a keriiletben, ami több lakossági fórumon
hangsúlyozásra keľült, hogy vannak olyan bérlők is, akiknek nincs szĺikségfü a |akásra, ezért
albérletbe adjak illegálisan, vannak, akik felt<iľnek lakásokat és olyan életvitelt folytatnak,
amivel megkeserítik a t<'bbi lakó életét. Fontos kihangsúlyozni, hogy ezek ellen keményen fel
kell lépni és el kell indítani apeľes eljáľást, ezttarta|mazzaacseÍe előterjesztés.

(Zentai oszkaľ képviselő 16 őra 45 perckoľ elhagyja a termet, igy a Képviselő-testĹilet
Iétszáma 16 főre csĺjkkent.)

Dľ. Kocsis lVĺ'áLté

A napiľend vitájźtt megnyitja és megadja aszőt Jakabfy Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Nagyon alapos, jó munka, megk<iszöni mindenkinek, aki részt vett benne.

Dľ. Kocsis M:áté
További kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirend vitźĄát Iezárja és szavazásra bocsátja az
al ábbi hatáľ o zatí javasl atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) a Kisfalu Kft. áItal f0|2. októbeľ 31. napjáig nyilvántartott jogcím nélkĹili
lakashaszn áIők he|yzetének felmérésére adott beszámolóját elfogadja.

2.) felkéľi a Kisfalu K.ft.t, hogy a Képviselő-testĺilet 2013. júliusi első rendes üléséľe
tegye meg javaslatát a je|en előteľjesztésben foglaltak alapjĺín, a Budapest Józsefuarosi
onkormanyzat tulajdonában álló lakások bérbeadlísának feltételeiről, valamint a
lakbéľ mértékéről sző|ő |612010.(Iil.08.) számű önkoľmĺínyzati rendelet módosításiłra
vonatkozóan.

Felelős: polgármesteľ, Kisfalu Kft ügyvezet(5 igazgatőja
Hatáľidő: 1.) pont esetében: 20|3.június 05.
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2.) pont esetében a Képviselő-testtilet 2013.júliusi első rendes tilése

Dr. Kocsis ľ Iáté
Megállapítją hogy a Képviselő-testĹilet 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás mellett e|fogadta az
alább i hatźn ozati javas latot.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 16 rÉpvIspro
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóTÖBBsÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
222t2013.(vl.05.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint' hogy:

1.) a Kisfalu Kft. źita| 20t2. október 3l. napjáig nyilvríntaľtott jogcím nélküli
lakáshasználók helyzetének felméľésére adott beszamolóját elfogadj a.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Képviselő-testület 2013. júliusi első ľendes ülésére
tegye meg javaslatát a jelen előterjesztésben foglaltak alapján, a Budapest Józsefuaľosi
onkormĺínyzat tulajdonában álló lakások bérbeadásanak fettéteteiről, valamint a
lakbér mértékéľől szőlő I6l2010.(m.08.) szźlmű önkoľmanyzati rendelet módosításĺíra
vonatkozóan.

Felelős: polgáľmesteľ, Kisfalu Kft iigyvezetó igazgatőja
Határidő: 1.) pont esetében: 20|3.június 05.

2.) pont esetében a Képviselő-testiilet 20l3. júliusi első rendes Ĺilése

Napirend 3lT.pontja
Javaslat a Jrózsefvárosi Kiizteľület-feliigyelet 20|3. évi költségvetésének
módosításáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterj esĺő : Biál Csaba _ Józsefuarosi KĺjĺeľĹilet-felügyelet igazgatőja

Dr. Kocsis N.Iáúé

Az előterjesztést az illetékes bizottság meg!fugya|ta. Szóbeli kiegészítés nincs. A napirend
vitáját megnyitj a. Jakabfu Tamásnak megadja a szőt.

Jakabfy Tamás
Miéľt kell pontosan a Fiumei-Dologhźa utca sarkaľa kamera? Milyen kameľa lesz? Bővebb
magyarźzatot szeľetne kérni, hogy miéľt szĹikséges ott? A Do|oýlaz utca foľgalma nem
annyira indokolja.
Dľ. Kocsis ]sĺ.áté
Pintéľ Attilának megadja aszőt.
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Pintéľ Attila
Jelentős fejlesztésekettewez a Kĺĺzteľiilet-felügyelet és lényegében a bevételek jelentenék a
fedezetét. Mi atapjan gondolja úgy a Kĺĺzteľiilet.feliigyelet, hogy ezek a bevételek be is
fognak folyni? A 2013-as tervezetben a bírság és a paľkolasi bevétel május 31-ig hány
száza|ékbanteljesiĺlt?

(Zentai oszkar |6 őra 50 perckor visszaj<itt a teľembe, a Képviselő-testiilet |étszźtma|7 tő.)

Dľ. Kocsĺs Nĺ.áté
Megadja a szőt Biál Csabanak.

Biál Csaba
Wieszt Ferenc kapitĺĺnyságvezeto-he|yeľtes únal szoros napi kapcsolatban állnak. Aĺĺryiban
igazavana Képviselő Úrnak, hogy a Dologhaz utcának vannak olyan időszakai, amikor elég
gyenge és gyér a forgalom. Ugyanakkot a kőrház kiirnyékén a gyalogos foľgalom elég
jelentős és egy össznépi játék az, hogy a behajtani tilos, illetve a kötelező haladási iraný
megsértve időszakonként nagy mennyiségű autó hďad keresztül, néha a villamos is
akadáůyozva van. Fontos, hogy a kivonuló trĺzoltókat és mentőket akadályozni tudjak és

képesek az 1\yenjellegri szabźůyszegések. Mindamellett a kőrhźz vezetóségének mar régőta

kérése, hogy a kömyéken térfigyelő kamera legyen. Ezvo|t aza|apja, hogy abban azirźnyban
is bővítséřä térfigyelo kamerák számát. Az a_iész kicsit hianyos ilyen tekintetben. Év elején
mindig megpróbálják megbecsülni azokat a bevételeket, amelyek év végére vaľhatóak. Sem a
paľkolási szokások, sem a szabálysértők, szabźiyszegők szźtlna szźn szźna|ékban nem

becstilhető meg év elején. Amit az év első öt hónapjábarl |áttak az az) hogy azza|, hogy

csökken abeĺuinár,javul a gazđaság,jelentősen nĺjvekszik a parkolási bevétel, pontosabban a

parkolók száma. Az, hogy most fizet érte, vagy nem fizet érte, szabáIý sért vagy nem séľt

szabá|ý, ez mindig adott időszaktő| fuee. Azt tapasna|jźk, hogy az eredetihez képest

körÍilbeliil 20 %o-os növekedés van. A befizetési hajlandóság is egyľe javuló tényezót mutat,

arri aztjelenti, hogy azokat a szabá|yszegéseket, anikozigazgatasi bírsággal sújtható, ez egy

fix 50 ezer forint például, a mozgásséľtilt helyen történő vźtrakozás ugyancsak ťlx 50 ezet

forint, tehát ezek a tételek jelentős összegek. Józsefrĺĺrosban országos szinten is mindig jobb

volt a beÍizetési arźny. Ebből fakadnak a tĺjbbletbevételek.

Dľ. Kocsis M.áté
Megadja a szőtKomássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Intézményvezető irtó| kéri, hogy tegye meg, ő is segíti azt, hogy ne uralkodjon el még

véletlentil sem a bírságverseny-szemlélet a közterület-felügyelőknél. Nagyon tisztelik a

Közterület-felügyelet munkáját és bíznak benne, hogy a jiivőben sem fognak azéľt bírságolni,

hogy a lehető legnagyobb bírságmennyiséget elérjék, míľ csak azért is, meľt a bírság

ľendeltetése az, hogy jogkövetésre nevelje az źilampolgárt és nem az' hogy a lehető

legnagyobb költségvetési hiĺĺnyt kompenzílja valamely á|Larrigazgatási szervezetné|.

Dľ. Kocsis M:áté
A Bacsó Béta - Népszínhaz utca k<imyékét elfelejtheti az igazgatô ur. A bírságversenyre

mondjon valamit, mert ez egy új fogalom.



BiáI Csaba
Az elmúlt éveket ťrgyelembe véve egy érdekes tendencia tapaszta|hatő. Jelentős a bírság
kiszabĺásĺának a csökkenése. A legielentősebb a fe|heIyezett kerékbilincsek szárna, a tavďyi
évhez képest megközelítőleg 15 %-ka| helyeztek fel kevesebb kerékbilincset. A tavalyi
jogszabályváltozások ďapjĺín a bírság <isszegek jelentős emelkedése eredményezte a
többletbevételt. Tehát nem bírságoljak tul magukat' sőt jóval kevesebbet bíľságolnak és jobb a
befizetési haj landóság.

Dľ. Kocsis lfo ĺ.álté

Komássy Ákosnak megadja a szőt.

Komássy Ákos
Rendkíviili módon iiđvĺĺzlik azt,hogy az Index által is Budapest legbtidösebb és legkoszosabb
sarkĺĺnak titulált Bacsó Béla - Népszínhaz sarkon a Közterület-feliigyelet nyomatékosan eljaľ
annak érdekében, hogy k<izcis életĹink be nem tartása következtében előállt kosz,bíjz és egyéb
kĺivetkezmények minimalizálódjanak. Természetesen semmifrle kivételt nem szeretnének az
említett sarok esetében sem.

Dľ. Kocsis Mlálté
Aki a magyaÍ médiában aa á||itotta, hogy a Népszínhéz utca a legszĺimyubb utcája

Budapestnek' annak fogalma sincs a szörný utca fogalomĺól. Lejtĺtt ide kĺĺzénk' |egyen az
RTL Klub bármelyik szerkesztője, vagy legyen azIndex bármelyik újságírója, leereszkedett

idę Józsefuarosba, megállt a Blahiĺĺr, megijedt és gyorsan leírta. A Népszínház utca azon
kívĺil, hogy számos kózteľiileti problémával küzd' amire újból felhívjźk az |gazgatő Úr
figyelmét, azért messze van a legszĺiľnyűbb utca kifejezéstől. Ezt a kertiletet nem ismerő és

dolgoknak utána nem jaró újságírói agyak szülték. Nem csak ebben a kerületben, más

keľtiletben is mutat nekik húsz rosszabb utcát a Népszínházná|, de ha ebből ma meg lehet élni
Magyaľorszźlgon, akkor sok sikert kívan hoz.zá. Biál Csaba Úrnak az|ellne a mondandójuk,
hogy most, hogy ilyen szépen fe|duzzadt ez a szervezet, amitvezet, van hátul zuhanyző meg
o|toző, akkor egy kicsit nagyobb koztisztasźĺgi intenzitást kér. Nagyon kellene, hogy a
koztísztasági problémakat is kezetjék. Acs Úr hiába takarít, mint a gijzi, máľmint nem ő'
hanem az emberei. Viccet felretéve, a koztisztasági szabá|ysértésekĺe is aľányosan nagyobb

figyelmet fordítsanak. A kerékbilincs és a parkolási bevétel is fontos, de attól nem lesz
tisztább a keľület.

Dľ. Kocsis lNIáúé,

További kéľdés, hozzásző|ás hianyában a napirend vitélját |ezáĄa és szavazźtsra bocsátja az
alábbi hatáĺ o zati j avas latot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az eIóterjesztésben szereplő, a Jőzsefvźrosi K<ĺĺeľtilet-felügye|et részére

tĺjľténő ráľu- és szolgá|tatźlsok beszerzésének, és azok fenntartásanak szfüségességét,
amelyek bekeľülési költsége 20|3. évben ĺisszesen 46.595,0 e Ft.

2. ahatźrozat 1. pontja szerinti tĺjbbletköltségek fedezete érdekében _ az e|óte4esztésben

szereplő, a lőzsefvźrosi Közteriilet-felügyelet által megjelöltek szerint - a KöĺerĹilet
feliigyelet 30101 cím mfüödési kĺjzhatalmi bevételen belül a bitság bevételi
e\őirźnyzatát 27.000,0 e Ft-tal, a 30105 cím mfüödési intézményi működési bevétel
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előirźnyz-atát24.886,0 e Ft-tal megemeli, és ezze| egyidejíĺleg a kiadas 30105 cím dologi
előiráĺyzatan beltil az áfabeťrzetés e|őirźnyzatźLt 5.291,0 e Fttal megemeli.

3. a Közterĺilet-feliigyelet kiadási e|őirźnyzatait a hatźttozat 1. számú mellékletben
t ész|etezettek al apj rín me gemeli.

4. a ktivetkező évek költségvetésének terhére a tartós kcitelezettségvállalrásokľa előzetes
kötelezettséget vállal évente 26.400,0 e Ft összegben, melynek fedezetéül a KöZteľiilet-
feliigyelet tevékenységének bevételeit jel<ili meg, melyet címľendenként a hatarozat |.
szźmű melléklete, val amint az előterj es ztés tarta|maz.

5. ahattrozat l. pontja alapjaĺl felkéri a KözterĹilet-felügyeletvezetőjétakozbeszeľzési és a
kozb eszetzési értékhatáľt el nem ér ő beszer zési elj aľás ok lefo lýatasara.

6. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló ľendelet következő módosításźnźi,
valamint a kĺivetkező évek k<iltségvetési tervezéséné| a határozatban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: 1-4., 6. pont esetén polgármester, 5. pont esetén a Közteľtilet-feltigyelet
vezetoje

Hatźrido: l-3. pont esetén 20l3. június 05.
4. pont esętén a20|4. évi és aztkovetó évek kĺĺltségvetésének tewezése,
5. pont esetén a közbeszerzési eljĺíľások megindításźra 20l3. június 06.

6. pont esetén a költségvetés következő módosítása, legkésőbb 2013. június
30., valamint a következő évek kĺiltségvetésének tervezése.

Dr. Kocsis M:álté
Megállapítja, hogy a Képviselo-testület |7 igen,0 nem, 0 tatózkodás mellett e|fogadta az
alábbi hattlr ozati j avasl atot.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z unĺosÍľpTT SZOToBB SÉG SZÜKSÉGES
rĺa.ľÁRoz.q.l:
2f3t20|3. (u.05.) 17IGEN 0 NEM 0 TÁ,RTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

l. elfogadja az e|óte1esztésben szereplő, a Józsefuĺírosi KözterĹilet-feltigyelet
részére tĺirténő áru- és szolgáltatások beszerzésének, és azok fenntaľtásának
szfüségességét, amelyek bekertilési költsége 20|3. évben összesen 46.595,0 e
Ft.

2. a határozat 1. pontja szerinti tĺjbbletkĺiltségek fedezete érdekében - az
előterjesĺésben szereplő, a Józsefuárosi Kĺizteriilet-feliigyelet á|ta|
megielciltek szerint - a Kĺiztertilet feliigyelet 30101 cím miĺködési kĺizhatalmi
bevételen beliil a bírság bevételi e|őirźnyzatát 27.000,0 e Ft-tal, a 30105 cím
működési intézménvi mfüödési bevétel e|óirźnyzat'át 24.886.0 e Ft-tal
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3.

4.

megemeli, és ezze| egyidejriteg a kiadás 30105 cím đologi elóirźnyzatĺán belül
az źÉabefizetés e|őír źnyzatźLt 5 .29 |,0 e Ft-tď me gemeli.

a Köztertilet-felĹigyelet kiadási e|őirźnyzatait a hatźrozat 1. szźtmtl

mellékletbe n rész|etezettek alapj ĺán megemeli.

a kcivetkezŕĺ évek kiĺ|tségvetésének tęrhérę ą taľtós kötelezettségvállalásokra
elozetes kötelezettséget vállal évente 26.40Ü,0 e Ft összegben, melynek
fedezetétil a KozteriJlet-feltigyelet tevékenységének bevételeit jelĺĺli meg,

melyet címľendenként a hatáĺozat 1. számű melléklete, valamint az
előterj esĺé s tartallmaz,

a hattrozat 1. pontja atapjĺĺn felkéri a KözterĹilet-felügyeIet vezetď1ét a

kozbeszerzési és a kozbeszerzési értékhatárt e| nem érő beszerzési eljráľások

lefolytatásaľa.

felkéri a polgármestert' hogy a költségvetésľől szóló ľendelet kĺjvetkező
módosításánál, valamint a következő évek költségvetési tervezésénél a
határ ozatbarl fo gl altakat vegye fi gyel embe.

I-4., 6. pont esetén polgármesteľ, 5. pont esetén a Kozterület-feltigyelet
vezetóje

1-3. pont esetén 201'3.június 05.

4. pont esetén a2014. évi és azt követő évek költségvetésének tervezése,
5. pont esetén a kozbeszerzési e|jźtások megind itásźtra 2013 . j únius 06.

6. pont esetén a költségvetés következő módosítása, legkésőbb 2013. június

3 0.' valamint a követk ező év ek kciltsé gvetésének tervezése.

5.

6.

Felelős:

Hataridő:

Napiľend 3/8. pontja
Javaslat a Budapest Jónsefvátosi Onkoľmányzat tulajdonában állĺó |akások
és nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek víz- és csatoľnahasználati díjának
béľlőkre tłiľténő áthárításárő!- szóló 2312007. (Iv.25.) sz. ľendelet
módosítására
(írásbeli előterjesxés)
Előteľjesztő: Egľy Attila - alpolgáľmester

Dr. Kocsis M:áLté

Az előterjesztést az illetékes bizottság megtĺárgyalta. Szóbeli kiegészítés nincs. A napirend
vitájátmegnyitja. Dr. Révész Máľtának megadja aszőt.

Dľ. Révész Máľta
A rendelettel kapcsolatban a következő kéľdései vannak. Egyrészt nagyon öľĺil, hogy a 2.

pontban ptecizen |eirta az előterjesző azt, hogy mi minden kerĺil ki a hźu ktizös
vizfogyasztásából, tehát amit nem lehet ráterhelni a lakókľa' ha nem ők használtfü. A 3.

ľendelet c) pontjába bekeľül az,hogy irreálisan magas vagy alacsony vizfogyasztás esetén mi
fog történni. Nem lenne-e cé|szeru az iľ:eźiis szó helyet valamilyen sztnalékot mondani?
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Valami méroszźlm legyen, ami alapjan azt. |ehet mondani, hogy mit tekintenek ineálisnak
lefele-ftĺlfete. Aki érthozzá,az megmondja, hogy mi az, ami ennek fogadható el.

Dľ. Kocsis M:áLté
Aljegyző Asszony vá|aszo| a kérdésľe.

Dr. Mészáľ Eľika
Természetesen olyan rendeletet nem lehet alkotni, a jogalkotásról szóló tĺirvény kimondja,
ami pontosaÍr nem hatátozza meg a fogalmakat. Magában a ľendeletben meghatározásra
keľült, hogy mit értünk az e|őbb idézett sző alatt. Aviz-, csatornahasznźt|ati díj kiszámítźsa az

ineálisan alacsony, ineálisan magas vizfogyasztas esetén úgy tĺirténik, hogy amennyiben a

bérleményeket magába foglaló épĺilet szotzőszźtĺla alacsonyabb 0,2-nél... és így folýatódik.
Tehát pontosan meg van határozva,hogy mit értenek azadott fogalom alatt.

Dľ. Kocsĺs M:áLté,

Dr. Révész Maľtának megađja aszőt.

Dr. Révész M.árta
Tehát akkor az épu|et szorzőszámáttlgy kell lefordítani, amennyiben avizfogyasztás az e|őző

évíhez viszonyítva, annak 0,2 %o-a vagy 0,8 %-a? Neki egyá|talźn nem volt ez a szotzőszám
egyéľtelmű, de most már tudja mire gondolnak. A másik, amit szeretne kérdezni a vzi-, és

csatornahaszná|ati díj és a lakbéľnek M egy ö'sszegben való kifizettetése. A 3. $ 1. pontja arról
szól, hogy ha vizőrźtja yan a béľlőnek' akkor külĺĺn ťtzeti a bérleti díjat és kĹilĺin ťlzeti a víz.,
csatornadíjat. Abban az esetben, ha nincs neki vízőrája, akkor egybe fizeti. Mi az oka annak,

hogy eztnem lehet avízőráva| nem rendelkezők esetében is ktilönválasztaru? Azértkérdezi,
mert a vízoráva| ľenđelkezőknél is előfordul, hogy vďaki jó ideig nem jelenti be, vagy más

értéket jelent be és abban az esetben is ahźn közĺiséből ťĺzetikki aviz-, csatornaköltségeket.

Mí az oka annak, ami miatt nem lehet szétvá|asztani a két beťlzetést?

Dľ. Kocsis M:áté
Kovács ottónak adja meg a szőt.

Kovács Ottó
Annak nincs akadá|ya, hogy a bér|ó kĹilön befizesse ezeket a kĺĺltségeket. Az, hogy egy

szźtm\źra teszik, részben logikai magyarěaata van' ez egy egyszenĺbb és kĺjvethetőbb

kiterhelés. Másrészt semmi akadá|yanincs, hogy kiil<in-ktilĺin fizessen abér|o,készpéwze| és

átutalással is megteheti.

Dľ. Kocsis l.ĺ.áLté
Jakabfu Tamásnak megadja aszőt.

Jakabff Tamás
Teljesen rendben van ez az e|óteqesztés. Csak egy pontosító kérdést szeľetne feltenni

ugyanehhez a szorzőszáĺĺlhoz. Ha jól érti, ez a szotzőszám úgy szĺĺmolódik ki, hogy a havi

vízfogyasztĺíst leosztjak a ĺégyzehnéterek számźlva|. Szerinte nincs pontosan szabá|yozva,

hogy csak a lakott négyzetméterek vagy a kciztĺs használafu négyzetméterek is benne vannak-

e. Aa íftĺĺk, hogy 0,6 yo köľül szokott ez lenni, ő kiszímolta a sajátját, az ové 0,2Yo a|attvaĺ.
Lehet, hogy gonđok lesznek, mert a 0,l8 az szennte nem lesz még ineálisan alacsony. Ha a
gyakorlat azt ľrľÍatja, akkor maradhafirak ezek a számok. Az' hogy 0,6 és 0,7 kózottiek az
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önkoľmányzat bérlakásokban, nem csodą hogy a lakók folyamatosan panaszkodnak. Ez
harom-négyszerese a reális fogyasztasnak.

(|7 őra 06 perckor Egry Attila átveszi az Ĺilés vezetését dr. Kocsis Máté polgáľmesteľtől, aki
távozik a teremből.
Távozik a teręmből ĺĺľ. Feľęncz orsolya képviselŕĺ is, így a Testĺi|et |étszźlma 15 főre változik.)

Egry Attjla
Jakabff Ur kérdésére, hozzźtszó|źsára Kovács ottó válaszol.

Kovács ottó
Kéri, hogy kolleganője válaszolhasson.

Mészáros Maľiann
Az épület szorzőszźrnvalóban így képzőđik, hogy a nem vizőrás fogyasztást elosĺjak a teljes

nem vizőtás helyiségek és lakások alapterületének aĺényában. Tehát ebben beĺĺre vannak az
üres lakasok és tires helyiségek is.

Egry Attila
A napirend vitájazaj|ik, megköszöni a kiegészítést, értelmezik. További kérdés, hozzásző|ás
hitnyában a napirend vitáját|ezfuja és szavazásra bocsátja az a|ábbi rendeletet-tervezetet.

A SZAVAzÁsNÁl JELEN vAN 15 KÉPuSELO
A RENDELETALKoTÁSHOZ MINoSÍTETT SZOToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsp,r'vanos rÉpvIsprŐ-ľBsľÜrpľp 15 IGEN, 0 NEM, 0

TARToZKoDASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos vľr.
KERt]LET JozsEľvÁnosl oľxonnĺÁľyza.ľ xpľvrsľLo _ TEsTÜLEľÉľnr
30t2013. (vI.10.) oľronivĺÁľyz,ł.ľĺ RENDELETET A LAKÁsoK És ľnľĺ LAKÁS
cÉr,ĺÁna sżorcÁlo HELYIsÉGEK vlz- ns cSAToRNAHAsZNÁLATI
uÍ.lÁN,ł.x ľÉnr,oxnn ľonľÉNo ÁrnÁnÍľÁsÁnól szoĺo 23t2007.(Iv,25.)
oľxonľrÁľyzaľĺ RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

Egry Attila
Megállapítja, hogy a ľendeletet a Képviselő-testület 15 igen' 0 nem szavazatla|' taľtózkodás
nélkül megalkotta

68



Napirend 3/9. pontja
Javaslat a Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Ktizpont Kiizhasznú

(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTASSAL)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Fgry.łttĺla
Irásbeli előterjesztés, amelyet helyszíni kiosztással kaptak meg a képviselők. Az e|óterjesztést
abízottság nem taľgyalta. A hatttrozatijavaslat 3ib. pontjában meg kell nevezni a Tanácsadó
Testület elnĺjkét és két delegált tagát. A napirend vítajat megnyitja és megadja a szót Soós
Gyoľgy képviselőnek.

Soĺis György
Javaslatot tesz az elnök személyére dr. Dénes Margit személyében, tagoknak, pedíg Hajcsĺíĺ
Annát és Jakabff Tamást javasolja.

Egry Attila
Komássy Akos képviselőnek adja meg aszőt.

Komássy Ákos
Továbbra sem taľtják helyesnek azt,hogy a technikai kereteit teremti meg a Képviselő-testület
egy józsefuaľosi média cégnek, anélkül, hogy a tarta|mai feladat kijelĺiléséről bármiféle
érdemi állásfoglalás születne. Véleménye szerint a döntéshoző egészséges soľrenđje azpont
fordítva kellene, hogy legyen. Először kellene döntést hozni taľtalomĺól, és utána lehetne
gondoskodni a jogi és technikai keretekĺől. Megkéri Soós képviselő urat, mutassa be az
általuk még ismeretlen nevíi tanácsadó testĹileti tagot, és mi indokolja, jelölését?

Egry Attila
Ha a Képviselő Uľ szeretné az oĺéIetrajzot megtekinteni, akkor azt a későbbiękben írásban
biztosítani fogiak. Javaslat étkezetí, delegálás tĺjrténik, más esetekben sem szokott a
Képviselő-testiilet életúti és önéletrajzi kéľdésekkel foglalkozni. Ne térjenek el a korábbi évek
gyakor|atźńól, és hagyják meg a delegálás jogźń a Képviselő-testiiletnek. Komássy Ákosnak
adja meg aszőt.

(|7 őra 13 perckor Sĺĺntha Pétęľné alpolgáľmester asszony megétkezeÍt az u|ésre, a Testület
Iétszźlma16 fő.
17 őra 14 perckor a terembe visszaérkezik dr. Ferencz oľsolya képviselő, így a Képviselő-
testület létszźlma 17 fő.
17 őra 15 perckor a terembe visszatért dr. Kocsis Máté polgármester, az ülés vezętését a
napirend közben nem vette át. A Képviselő-testĹilet|étszáma. így ismét 18 fő.)

Komássy Ákos
Kérdését arľa a|apońa, hogy Képviselő Társĺĺnak javaslata semmi más nem volt, mint a hĺírom
névből ál1ó tény közlése. Amely 3 tagból két tagot, dr. Dénes Margit és Jakabs Tamás
képviselőtĺĺĺsait ismeri, veltik kapcsolatban valóban nincs miért indokolás kémi. A harmadik
nevet most hallotta előszöľ, érdeklődve várja,miéľt javasolja Képviselő Úr, hogy a Tanácsadó
Testület tagja legyen. Ha ezt elmondják, készséggel méľlegeli, hogy eń. a doĺtési javaslatot
tudja-e támogatni, vagy Sem.



Egry Attĺla
Tźljékońatja a Képviselő-testtiletet, négy párti egyeńetés történt a delegálásról, a tagokĺól, és

a poziciőWól. Komássy Akos képviselő úr úgy viselkedik, mintha most hallaná e|ószor.
Innentől kezdve vagy ftilöslegessé válik a négy párt egyeńetés, és a szakmai munkának a

biĺosítása, vagy esetleg Komássy Ur nem tudja, hogy mi értelme van ezeknek az
egyeztetéseknek. Nem érti Komássy Uľat. Dr. Dénes Maľgit képviselő asszonynak adja meg a
szőt.

Dľ. Dénes Margit
Erintettség kapcsán nem kíván a szavazásbanrészt venni.

Egry Attila
Komássy Akosnak adja meg aszőt.

Komássy Ákos
A Képviselő-testiileten egy teljesen legitim kérdést foga|mazott meg. Tudomásul veszi, hogy
az A|po|gármesteľ Ur négy pártí egyeztetésnek tĄa azt, hogy kĺizölte a képviselő-testületi
ülést megelőző informális eszmecserén, hogy a JóHír Kft Tanácsadó Testületébe az LMP, a
Jobbik és a FIDESZ á|Iíthat jelölteket. Ea teľmészetesen tudomásul veszik, csak ęlvárta
volna, hogy amikor egy teljesen ismeľetlen nevet javasol az egyik képviselő-taľsuk, akkoľ
elmondja, hogy miért javasolja, hogy anól döntsenek, akit nem is ismernek. Tudomásul veszi,
đe tájékoztatásul jelzi, hogy összhaĺrgban a kozbeszeruési bírźůő bízoltsággal kapcsolatos
jelöléssel kapcsolatos álláspontjukkal, nehogy véletleniil valakit az atévedés ragadja el, hogy
itt ęgy ellenzéki többségű tanácsadó testĹilet jött volna létre a Kft esetében. Mint ahogy a
kozbeszetzési bíráló bizottságbarl sem töľtént ellenzéki többségű jelölésű bizottságta. Eľti,
hogy ezt nem kívánják megvitatni a Képviselő-testtilet tilésén. Az e\óterjesztést nem
támogatják.

Ęg'ľ attĺla
Ugy gondolja, hogy ezt a teljesen felesleges politikai vítátlezáĄák. Ha az Alpolgĺármester Ur
szakmai témában kívan hozzásző|ĺĺ, akkor tegye meg, és megadja a szőt dr. Sĺíľa Botond
alpolgármestemek.

Dr. Sáľa Botond
A haľom delegált kcizül az egyet\en, aki nem politikai szereplő, az pontosan a hölgy. Egy
médiában jártas szakember. A Képviselő Ur felvetései elég rossz irźnybaĺ mentek ebbeĺ az
tigyben, meľt ő az egyetlen, akinek van améđiában jártassága.

Egry Attila
Megállapítja, hogy az előterjesńés taryyában további kérdés, hozzásző|ás nincs. A napiľend
v itáj át |ezĄ a, é s szav azźsra b o cs átj a a k<j vetkez ő határ o zati j avasl atot.

A Képviselő-tęstĺilet úgy dönt, hogy
1. a) a20812013. CV.29.) számu képviselő-testületi hatźnozat2. a) pontja szerinti JóHír

Józsefuaĺosi Média, Rendezvény és Galéľia Kcĺzpont Kozhaszn,ű Nonprofit Kft.
rövidített elnevezését JóHír Józsefuaľosi Nonprofit Kft-re módosítja.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013 . iúnius 05.
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2. a 20812013. (Y.29.) sztLmű képviselőtestiileti határozat 22. d) pontja szerinti
téľítésmentes,taľtóshasznáIatbaátađotteszközĺ jketkiegészítiaza|ábbia|<ka|:

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

- 1 db Samsung Galaxy TAB 10.1 (+ simkártya)
- 2 ďb 4 GB PenDrive.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013.június 05.

3. a) a JóHír Jőzsefvátosi Média, Rendezvény és Galéria Kcizpont Kozhaszn.(l Nonpľofit
Kft. döntéseinek előkészítése éľdekében,2013. július 01. napjátó|határozatlan időre
|étrehozza 3 főből á|Iő, Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéľia Kozpont
Tanácsadó Testtiletet,

b) az a) pont szeľinti Tanácsadó Testületbe az a|ábbí tagokat delegálja:

Elncjk: dr. Dénes Maľgit
Tagok: Hajcsaľ Anna, Jakabfy Tamás

c) a Tanácsadó Testületének tagjai díjazźsbarĺ részesülnek, az elnok tekintetében bľuttó
250,0 e Ft/hó, tagok tekintetében bruttó 250,0 e Ft/hó.

d) felkéri a Kft. Ĺĺgyvezetőjét, hogy intézkedjen a Tanácsadó Testület tagjainak megbizásárő|.

Felelős: 3.a)-c) pont esetén polgármesteľ, 3.d) pont esetén a JóHíľ Józsefuárosi Média,
Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Hataridő: 2013.július 01.

4. a hatźrozatban foglaltak alapjźn felkéri a JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és

Galéria K<lzpont Közhasznú Nonpľofit Kft. tĺgyvezetojét, hogy gondoskodjon a cégbíľósági
bej egyzéshez szfüséges cégj ogi intézkedések megtételére.

Felelős: a JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Ga|éria Kcizpont Kozhaszĺil
Nonprofit Kft . ügyvezetője
Hataridő: 2013.június 15.

5. a) a JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria Ktizpont Kozhasznu Nonpľofit
Kft. székhelyének - Budapest, VIII. keľület Jőzsef kľt. 59-61. (hrsz 36780l0lNI2) -
felújítására 2.641,600 Ft-ot biztosít, egyrésń a Tanácsadó Testület tagjai díjazástnak932,0 e

Ft ĺisszegű megtakaríttsánakterhéľe, másrészt azáItalźnos mfüĺjdési hrtalékterhéľe 1.7I0,0
e Ft összegben.

b) az a) pont alapján felkéri a Kft. ugyvezetőjét a kivitelezés lebonyo|ításfua.

Felelős: 5.a) pont esetén polgármester, 5.b) pont esetén a JóHír Józsefuaľosi Média,
Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonpľofit Kft. úgyvezetoje
Hatźtridő : 20 13 . iúnius 05.
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6. a) a határozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 11804 cím
működési célú átadott pélueszköz- ĺjnként vállalt feladat _ előirtnyzatźnő|932,0 eFt-
ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím felhalmozási célú tńađottpénzeszkoz _ kotelező
feladat- el ő i t áĺy zatźr a fetrĺj ítá s i tá m o ga t ás címén.

b) a hatáľozat 5. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01
mfüödési cél és általános tartalék előfuźnyzatán belül aZ általános tartalék
e|oirźny zatát a zár o|źs al ó l feloldj a.

c) az onkotmźnyzat kiadás 11107-0t cím mfüĺjdési cél és általános tartalékon belül a
mfüĺldési általános taľtalék _ kotelező feladat- e|őirányzatźrőI I.7I5,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11804 cím felhalmozási cé|'ű átadott pénzeszkoz - kötelező
fe ladat- e|oir źny zatár a f e|űjítás i tá m o gatás címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013.június 05.

7. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat
költségvetési rendeletének kovetkező mó do sí tásćlná| ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő : az önkoľmánvzat költsésvetésének soron következő módosítása

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 2 nęm szavazattal,2 tartőzkodás mellett a
határ o zatot elfo gadta.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
(Jakabfy' Tamás érintettség miatt nem szavazott.)
A HATAR OZATHOZ AT ALHOZ MINO S ITETT SZOTOB B S EG SZUKS EGE S

HATAROZAT:
224t2013. (Vr.os.)

A Képviselő-testiĺlet úgy dcint, hogy

1. a) a20812013. (Y.29.) szćlmu képviselő-testületi hattrozat2. a) pontja szerinti JóHír
Józsefuaĺosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ Kĺjzhasznú Nonprofit Kft.
rövidített elnevezését JóHír Józsefuaĺosi Nonproťlt Kft-re módosítja.

Felelős : polgĺírmester
Hatźriđo: 2013.junius 05.

2. a 20812013. (Y.29.) szźtmt képviselő-testületi határozat 22. d) pontja szerinti
téľítésmentes,taľtóshaszĺźiatbaátadotteszkcizöketkiegészítiazalábbia|d<a|:

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

- 1 db Samsung Galaxy TAB 10.1 (+ simkaľtya)
- 2 db 4 GB PenDľive.

13IGEN 2 NEM 2 TARTOZKoDÁSSAL
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Felelős: polgáľmesteľ
}Jatáriďő: f0I3 . június 05.

3. a) a JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ Kozhasznű Nonprofit
Kft. dontéseinek előkészítése érdekében,Z}I3.július 01. napjátó|hatźrozatlan időre

|étrehozza 3 főből á||ő, Józsefuáľosi Média, Rendezvény és Galéria K<izpont

Tanácsadó Testületet,

b) az a) pont szerinti Tanácsadó Testületbe az a|ábbi tagokat delegálja:

Elnök: dr. Dénes Maľgit
Tagok: Hajcsár Anna, Jakabfy Tamás

c) a Tanácsadó Testületének tagjai đíjazźsbanľészesülnek, az elnok tekintetében bruttó

250,0 e Ftlhó, tagok tekintetébęn bruttó 250'0 e Ft/hó.

đ) felkéľi a Kft. ugyvezetőjét, hogy intézkedjen a Tanácsadó Testiilet tagjainak
megbizásźlrőI.

Felelős: 3.a)-c) pont esetén polgármesteľ, 3.d) pont esetén a JóHír Jőzsefvárosi Média,
Rendezvény és Galéria Kozpont KozhasznűNonprofit Kft. tigyvezetoje
Határidő: 2013.július 01.

4. a hatźrozatban foglaltak a\apjarl felkéri a JóHír Jőzsefvźltosi Média, Rendezvény és

Galéľia Központ KozhaszntNonproťrt Kft. ügyvezetójét, hogy gondoskođjon a cégbíľósági

bejegyzéshez sziikséges cégjogi intézkedések megtételére.

Felelős: a JóHír Józsefuĺĺrosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú
Nonprofit Kft . ügyve zetoje
Hatźriđó: 2013 . június 1 5.

5. a) a JóHíľ Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kozhasznű Nonpľofit
Kft. székhelyének _ Budapest, VIII. keľiĺlęt József kÍt. 59-61. (Iltsz 36780l0lNI2) -
felújításaľa 2.64t.600 Ft-ot biztosít, egyrészt a Tanácsadó Testület tagaí díjazásanak93Z,O e

Ft <isszegű megtakaľításának terhére, másrészt az źita|ános műkĺidési tartaIék terhére |.7|0,0
e Ft <ĺsszegben.

b) az a) pont alapjan felkéri a Kft. igyvezetojét a kivitelezés lebonyo|ítźsára.

Felelős: 5.a) pont esetén polgáľmester, 5.b) pont esetén a JóHír Józsefuarosi Média'
Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Hataridő: 2013.junius 05.

6. a) a határozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11804 cím
mfüodési célú átadott pénzeszkoz_ ĺ}nként vállalt feladat _ előfuźnyzatáĺő| 932,0 eFt-
ot átcsopoľtosít a kiađás 11804 cím felhalmozási cé|l,l átađott pénzeszkoz - kötelező

fe 1 adat- e l ő it źľly zatźtt a felűj ítá s i tá m o ga tá s címén.
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b) a határozat 5. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kiađás 11107-01
működési cél és általános tartalék előirányzatźtĺ belül az általános tarta|ék
e|őirány zatźú. a zćtr oIás aló l feloldj a.

c) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon belül a
működési általános l'artaIék _ k<jtelező feladat- e|őírányzatárőI 7.715,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 1 1804 cím felhalmozási célú átađott pérueszkoz _ kötelező
fe l adat- eIőir áĺry zatźr a f e|űjítáls i tá mo gatá s címén.

Felelős: polgármester
Hatźndő 2013 .junius 05.

7. felkéri a polgármestert, hogy a határozatbarl foglaltakat az önkormányzat
költségvetési rendeletének következő módosításáná| vegye fi gyelembe.

Fęlelős: polgármester
Hatáľidő : az önkormánvzat költsésvetésének soľon következő módosítása

4. Y agy on kezeléss el, vá ľos ü zeme|tetéss el ka p cs ol atos előte rj esztés e k

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat ősteľmelői helyi piac területének kijeliilésére és műkiidtetésére
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: SzíIágyi Demeteľ - képviselő

Dľ. Kocsis Nĺáúé
Írásbeli előteľjesĺés. Az előteľjesĺést az illetékes bizoÍtság meg!źrgya\ta. E|őtet1esztoi
kiegészítés nincs. A napirend vitáját megnyitja, és megadja a szőt Jakabfy Tamás
képvise1őnek.

Jakabfy Tamás
Megköszclni mindęnkinek a munkáját, a]<l az előteľjesńés készítésében résń. vett, és ľeméli,
hogy nagyon sikeres lesz apiac.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzászőIźls nincs, ezért a napirend vitáját Lezárja, és a kĺlvetkezó határozati
j avaslatot bocsátj a szav azásr a.

A Képviselő-testĹilet úgy dtĺnt, hogy

1. kötelező ĺinkormanyzati feladatként őstermelői piacot alakít ki a ,,Iőzsefuarosi Hprl
PIAC'' elnevezéssel a Budapest, VIII. kerület Gyulai Pál utca Rfüóczi út és Stĺĺhly utca
közötti szakaszon, 2013.július 6-tőI 2013. dęcembeľ 2l-ig.
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2.

a
J.

4.

apiac mfüĺjdtetési és tizemeltetési feladatait a Józsefuarosi Vaľostizemeltetési Szolgźiat
látja el.

a) apiac kialakítasi költségeire 2.250,0 e Ft-ot biztosít,
b) a piac működtetési, iizemeltetési költségeite2.306'5e Ft-ot bizosít
az á|ta|źnos miikĺidési taľtalék és a piac mfüödési bevételének terhére.

ahatźrozat}. pontja a|apjźnfelkéri a Jőzsefvźrosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat vezetőjét
a) készítsen előterjesztést a költségvetési szew a|apitó okiratanak és a szervezeti és

műkö dés i szab źiy zaténak mó do sít źsźr a"

b) a jogszabályi előírásoknak megfelelő piac kialakítása és ĺizemeltetése érdekében a

szükséges eszktlzĺĺk, berendezés ek beszerzésére, szolgáltatások megrendelésére'

c) a piac házireĺdjének kidolgozásźra.

felkéri a Józsefuarosi Viárosüzemeltetési Szolgálat igazgatőjźú' hogy a Képviselő-testület
2O|3. november havi második rendes tilésére készítsen beszámolót a piac műkodéséről.

6. ahatźrozat3. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkoľmźnyzat kiađás ll107-01 cím miíkĺjdési cél és általános taľtalékon belül az

általános taľtalék e|őirányzatából - kötelező feladat - a zźtrolás a|ő| 2.036,5 e Ft-ot

felold és egyben 2.036,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím kőte|ezo

ĺinkoľmanyzati fe|adat - finanszírozási miĺkĺjdési kiadásokon beltil az irtnyítőszervi
támogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása e|oirényzatfu a.

b) a Jőzsefvárosi Vaĺosüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező <inkoľmányzati

feladat. működési intézméný működési bevétel e|őirényzatát 3.f00,4 e Ft-tal

megemeli, és ezze| egyidejĺĺleg a kiadás 30105 cím dologi e|ofuźnyzatán beltil az áfa
befi zetés e|őir źnyzatát 680,4 e Ft-tal megemeli.

c) a Jőzsefvárosi Váľosiĺzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kote|ező feladat - bevétel

múkĺjdési ťlnanszírozási bevételeken belül azirźnyitő szervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźtm\źn ttjľténő jóváírás e|oirányzatźń 2.036,5 e Ft-tal' és a kiadás

személyi juttatás e|őirćnyzatát |,776,8 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jĺírulékok és

szociális hozzájźru|ási adó e|őirányzatát 479,7 e Ft-tal, dologi kiadási e|óirźnyzatát

300,0 e Ft-tal, fe|ha|mozási kiadási e|őirźnyzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli az

őstermelői piac kiadásai címen.

]. felkéľi a Jőzsefvárosi Közteriilet-feltigyeletet és a polgármesteren keľesztül Józsefuárosi

Közbixons ági Po|garőrség és Katasztrófavédelmi tnkéntes Tűzoltó Egyesület Elnökét,

hogy a piac nyitvatartási ideje alatt biztosítsak a folyamatos jaľőľszolgálatot a piac

környékén.

8. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a kĺiltségvetés kĺlvetkező

módosításĺínál vegye figyelembe.

Felelős: I.,2.,3.,6., 8. pont esetén polgĺĺrmester
4., 5. pont esetén a!őzsefvźrosi Varostizemeltetési Szolgálat vezetője

7. pont esetén a J őzsefv źrosi Kĺĺzteľiilet-feliigyelet vezetőj e

Hataridő: |.' 2., 4.c),7 . pont esetén 20|3.július 06.

3.,4.b),6. pont esetén 20|3.június 05.

4.a) pont esetén a Képviselő-testiilet 2013.június havi második rendes ülése

5.
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5. pont esetén a Képviselő-testiilet 20L3. november havi másik rendes ĺilése
8. pont esetén a költségvetésről szóló onkormźnyzati rendelet ktjvetkező
módosítása

Dľ. Kocsĺs l.Iáúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet ahatźrozatot l8 igen,0 nem szavazatta|' tartózko<lás

nélkül elfogadta.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN ls KÉPVISELŐ
A HATAR )ZATH)ZAT ALH)Z l*,ĺnĺo sÍľpTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
22st2013. (vr.os.) O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. kötelező önkormányzati feladatként őstermelői piacot alakít ki a ,,Józsefuaľosi HETI Pu'c''
elnevezéssel a Budapest, VIII. keľiilet Gyulai Pál utca Rakóczi út és Stahly utca kĺizĺitti
szakaszon, 20|3 .július 6-tő| 20 | 3 . december 2I -ig.

2. apiac mfüĺĺdtetési és üzemeltetési feladatait aJózsefvźtrosi Városüzemeltetési Szolgálat
|átja e|.

a) a piac kialakítási kciltségeire 2.2.50,0 e Ft-ot biztosít,
b) a piac miĺkĺidtetési, üzemeltetési költségefue2.306,5e Ft-ot biĺosít
az á|ta|ános működési taľtalék és a piac mfüödési bevételének terhére.

ahatározatZ. pontja a|apjáĺ felkéri a Jőzsefvárosi Varosüzemeltetési Szolgálat vezetójét
d) készítsen előteľjesńést a költségvetési szerv alapító okiratának és a szervezeti és

műkö dési szab tiy zatának mó do s itásźr a,

e) a jogszabźlyi előírásoknak megfelelő piac kialakítása és üzemeltetése érdekében a
sztikséges eszkĺizök, berendezés ęk beszerzését e, szo|gáltatások megľendelésére,

Đ a piac házirendjének kidolgozásźra.

felkéri a Jőzsefvéĺrosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőjźtt, hogy a Képviselő-testület
2013. novembeĺ havi második rendes ülésére készítsen beszĺĺmolót a piac műkĺĺdéséről.

ahatttrozat 3. pontjában foglaltak miatt:
d) az onkormźnyzatkiadás 11107-01 cím műkĺldési cél és általanos tartalékon beliil az

általanos tartalék eIőktnyzatából - kote|ezó feladat - a zźroLás a|ő| 2.036,5 e Ft-ot
felold és egyben 2.036,5 e Ft-ot átcsoportosít a l1l08-02 cím kĺĺtelező
önkormányzati feladat - finanszírozasi működési kiadásokon belül az irźnyítőszervi
támogatasként folyósított tĺámogatĺĺs kiutalása e|őirényzatźtra.

e) a Iózsefvźtosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat 80105 cím _ ktitelező tinkormanyzati
feladat- mfüodési intézményi mfüödési bevétel e|oirźnyzatát 3.200,4 e Ft-tal
megemeli, és ezze| egyidejűleg a kiadas 30105 cím dologi eloirźnyzatlĺn belül az áfa
befizetés e|őirźnyzatát 680,4 e Ft-tal megemeli.

Đ a Józsefuráľosi Varosüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - k<jtelező feladat - bevétel
mfüodési ťlnanszirozási bevételeken beliil azirźnyitő szervi trímogatĺásként folyósított
támogatás fizetési szźrr/rźn t<jrténő jóváíras e|óirźnyzatźLt 2.036,5 e Ft-tal, és a kiadás
személyi juttatás e|őirźnyzatát |.776,8 e Ft-tal, a munkáltatót teľhęlő jáľulékok és

18IGEN

J.

4.

5.

6.
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szociális hozzźljaru|asi adó előiranyzatát 479,7 e Ft-tal, đologi kiadasi e|őkźnyzatát
300,0 e Ft-tal, felhalmozasi kiadási e|őiráĺyzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli az
őstermelői piac kiađasai címen.

7. felkéri a lőzsefvźrosi KiizterĹilet.feliigyeletet és a polgáľmesteren keresztiil Józsefuĺáľosi
Kĺizbiztonsági Po\gźrórség és Katasďrófavédelmi onkéntes Tűzolto Egyesület Elnĺikét,
hogy a piac nýwataľtási ideje alatt biĺosítsák a folyamatos jáľőrszolgźiatot a piac
k<ĺrnyékén.

8. felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatbarĺ foglaltakat a k<ĺltségvetés kĺivetkező
módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: |.,2.,3.,6., 8. pont esetén polgármester
4., 5. pont esetén a Józsefuiĺľosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat vezetője
7. pont esetén a Józsefuarosi Köztęrület-feliigyel et v ezetője

Hataľidő: 1.,2.,4.c),7. pont esetén 20|3.július 06.
3.,4.b),6. pont esetén 2013.junius 05.
4.a) pont esetén a Képviselő-testiilet 20|3.június havi második ľendes iilése
5. pont esetén a Képviselő-testiilet 20|3. novembeľ havi másik rendes ülése
8. pont esetén a költségvetésľől szóló önkormźnyzati rendelet következő
módosítása

Dľ. Kocsis Máté
3 paľagrafusból álló rendeletľől is d<jntenie kell a Képviselő-testĺiletnek. A rendelet-tervezetet
szavaztsra bocsátja.

A SZAVAza.sNÁr JELEN VAN 18 rÉpvIsBro
A RENDELETALKoľÁsHoz MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozspr.vÁnos rÉpvtsprŐ-ľpsľurpľp 18 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERt]LET JoZSEFvÁnosl oľronnnłNYZAT rÉpvĺsnL,ő _TEsTÜLEľnľnx
31|2013. (vII.06.) oľronľĺÁľwz,ą.ľl RENDELETÉT A ĺozsľrvÁRosl
oľronľrÁľyzaľ TULAJDoľÁľĺ.ľ ĺÉvo xozľnnÜLETEK
HASZNÁL.ł.ľÁRóI ns Hĺ.szľÁĺ.ATÁNAK RENDJÉR oĺ szoĺo lt lzots. (W .24.)
szoĺo oNronľĺÁľyzĺ.ľl RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis N'Iálté

Megállapítja, hogy a Képviselő.testiilet a rendeletet 18 igen, 0 nem szavazatta|, taľtózkodás
nélkül megalkotta.

Napĺrend 4l2. pontja
Javaslat páilyázat kĺíľásáľa ktiztisségi keľtek megvalósításával és

míĺktidtetésével kapcsolatban
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgiĺrmester
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Dľ. Kocsis ľ.Iáté
Írásbeli előterjesĺés, amelyet abizottság megtaľgyalt. A hatarozati javas|at 4. pontjában a

TestĹiletnek 5 tagu bíľáló bizottságot kell létľe hozrri. A napirend vitáját megnyitja, és megadja
aszőt Soós Gyĺirgy képviselőnek.

Soós Gyiiľgy
Javaslatot tesz a bizottság tagtrura a következők szeńnt: Dudás Istvĺĺnné, Kaiser Jőzsef,
Szilágyi Demeter, Jakabff Tamás és Pintér Attila személyében.

Dr. Kocsis Máté
További kérđés, hozzásző|ás nem étkezett. A napirend vítáját\ezĄa, és szavazźsra bocsátja a
k<j vetkező hatźlr o zati javaslatot.

A Képviselő-testĺilet úgy d<int, hogy

l. az egészséges életmód segítését cé|ző szo|gáltatások biztosítiĺsa, illetve önként vállalt
feladatként a lakosság onszerveződő kĺjzösségeinek támogatasa céljából, kĺĺzfeladatként:
- a35339 hĺsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 24. szźtma|atti,
- a 34934 hĺsz. alatt felvett, természetben a Tolnai Lajos tl. 23. szám a|atti,
- és a 35463 hľsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 28. szám alatti
t}nkormanyzati tulajdonban álló telkeket közösségi kertként, ingyenesen hasznosítja
2016. decembeľ 3l-ig nyilvénospźiyźztatás údĺĺn, a7612013. (Iil.06.) szźlműképviselő-
testületihatźnozatbanmeghatźnozotttaľtalommal.
ApáIyazőkköre: kizaľólag kerületi taľsashazak, lakásszĺjvetkezetek, civil szervezetek,
lakóközĺj sségek, magánszemélyek v agy ezek társulasai.

2. a hattttozat 1. pontja aLapjźn elfogadja az e|óterjesztés mellékletét képező, telkekľe
vonatko zó p á|y źnati fe lhíváso kat.

3. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a ptůyázati felhívás kozzététęléro|, a Jőzsefuáros és

a Kisfalu Kft . honlapj án torténő megj elentetéséről.

4' apáúyźnatokbiráLatáta 5 tagűbírźiő bizottságot hoz|étĺe' melybe kijelöli:

- Dudás Istvánné
- Kaiseľ József
- SzĹ|ágyi Demeteľ
- Jakabfy Tamás
- Pintér Attila

a tagok díjazźsbarl, tisaeletdíjban nem részesülnek.

Felelős: l.-2.,4. pont esetén polgáľmester, 3. pont esetén Jegyzó
Hataridő: 2013.június 5.
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Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja,hogy a Képviselő-testĹilet ahatźrozatot 18 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A I{ATÁR IZAT:ľrIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZoToBB sÉc szÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
226ĺ20I3.(u.05.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSsAL

A Képviselő-testiilet ťrgy dönt, hogy

1. az egészséges életmód segítését cé|ző szo|gáltatások biztosítása, illetve önként vállalt
feladatként a lakosság onszervezodő közösségeinek támogatása céljából,
kĺizfeladatként:

- a35339 hľsz. alatt felvett, természetben a Magdo|nau.24. számalatti,
- a34934trsz. a|att felvett, természetben a Tolnai Lajos u.23. szám ďatti,
- és a 35463 hľsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 28. sziĺm alatti
ĺĺnkoľmrányzati tulajdonban álló telkeket köz<isségi kertként, ingyenesen hasznosítja
2016. december 3l-ig nyilvźnospá|yźztatás útján, a76120|3. (III.06.) sztlm,íképviselő-
testĹiletihattltozatbarlmeghatźrozotttartalommal.
Apá|yazćkkĺjre: kiziírólag kerületi térsashźnak' lakásszĺivetkezetek, civil szervezetek,
lakóközö sségek, magánszemélyek v agy ezek tarsulásai'

2. a határozat 1. pontja a|apján elfogadja az e|otefiesztés mellékletét képező, telkekľe
vonatkozó pá|y ázati felhívásokat.

3. felkéri aJegyzót,hogy gondoskodjon apźiyćuati felhívás kozzététe|érő|,aJőzsefuĺíros és

a Kisfalu Kft. honlapjan töľténő megjelentetéséľől.

4. apá|yźtzatokbitćiatára 5 tagú birá|ő bizottságot hoz|éte, melybe kijel<ili:

- Dudás Istvánné
- Kaiser József
- Szi|ágyi Demeter
- Jakabs Tamás
- Pintér Attila

a tagok dijazásban, tiszteletdíjban nem részesülnek.

Felelős: |.-2.,4. pont esetén polgármester, 3. pont esetén Jegyző
Hatríridő: 20|3.június 5.

79



Napirend 4ĺ3.pontja
Javaslat másodbeépítésű téľbuľkoló elemek felhasználásáľa
(íľasbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Írásbeli előteľjesztés, amelyet a bizottság megtaľgyalt. A napiľend vitáját megnyitja. Kérdés,
hozzásző|źs hiĺányában avitátIezá1a, és szavazásľa bocsátja a következő hatźrozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. Taľsasházak részére pá|yázatot ír ki a tríľsasházak belső udvarának közösségi
megújítása céljából. A pźt|yźnat keretében térítésmentesen biztosít 2 000 m.
másodbeépítéstĺ térburkoló elemet.

2. A pá|yázatokat a Társashazi Pá|yazatokat Elbíráló Munkacsopoľt bírálja el, a nyeľtes
pźt|yazők részérę a burkoló elemek átađź.sát, a beépítés ellenőrzését a Kisfalu Kft.
bonyolítja le.

3. Elfogadja aze|őteqesztés 1. szźĺrÍlmellékletét képezoPá|yźaati felhívást.

4. Felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon aPá|yźnati felhívás megjelentetéséľől a
Józsefuáros újságban és a honlapon.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 20l3. junius 05.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahattrozatot 18 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkodźs
nélkül elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MINoSÍTETT SZóToBB SÉG sZÜKsÉGES
HATÁRoZAT:
227/2013. (W.05.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. Tźĺsashźzak tészére pźiyźtzatot ír ki a tźtrsasházak belső udvanínak kciz<isségi
megújítása céljából. A pźůyázat keľetében téľítésmentesen biztosít 2 000 m,
másodbeépítésii térburkoló elemet.

2. A pźtlyźzatokat a Taĺsasházi PáIyźlzatokat Elbíráló Munkacsoport bírálja el, a nyertes
páIyazćk részére a burkoló elemek átadását, a beépítés ellenőľzését a Kisfalu Kft.
bonyolítja le.

3. Elfogadja az előteľjesztés 1. számú mellékletét képezóPźiyázati felhívrást.
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4. Felkéń a polgármesteľt, hogy gondoskodjon aPáIyźnati felhívás megielentetéséľől a
Józsefuaros újságban és a honlapon.

Felelős:
Hatĺáľiđő:

polgĺírmester
2013.június 05.

Napiľend 4l4.pontja
Javas lat fedezet b iztosítás á r a a zász|ők és zász|óľud ak telepítése céIj áb ó l
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis M:áté
Az írásbeli előterjesztést a bizottság megtrárgyalta. A napirenđ vitájźlt megnyitja, és megadja a
szót Komássy Ákos képviselő tészéte.

Komássy Ákos
Javasolja, hogy a zászlőrudak'ra háromféle zász|ő gyáľtassanak, magyart, józsefuaľosit, és
európai uniós zász|őt, és ezek elhelyezésére kerüljön sor. A számok értelemszeríĺem
vźitozzanak.

Dľ. Kocsis l$ĺ.álté

Módosító javaslatról ktilön fognak szavazni. Nem ért a javaslattal egyet, eznem Józsefuaľos
onkormanyzatánakelső ľendű feladata. Megadja aszótJakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Megkérdezi, mi lesz a harmadik zász|őľ(lďon? Az e|őterjesztés szeľint évente kétszer kell
cserélni ezeket azász|őkat' mivel tönkľe mennek. A jelenleg vásaľolni kíván zászlómennyiség
egy évig sem lesz elég. A zász|ők darabja 10.000.- Ft. Kéľi, tekintsék át, mennyit kívĺáĺmak
szanni eze|<re a zász|őL<ra. Véleménye szerint ésszeľiĺbb lenne, ha kevesebb helyen lennének
zász|ők, és megfelelő időközönként cseľélnék azokat.

Dľ. Kocsis ľ.ĺ.áté
Iegyzo Asszony je|ezte, csak 28 helyľe szeľeznek be tartalék zász|őt. Egyébként nem kell
azokat évente cserélni, csak mosni kell. Akkor kell cserélni, ha megrongálódik. Némi tartalék
zász|ő beszerzését javasolja, de véleménye szeľint' sem indokolt az évi kétszeń cseľe'
legfeljebb mosás céljából vegyék azokat le. Komássy Akos képviselőnek adja meg a szót.

Komássy Ákos
Fontosnak tartja javaslatanak indokolását. Meggyőződése, hogy Józsefuĺĺrost k<izel 80.000
biiszke európai polgrár lakja, akik jó lenne, ha legalább annyiľa büszkék lennének európai
identitasukra, mint magyar és józsefuarosi identitasukra. Jelzi, hogy sok millirárd forintéľt
rehabilitálják európai uniós fejlesztési fonásból a keriilet egyik legkritikusabb helyzetében
lévő negyedét. Ha valahol, akkor Józsefuarosbarligazźn helye van a józsefuarosi és a magyar
zászlő mellett egy európai uniós lobogónak is. Ennek megfelelően 56 db magyaľ' 56 db
józsefuarosi zászlő helyett legyen, 37 db magyÍlľ' 37 db józsefuarosí, 37 db európai uniós
zász|ó.
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Dľ. Kocsis M:áté
onnek teljesen igazavan, de ha mögém néz,|áthatja, hogy ezt senki nem vitatja a világon. Én
pusztán csak feleslegesnek tartom, a jőzsefuźrosi polgaľok európai identitását nem kérdőjelezi
meg, csak a harmadik zészLőrudat mindig aktuális programok, rendezvények idején szeretnék
hasznalni, és tartják fent. Ez egy hirdetőfelület is lehet. Nem csinál uniós identitas vitźĺ a
kérdésből, mert részĹikľől nincs, pusztán csak a racionalitásátlátjamásban ennek a kérđésnek.
Itt helyben az a fontos, hogy magyarok és józsefuarosiak vannak.Eznem azt jelenti, hogy az
európai identitás nem t.ontos, csak véleménye szerint a sorľend így helyes. A harmadik zász|őt
ki lehet tenni, de azt állandóan le kell majd szedni, ha egyéb iizenetfü van. Vitassuk meg az
uniós kérdést, mert a Képviselő Úľ majd megvádol, hogy nekik nem fontos azLJĺiő, holott ott
van a háta mtigtitt a zász|aja. Megadj a a szőt Pintéľ Attila részére.

Pintéľ Attila
Komássy képviselő uľ most kár 80.000 választópolgrár fejében képes olvasni, hogy ők ennyire
szeľetik azBurőpai Uniót, hogy szívesen látnak a köztereken az uniós zász|ót.Kérdez-zékmeg
a vá|asztőkat erről, hogy ők mennyiľe szeretik az Európai Uniót, mennyire elégedettek a
tevékenységével, és akkor kiderül, hogy kinek van igaza, Saját maga részéról nem tudja
támogatni, hogy 28 helyen európai uniós zászlót tegyenek ki Józsefuĺírosbaĺl. Ha jól tudja
bizonyos középiileteken el kell helyezni az uniós zźsz|őt, amellyel nem ért egyet, de ha ez a
torvény, akkor annak eleget kell tenni.

Dľ. Kocsis lľĺ.áté
Komássy Ákosnak adja meg aszőt.

Komássv Ákos
Érti a ľolgermester Úľ aggá|yát, de ha új közterül eti zász|őrudat helyeznek el, akkor a
probléma legitim megoldása, ha ezek négyes közterĹileti zászlőrudak, akkor van egy negyedik
aľra, hogy az aktuális rendezvény zász|aját is el lehet helyezni. Ha egy ilyen lépésrehatźlrozza
e|magtúaJőzsefvźrosi onkormányzat, akkor abban fontos egy ilyen típusú elvi kérdés is.

Dr. Kocsis M.áté
98-ban daľueľdőt ígértek a keľĹiletben, most zźsz|őerdőt tudnak ígémi.E,gy négyágilzészLőrűd
mar sok. Sőt még a széke|y zźszlőnak is kellene egy állandó hely, sőt az onkormźnyzat źita|

támogatott sport klubnak is kellene egy zász|ő. Ez egy véget nem érő vita. Legyen két fontos
zźszlő, aminek vallják magukat, józsefuarosiaknak és magyaľok'nak' Ezzel nem vitatjfü el
sem a székely, sem az unió, sem a tĺjbbinek a fontosságát. Legfeljebb szerezzenek be uniós
zász|őt, és ha annak van aktualitźLsa. AZt szeretné, ha a hárombő| az egyiket mindig egy
megfelelő tematikához I||eszteĺék. A módosító javaslatokat nem fogadja be, arról külön
fognak szavazni. Dľ. Dénes Maľgit képviselő asszonynak adja meg aszőt.

Dľ. Dénes Margit
A Hungaria kľt. 1 8. szźtm elé is szeľetnén ek zász|őt kihelyezni, az orvosi renđelő előtt. Kéľi,
hogy a Salgótarjáni út sarkiáľa, az MTK pá|yźnźl lévő háľomsz<lgletrĺ tiľes térre, he|yezzeĺek
kl zász|őkat, mivel ott több a hely. A Hungária krt. 18. szám előtt az oľvosi rendelő és a patika
kcizött szinte alig lehet menni, olyan keskeny ajźrda.

Dľ. Kocsis l'ĺ.álté
Előterj esĺőként a módo sító j avaslatot elfogadj a.

További kéľdés, hozzásző|ás nem érkezett. A napirend vitäját lezĄa, és először Komássy
Áko s módosító j avaslatát bo csátj a szav azásr a'



Négyes kĺizteruleti zász|őrűd, továbbá három fé|e zászLő keľĹiljön beszerzésľe oly módon,

hogy a daľabszám nem változik, csak azeLosz|ásakiegésztil aszámszal<llag megegyező Uniós
zászlőkka|.

Dr. Kocsĺs lÜ.ĺ.áté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 4 igen, 7 nem szavazatta|, 7 taÍtőzkodás mellett
elutasította a módosító javaslatot.

sZAv M,LSNAL JELEN VAN l8 rÉpvlspro
A HATÁRo ZATHIZATALHIZ unqŐsÍrBTT sZóToBBsÉG SZÜKsÉGES
HATÁRoZAT:
f28t2013. (W.0s.) 4IGEN 7 NEM 7 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgł dÓnt, hogl nem fogadja el Komássy Ákos kap,iselő módosító
javaslatát, mely szerint négłes lcóztert)leti zószlórúd, továbbó hórom fele zószló ĺrerüljön

beszerzésre oly módon, hogł a darabszám nem vóltozik, csak az eloszlósa kiegészül a
s záms z akil ag me ge gl ező Unió s z ás zl óklral.

Dr. Kocsis Máté
Kcjvetkezőkben az eľedeti hatźrozati javaslatról kell dönteni, amelyet szavazásrabocsát.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. a fO5l20L2. (VI.05.) számú képviselő-testiileti hatźrozat 1.a) és 1.b) pontját, ezzeI

egyidejűleg aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 22Il20I3. (III.Il.) sz. és a
2212013. (III.11.) sz.hatźrozataÍIak2. pontját aza|źtbbiak szerint módosítja:

,,Iőzsefvtroskozigazgatási teľületén28 he|yszínen, összesen 84 db zźsz|őrudat és 1'|2

db zźsz|őt szeÍez be és helyez e| az előterjesztés mellékletétképező közteľületeken,

összesen bruttó 10.250.000,- Ft összegben, melynek fedezetét az á|ta|áĺos taľtalék

terhére biztosítja.''

2. a zászIőrudak telepítéséhez szĹikséges tervezési e|jźtrásra bruttó 1.500.000'- Ft-ot

biztosít az éltalrános tartalék terhére, és felkéri a polgármesteľt a k<jzbeszeľzési

értékhatárt el nem érőbeszerzési eljáľás lefolýatásaľa.

3. ahatározat I. és 2. pontjában foglaltak miatt az onkoľmĺ{nyzatkladés 11107.0l cím
működési cél és általanos taľtalékon belül az áltďĺínos tartalék e|őtrźnyzatźtrôI

11.750,0 e Ft.ot átcsoportosít |1706-02 cím dologi e|őirźnyzatźra _ önként vállalt
feladat -.

4. ahatźrozat 1. pontja alapjan felkéri a Varosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottságot a

közbeszeľzési eljríras lefolytatrásara a határozat 2. pontjában foglďtak tervek

elkészítését kĺivetően.
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5. atntátozat 1. pontja alapjźn felkéń a polgĺármesteľt, hogy azon közteľĹiletek esetén,

melyek a Fővarosi onkormányzat tulajdonában állnak a tulajdonosi és a közterĺilet-
hasznáLatihozzájźru|ásmegszeÍzése éľdekében tegye meg a szĹikséges intézkedéseket.

6. felkéri a polgármestert, hogy a hatérozatban foglaltakat az önkonnrínyzat
kĺiltségvetésének kĺjvetkező módosítasanál vegye Íigyelembe.

Felelős: polgárrrresteľ
Hatĺáridő: 1.,3. pont esetén 2013.június 5.

2. pont esetén a20I3.június 30.
4. pont esetén atewezési eljĺíras lefolytatását követően elkészĹilt terv alapján,
legkésőbb 20|3. szeptember 30.
5. pont esetén 20t3. augusztus 31.
6. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a hatźĺrozatot 15 igen, 0 nem szavazatta|, 3

taľtózkodás mellett elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ ľĺnĺosÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
229t2013.(u.05.) 15IGEN 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a 20512012. (VI.05.) számu képviselő-testületi hatźlrozat 1.a) és 1.b) pontját, ezze|
egyidejűleg aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 22112013. (III.I1.) sz. és a
22l20I3 . (III. l 1 .) sz. határozatźnak 2. pontját az a|ábbiak szeľint módosítj a:

,,Jőzsefvźroskozigazgatási teľületén 28 helyszínen, ĺisszesen 84 ďb zász|őrudat és ||2
đb zász|őt szerez be és he|yez e| az e|őteqesztés mellékletét képezo közterületeken'
cisszesen bruttó 10.250.000,- Ft összegben, melynek fedezetét az általános taľtalék
terhére biztosítja.''

2. a zász|őrudak telepítéséhez szfüséges tervezési eljarásra bruttó 1.500.000'- Ft-ot
biztosít az áIta|źnos taľtalék terhéľe' és felkéľi a polgĺírmestert a kĺizbeszerzési
érték-határtelnemérőbeszerzésieljaráslefolytatásaľa.

3. ahatärozat 1. és 2. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiadĺás |tI07-
01 cím mfüödési cél és általános tartalékon beliil az źitalános taľtalék
e|őrźnyz-atarő| 11.750,0 e Ft-ot átcsoportosít 11706-02 cím dologi
előirźnvzatĺáľa _ cjnként vállalt feladat -.

4. ahatźltozat 1. pontja a|apjan felkéri aYźtrosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottságot a
kozbeszerzési eljrírás lefolytatásaľa a hatálrozat 2. pontjában foglaltak tervek
elkészítését követően.

84



5. ahatźrozat l. pontja alapjan felkéri a polgármestert, hogy azonkozteľĹiletek esetén,

melyek a Főváľosi onkormányzat tulajdonában állnak a fulajdonosi és a közterĹilet-

használati hozzájźrúás megszerzése érdekében tegye meg a sztikséges intézkeđéseket.

6. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozatbarl foglaltakat az önkormányzat

ktiltségvetésének ktivętkező módosításárrál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 1., 3. pont esetén 2013. jťlnius 5.

2. pont esetén a2013.június 30.

4. pont esetén atervezésietjarás lefolytatását kĺjvetően elkészült terv alapján,

legkésőbb 2013. szeptember 30.

5. pont esetén 2013. augusztus 31.

6. pont esetén az ĺlnkormányzat költségvetésének kĺivetkező módosítása

Napiľend 4/5. pontja

- dtintésekľe
(írásbeli előterj esztés, PolKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Ács Péter _ aJőzsefvátosi Váľosiizemeltetési Szolgálat igazgatója

Dľ. Kocsis M'áté
Írásbeli előteľjesztés' amelyet abizottság nem tárgyalt meg. Szóbeli kiegészítés előteľjesztői

részrő| nincs. A napiľend vitáját megnyitja. Kérdések, hozzásző|źtsok hianyában a vitát

lezźrja, és a következőhatźrozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a Jőzsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat feladatellátástůloz hatźtrozatlan ideig az

onkormanyzat tu|ajdonában lévő a VIII. keľület Magdolna v 4. szźm aIatti,35264
he|yrajzi számú ingatlanon belĺili 4 darab helyiséget (300 m2)' térítésmentesen

használatba adja.

2. az onkorm ányzat az l. pontban foglalt helyiségekęt azuz|eti vagyon körből kivonja és

áthe|yezí a t<irzsvagyon körébe.

3. a határozat 1. pontja alapjan felkéri a Kisfalu Kft. ngyvezetojét a szfüséges

intézkedések megtételére.

4. felkéri a Jőzsefvárosi Varosiizemeltetési Szolgálat igazgatőját, hogy a |77l20I3.
(V.08.) számú képviselő{esttileti hatźrozat l7. pontjában meghatĺírozott a|apítő okirat

módosítasanźi ezenhatározat 1. pontjában foglaltakat is vegye figyelembe.

5. az l. pontban foglalt helyiségeket a Józsefuaĺosi Varostizemeltetési Szolgálat

bonyolításában 6.300,0 e Ft keretösszegben felujítja.

6. a LÉlpr-program cé|jźnaszolgáló 20 db lakrásban éjszakai rírammérő óľák kerĹiljenek

felszerelésre, és eÍTe 2.400,0 e Ft-ot biztosít, bonyolítojaként a Józsefuiáĺosi

Varosüzemeltetési Szolgálatot jelĺili ki.
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7. a batźrozatban foglaltak alapjan a Józsefuarosi VarosĹizemeltetési Szolgálat kiadás
80103 cím felhalmozási - Dankó u. telephely, kote|ező feladat - e\őirényzatźtrći
8.700,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 80103 cím felújítási - Magdolna u. 4. kote|ező
feladat _ e|őhźnyzatźra 6.300,0 e Ft-ot, a kiadas 80104 cím felhďmozźsi - <jnként

vá|Ia|t feladat' mérőórák cseľéje _ e|óirźnyzatźlra2.400,0 e Ft-ot.

8. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló rendelet következő módosításźná|
a hatĺírozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: 1-2.,7.-8. pont esetén polgármester
3. pont esetén Kisfalu Kft. ĺigyvezetője
4.-6. porlt esetén IVSZ ígazgatőja

Hataridő: |-3.,7. pont esetén 2013. június 05.

4' pont esetén a Képviselő-testület 2013. június havi második ľendes
ülése
5.-6. pont esetén 2013.június 30.

8. pont esetén a költségvetésľől szőIő önkormányzati rendelet
következő módosítása

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő.testtilet ahatźrozatot 18 igen, 0 nem szavazatta|, tartózkodás
nélkül elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MINoSÍTETT SZóToBB SÉG SZUKSÉGES
HATÁRoZAT:
230t2013.(u.05.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL
A Képviselő-testĺilet úgy dĺint, hogy

1' a Jőzsefvźrosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat feladatellátásához hatźlrozat|an ideig az

Önkormĺányzat tu|ajdonában |évő a VIII. kerĹilet Magdolna u. 4. szźtm a|atti, 35264
he|yrajzi számu ingatlanon beltili 4 darab helyiséget (300 m2)' téľítésmentesen

haszná|atba adja.

2. az onkormtnyzat az 1. pontban foglalt helyiségeket azuz|eti vagyon kĺjrből kivonja és

áthe|y ezi a torzsv agyon kĺjrébe.

3. a hatźrozat 1. pontja alapjĺín felkéri a Kisfalu Kft. ugyvezetojét a szĹikséges
intézkedések megtételére.

4. felkéri a lőzsefvźrosi Városiizemeltetési Szo|gá|at igazgatőját, hogy a I77l20I3.
(V.08.) szźml:ú képviselő-testiileti hatźtrozat l7. pontjában meghatĺírozott alapitó okirat
módosításanál ezenhatźrozat |. poĺtjában foglaltakat is vegye figyelembe.

5. az 1. pontban foglalt helyiségeket a Józsefuárosi Varostizemeltetési Szo|gá|at

bonyolításában 6.300,0 e Ft keretösszegben felújítja.
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6. a LÉLEK-Program cé|járaszolgáló 20 db lakasban éjszakai áľammérő órfü keľĹiljenek

felszerelésre, és eÍTe 2.400,0 e Ft-ot biztosít, bonyolítójaként a Józsefurĺľosi

ViírosĹizemeltetési Szolgálatot jeltili ki.

7. a hatźrozatban foglďtak alapján a Iőzsefvźrosi Városiizemeltetési Szolgálat kia&ás

80103 cím felhalmozźsi - Dankó u. telephely, köte|ező feladat - eLőirźnyzatźtrő|

8.700,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadrás 80103 cím felújítási - Magdolna u. 4. kötelező

feladat _ e|óirźnyzataru 6.300'0 e Ft-ot, a kíadás 80104 cím felhalmozásí - önként

vállďt feladat, mérőórĺík cseĘe _ e|ófuźnyzatźtra2.400'0 e Ft-ot.

8. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló rendelet következő módosításźnáI

a hatźr ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

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

Hataridő: |-3.,,7. pont esetén 20|3.június 05.

4. pont esetén a Képviselő-testület 20|3. junius havi második renđes

ülése
5.-6. pont esetén 20|3.június 30.

8. pont esetén a kĺiltségvetésről szóló önkoľmiányzati rendelet

következő módosítása

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napĺrend 5/1. pontja

megktitésére
(ĺrašbeli előteľj esĺés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M:áLté

Írásbeli előterjesztés, amelyet bizottság nem targyalt. Szóbeli előterjesztői kiegészítés nincs.

A napirend vitźtjátmegnyitja' Ügyrendben megadja aszőt Pintér Attila képviselő részére.

Pĺntéľ Attila
Megkéľdezi, hogy az előterjesztéshe|yszíni kiosztású volt-e, mert nem kapott ilyen anyagot?

Dľ. Kocsis M:álté
Pótkézbesítésii anyag volt.
Dr. Révész MáLÍtaképviselőnek adja meg a szót.

Dľ. Révész Máľta
A Képviselő-testület maľ döntött aról, ha a pá|yźnat sikeľes lesz, akkor tamogatást fogunk

biztosítani a spoľtsátor pľogramjaiĺa. Megkéľdezi a pźiyźtzatot végül sikerült megnyerni? Azt
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Szeretné meg tudni, milyen tźmogatást kapott a pá|yźző a pźlLyźnat során? Mi az, arníhez az
onkormanyzat most a kjegészitést adj a?

Dľ. Kocsis Máté
Femezelyi Gergelynek adja meg aszőt.

Feľnezelyĺ Geľgely DLA
A Magyar Kézi|abda Szĺivetség döntése szerint az FTC 340 milliós támogatast nyert el, de
ebből 34.000.000.- Ft az, amit a tervek szerint eĺTe a pľogramm forđít, tehát a sátoľ
felállításĺíra. És ennek a 30 %o-a az oĺlĺész, aminek a felét a Jőzsefváros vállalt, hogy ezzel
segiti azFTC-t. Így jĺin ki a kb. 1 millió forint.

Dľ. Kocsis ľ'{áté
További kérdés, hozzásző|és nincs. A napirend vitźját |ezáqa, és a következó hatźltozati
j avaslatot bocsátj a szav azźsr a.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint hogy

1. azFTC Kézilabdaspoľt Nonpľofit Kft. (székhely: 1091 Budapest, Üllői ift |29.) részéte az
FTC Spoľtsátor Pĺogľam megvalósításához vissza nem térítenđő 5.100.000 Ft ĺĺsszegiĺ
támogatást nýjt az előterjesztés 1. számú mellékletét képező támogatási szerződés szerinti
tartalommal.

2. ahatáĺozat 1. pontja alapjĺín felkéri a polgáľmestert a támogatási szerzodés a|áírźsźĺra.

3. az onkormtnyzat és a Horváth és Tarsa Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel
(székhely: 5300 Kaľcag, Madarasi út 31.) kötött tervezési szerzódést módosítja az
előterjeszté s 2. számű mellékletét képezo tartalommal.

4. ahatátozat 3. pontja a|apjtn felkéľi a Polgármesteľt a tervezési szerződés módosításának
a|áírásźra.

5. a hatarozat I. és 3. pontjában foglaltak miatt az onkormźnyzat kiadás 1t107-01 cím
működési cél és általános tartalékon belül az FTC sportsátor tinként vá||a|t feladat
e|óirźnyzatáről2.49],0 e Ft-ot, a kiadás 11601 cím Vajda Péter u-i sportsátor ĺjnként vállalt
feladat felhalmozási e|őirényzatárő| 558,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím
fe|ha|mozási célú átadott péĺueszkoz e|őirźnyzatára az FTC Kézilabdaspoľt Nonprofit Kft.
Vajda Péter Ének-zenei A|ta|őtnos és Sportiskola udvarán |étesített sportsátor proglam támogatása
címén.

6. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetésről szóló ĺĺnkormĺĺnyzati rendelet következő
mó do s ítás án źi a hatátr o zat 5 . pontj ában fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatariđő: l.-5. pontok esetén 20|3.június 05.

6. pont esetén a költségvetésľől szóló önkormźnyzati rendelet következő
módosítása, legkésőbb 20|3. december 31.
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Dľ. Kocsis M:álté
Megállapítja, hogy a hatźrozatot
taľtózkodás mellett elfo gadta.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18

A HATÁR}ZATH}ZATALH}Z

a Képviselő-testiilet |7 igen, 0 nem szavazatta|, I

rÉpvlsE,ro
vĺľNosÍľpTT SZoToBBSÉG SZÜKSÉGES

HATAROZAT:
231ĺ2013. (u.05.) 17IGEN O NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt hogy

1. az FTC Kézilabdaspoľt Nonprofit Kft. (székhely: l09l Budapest, Üllői ilt |29.) részére az
FTC Sportsátor Pľogram megvalósításźůloz vissza nem térítendő 5.100.000 Ft ĺĺsszegű
támogatast ny($t az előteľjesztés 1. szĺĺmú mellékletét képezo támogatási szerzóďés szerinti
tartalommal.

2. ahatáľozat l. pontja a|apjtn felkéľi a polgáľmestert a támogatási szerzódés a|áírásźtra.

3. az Önkormányzat és a Horváth és Társa Tervező, Szo|gá|tatő és Kereskedelmi Kft-vel
(székhely: 5300 Kaľcag, Madarasi út 3l.) kÓtött teľvezési szerzodést módosítja az
előterj eszté s 2. szźtmű mel l ékletét képező tartalommal.

4' ahatźrozat 3. pontja a|apjźn felkéri a Polgármesteľt a tervezési szerzőđés módosításanak
a|áirásźra.

5. a hatarozat I, és 3. pontjában foglaltak miatt az onkoľmźĺnyzat kiadás 11107-0l cím
műkcidési cél és általános tartalékon belül az FTC spoľtsátor önként vállalt feladat
e|őirányzatéró|2.497,0 e Ft-ot, a kiadás l1601 cím Vajda Péter u-i sportsátoľ önként vá||a|t

feladat felhalmozási e|oirźnyzatárő| 558,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím
felhalmozási célú átadott pénzeszkoz eIoirźnyzatáta az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.
Vajda Péter Ének-zenei A|ta|źtnos és Spoľtiskola udvaľán létesített sportsátor program támogatása

címén.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy a kĺiltségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő
módo sításán á| a határ ozat 5. pontj ában fo glaltakat vegye ťr gyelembe'

Felelős: polgármester
Határidő: l.-5. pontok esetén 2013.junius 05.

6. pont esetén a költségvetésľőI szóló ĺlnkormźnyzati renđelet következő
módosítása, legkésőbb 20|3. december 31.

Napiľend 5l2. pontja

. 
pályázatĺ felhívás időpontjainak módosításáľa
(írásbeli előterj eszés, HELYSZINI KIOSZTASSAL)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester
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Dr. Kocsis M:áté
Írasbeli előterjesztést, amelyet bizottság nem targyďt. A napirendvitáját megnyitja. Kérdés,
hozzźsző|ás nem érkezett, ezért a napirend vitźtját|ezá1a, és szavazźsra bocsátja a következő
hatźn ozati j avas l atot.

A Képviselő-testtilet rigy dĺint, hogy

l. a Józsefuarosi Intézménymúkĺidtető Központ intézményvezetői álláshelyéľe vonatkozó, a

Képviselő-testĹilet 100120|3. (III. 20.) sz. határozatá*a| elfogadott pźiyázati felhívásban
szeľeplő időpontokat az előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint módosítja.
Felelős: polgármester
Hatáńdő: 2013.június 5.

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodj on az l. pont szerint páIyázatí felhívás
megielentetéséľől a Jőzsefváĺosi onkormtnyzat és a kormźnyzati személytigyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv inteľnetes oldalán, valamint az onkormźnyzathirdetőtáblájan.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.jtlnius 2 1.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy az értéke|ő bizottság javaslata a|apjźn, az 7. pont szerinti
vezetői ptiyazat ę|bírá|áséra vonatkozó előterjesztést nýjtsa be a Képviselő-testĹilet jrilius
második ülésére.
Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 20l 3. július 1 7.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatźrozatot 18 igen, 0 nem szavazatĺa|, taľtózkodás
nélkül elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ szoľoBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
f32r2013. (U.0s.) 18IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefuarosi Intézményműktĺdtető Kĺizpont intézményvezetőt álláshelyéľe vonatkozó, a

Képviselő.testtilet |0012013. (III. 20.) sz. határozatáva| elfogadott pźt|yźzati felhívásban
szereplő időpontokat az előteľjesztés mellékletétképezó tartalom szerint módosítja.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2}|3.junius 5.

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon az 1. pont szeľint pá|yázati felhívás
megielentetéséről a Jőzsefvźrosi onkormźnyzat és a kormźnyzati személytigyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv intemetes oldalĺín, valamint az onkoľmźnyzathirdetőtábláján.
Felelős: poIgármester
Hataridő: z}|3.junius 2 1.
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3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy az értéke|ó bizottság javaslata a|apján, az I. pont szeńnti
vezetói pá|yźzat elbiĺźláséra vonatkozó előterjesĺést nyrijtsa be a Képviselő-testĺilet július
masodik ülésére.
Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 20|3.július 17.

Tájékoztatők

ĺ Táj ékoztatő a határidőben el nem készült előteľjesztések jegyzékéről
(írásbeli tájékoztatő)
Előterjesĺő: Rimán Edina _ jegyzó

Dľ. Kocsis l|/Iálté

Íľásbeli tájékoztatő. A napirend vitźĄtń megnyitja és megadja a szőt Jakabfu Tamás
képviselőnek.

Jakabff Tamás
Mit jelent az onkormányzat szźlmáta a jaróbeteg szakellátással tisszefüggő törvényi
módosítás?

Dľ. Kocsis M'áté
Aljegyzil Asszonynak adja meg aszőt.

Dľ. Mészáľ Eľika
D<intĺitt a Képviselő-testĹilet februar 6-źn aruő|, hogy továbbra is üzemeltetni, illetve
fenntaľtásában szeretné taľtani a JESZ-t. Ugyan akkoľ vá|tozott a jogszabály és ilyen fajta
nyilatkozatot nem kellett kiadni, ęzért szerepel így a hatáľidőben el nem késziilt anyagok
kozott. Nem volt konkľét intézkedési kötelezettsége az onkormźnyzatnak.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szót Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A JESZ marad az onkoľmźnyzatná|,és nem arról van szó, hogy elkerül innen.

I)ľ. Kocsis N.ĺáúé
Tĺibbkérdésnincs,ezértatájékoztatővitáját|ezálrja.

Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejű testĺiletĺ hatáľozatok
végľehajtásáľól, az e|őző tilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
j elentősebb eseményekľőI és az tinko rmányzati pénzeszközök átmenetileg
szabadľendelkezésíĺ ľészének pénzpĺaci jellegű lekłitéséľől
(írásbeli tájékonatő)
Előterjesztő : Dľ. Kocsis Máté _ polgármester
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Dľ. Kocsis M:álté
Írásbeli tźĺjékoztatő. A napirend vitźtjźú megnyitja, és megadja a szőt Pintér Attila
képviseIőnek.

ľintéľ,Ąttila
A BRFK-val kötendő adomźnyozás targyában kérdez. Az e|őteqesztés szerint egyeztetés van
folyamatban a BRFK-val, mivel még a BRFK nem íľta a|á a szerződést. Ez annak fenyében
furcsa, hogy az előterjesĺés targyalásakor Danada Jĺĺnos volt kapitĺínyságvezetó azt mondta,
hogy nagy szfüség van eITe apénzĺe' szinte beépült a k<iltségvetéstikbe.

Dr. Kocsis N Iáté
Tapasńa|atbő| tudja, hogy a BRFK rendszere úgy mfüĺĺdik, hogy a budapesti
renđőrfükapitany írja a|á ezeket a támogatrĺsi szetzódéseket, úgy hogy az ORFK gazdasźĺgi

szakemberének is jĆxá kell hagynia. Éppen ezért bonyolultabb folyamat. Szeľetné
Ínegnyugtatni a Képviselő Urat, hogy a tźtmogatäs el fog jutni a Rendőrkapitányságľa.
Továbbikérdés,hozzásző|ásnincs,atájékoztatővitáját|ezźrja.
Mi előtt ľátérnének a képviselői kérdésekĺe, így tekintettel arra, hogy tegnap volt hazánk
ttjrténelmének egyik legtľagikusabb momentumának 93. évfordulója. A keľĹilet méltóképpen
ígyekezett erľől megemlékezni. Ugy gondolja, úgy helyén való, ha az |920. június 4-én,

amikoľ a magyaf nemzetet nemcsak lelkében és szellemiségében, hanem ftlđĺajzában is
szétszakitoľtiĺk, erre való emlékezésül egyperces néma felállással emlékezzenek.

(Egyperces néma felállás.)

Képviselői kéľdések

Dr. Kocsis M.áté
Ülestint végén a képviselői kérđések k<ivetkeznek. Szilágyi Demeteľ képviselő úr,

parancsoljon.

Szilágyi Demeter
Két gyors kérdésem volna, amelyek ľészben ĺisszekapcsolódnak. Az e|ső, hogy a Mikszĺth tér

3. alatt található műemléki épületben az utóbbi időben láwanyos átalakítások merľrek. Mivel
tudom, hogy nincsen benne önkormányzati tulajdon, de több oldalľól is érkezett maľ panasz

hozzám, amit részben mĺĺr a Hivatalban igyekezttink kezelni. Továbbra is az volna a

kéľdésem, van-e bráľmilyen jogi eszköze az onkoľmĺínyzatnak' amivel akár a mtiemlék
épületek hatóságaként mfüödő vagy nem fudom pontosan, mi most ennek a stźúusza, a

Kulturális orökségvédelmi Iroda felé egy olyan eljrĺrást kezdeményezz|ink, ahol kivizsgźnjźk
azt,hogy van-e bármilyen típusú engedélye arÍa, a haz tulajdonosának, iizemeltetőjének vagy
béľlőjének, hogy olyan típusú átalakítasokat végezzen' amely látvanyosan engedélyköteles.
Gondolok itt az ablaknak az utciíra való megnyitĺĺsara, a hátsó traktusban épiilet
átalakításokra. Ami miír csak azért is problémás, mert az utcafrontra történő kinyitással
létľehoztak egy venđég|átő ipari egységet, ami nem tudom, hogy milyen engedélyek alapjan



múködik, de kĺizteľtiletet is hasznźt|, és az e|őzetes tájékoződasom a|apjźn eÍTe nem jogosult.
Alapvetően van egy probléma ahźpza\ amely a lakókĺizĺisséget zavĄa, és az a kérdésem,
hogy ebben milyen típusú lehetőségei vannak az onkoľmźnyzatĺaH?
A másik kéľdésem, pedig ahhoz kapcsolódik, hogy két-hrĺľom iiléssel eze|őtt kaptunk egy
tájékoztatźst arról, hogy hol vannak olyan kiizteriileti kitelepiilések, amelyek nem
rendelkeznek engedéllye|. Az volna a kérdésem, hogy ezeknek az ugye megoldódott-e,
sikeľĺi|t-e a Kŕĺ'Ťerĺilet-felĺigyeletnek ebhen va|ami e|őrelépést felmutatnia. Továbbra is
engedély nélkül használjrák ezeket a teľületeket' vagy azóta sikeľiilt ezeket az engedélyeket
beszereztri?

Dľ. Kocsis M:áté
15 napon belül írásban válaszolunk a Képviselő Úr kérdésére.
Szi|i Balazs képviselő úľ, paĺancsolj on.

Szili Balázs
A Kossuth téri fakivágások kapcsĺín olyan mennyiségii olyan mennyiségtĺ fa visszaültetésére
van sziikség, ami az V. keľületi lehetőségeket meghaladja.Igy u V. kerületi onkormiányzat
egyik bizottságanak volt egy olyaĺr döntése, amely szerint megvizsgáljfü, hogy a komyezó
keľiiletekben van-e lehetőség a fatiltetésre. Az lenne a kérdésem, hogY,a VIII. kerületet
megkereste -e már az V. kerület ez ügyben, és ha nem, akkor Polgáľmester Ur tervezi-e, hogy
lépéseket tesz annak érdekében, hogy a VIII. kerületben is legyen faültetés ebből?

Dľ. Kocsis lĺ.áté
Elsőként kerestek meg minket. Tervfü szerint a XIII., a VIII., a IX. és a VI. keľĹilet ľészesülne
ezekbó|,bár aYI. keľületnél nem biztos, hogy ugyan úgy megoldható. Az V. kerületben, azért
nem helyezhető el ennyi fa, meľt mindent le térköveztek. Egyéként megkerestek tájékoztattak,
sőt az orczággyíjlés Hivatala is megkeľesett mźtr ez ügyben. Ez a szervezet azért fontos, mert
a Kossuth téľi beruházásnak az ugygazdája. Benne vagyunk a kalapban. Szerintem őszĺe'
amikor éľdemes afźkat elültetni, kialakul ez amegá|Iapodás. Válaszom, igen.
Jakabfu Tamás képviselő úľ paľancsoljon.

Jakabfy Tamás
Nem arnyiľa vidám témáĺő| szerętnék kéľdezni. Az e|ozo testületnek 2009-ben volt egy
d<intése, amelyben Józsefuĺĺros Sportarcanak vá|asztotta Szepesi Nikolett úszónőt. A nevezett
hĺilgyeménnyel kapcsolatban az utóbbi hetekben, meg a kĺivetkező hónapokban valószínűleg
elég sok bulvĺíľ cikk jelent meg, és fog megielenni. En azt gondolom, a htilgy nem vette fel a
konzervatív arcát az utóbbi időben a könyvével. Megtalá|tam ezt a testületi döntést, és

szeretném kérdezni, viszont nem találtam ennek visszavonását, nem találtam nyomot aľról,
hogy ő lemondott volna erről a címľől. Úgy gondolom, még most is haszná|ja, nyilvĺán
haszná|hatja ezt a címet, tehát ő még most is Józsefuĺĺros Sportarca. Szeľetném kérdezni a
Polgĺĺľmester Uľat, vagy pedig Zentai oszkar akkori és mostani sportért felelős
önkormĺínyzativezetőt, hogy még mindig Józsefuaros Spoľtarca-e? Kĺiszĺinĺim szépen.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Egyébként az íszőnőnek a dopping botrĺánya óta semmilyen kapcsolatban nem állünk vele.
Meg kell, hogy védjem az Elnök Urat, mert, hogy ő tette annak idején a javaslatot. Mint
józsefuĺárosi ki'tődésii sportoló választottuk' nem fudtunk sem a đoppingbotrźnytő|, sem egyéb
tevékenységeiľől. Viszont, amikor kipattant elsőként a dopping ügye, akkor maga Zenta
Elnök IJt je|ezte, hogy nem szeľencsés, ha józsefuaľosi sportrenđenlények're nyilvánvalóan
doppingolt versenyzőt hívnlĺnk. Azőta semmilyen kapcsolat, évek óta semmilyen intézményes
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kapcsolat nem ál1 feĺn, baĺ a döntés nem kerĹilt visszavonásľa. Nincs a gyakorlatban
jelentősége, meľt semmilyen kapcsolat nincs hosszú évek óta az onkormányzat és a sportoló
közĺĺtt. Nem tudom, hogy azB|nokÚr óhajtja-e kiegészíteni, paľancsoljon.

Zentai oszkáľ
Kĺiszönĺĺm szépen a szót Polgármester Úr! Eléľkezett az a pi||anat, amikor az LMP a
konzervatizmus hianyĺára panaszkodik. Ezt azért szerettem volna még hozzźúenrli
Polgármester Úľ válaszähoz. Úgy ,,a'', ahogy elmondta, illetve ez a dopping iigY, ez egy
technikai, adminisztratív mulasztás, ami aziszőszövetség megítélése szerint a doppingvétség
kategóriába 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 januárjában volt, és azőta nem jelent meg Józsefuaros
renđezvényein, illetve Jőzsefváros kiadvĺínyaiban, mint a Józsefuiĺrosi Sport Aĺca, kitiresedett
ez a cím. Töľténetesen nem keľült visszavonásra vagy felmondásra a szerződés. Én ezt most,
nem is taľtom időszeľúnek.

Dľ. Kocsis Máté
Komássy Ákos képviselő úr, parancsoljon.

Komássy Ákos
Köszĺĺnöm szépen. Tisxelt Polgáľmester Uľ. Kérésem, költői kérdésem is abból fakad, amiből
a kérésem, hogyan zaj|1k, vagy mennyire olajozott a belső kommunikáció a kerületi
önkormĺínyzatban? A kérdés konkľét oka. Je|ezném, hogy Egľy Alpolgĺĺrmesteľ Ú.
tźmogatásźnal a KesztyueyáÍ Tanácsadó Testülete hozzá|átott egy, kezdeményezte egy az
MNP-III-róI tartandó lakossági fórumot, amely időkĺizben átalakult szomszédsági fórummá,
megtartását a Magdolna negyed szívében. Ez sikeľesen zajlik, illefue halad előre ernek az
előkészítése, |eszámíNa azt az egy apróságot, hogy ameđdig én utána bírtam já.i, minden
k<jzreműködő megtette a maga fe|adatát arra, hogy a lőzsefvátos Ujságban megjelenjen a
renđezvényről szóIó hirdetés, vagy plakátterv' csak éppen nemjelent meg. A foszerkesztőtől
kezdve a Rév8 Zrt-n át, aKesńýgyáľig mindenki elvégezte a dolgźú, csak éppen az egyszem
szźtmétban a Jőzsefvátosból, amelyikből a lakók tudhatnának a fóľumĺól, neľ jelent meg.

Szomorú, és a kérésem is ehhez kapcsolódik, szeretném kérni, Polgármesteľ Ur szíveskedjék
minden tekintélyét latba vetni aľľrak érdekében, hogy eljusson a Magdolna negyed lakóihoz a

szomszédsági forumnak megvalósulása. Június l2-én l8,00 órakor lesz. Köszönĺim szépen.

Dľ. Kocsis Nĺáúé
Jó. Akkor ezt nem is kéľdésnek, hanem kérésnek minősítjfü, és tudomásul vesszük, és

intézkedĺink e trárgyban.
Dr. Dénes Margit képviselő asszony' parancsoljon.

Dľ. Dénes Maľgit
Kicsit fuľcsanak fog hangzani a kéľdésem, talán még a Trianon is belejátszott abba, hogy ez
eszembe jutott. Többen megkerestek a régi nomenklafura szetintjózsefuaľosi disszidensek,
akik annak idején kimentek, és most kint élnek, đe hazajarn{, hogy ők szereürének majd
szavazni. Mert magyaľ ĺĺllampolgarok, kettős ĺíllampolgarok. En úgy emlékszem' és lehet,

hogy rosszul emlékszem, mert nem vagyok jogiĺsz, hogy annak idején automatikusan
megfosztotüík őket a magyar állampolgrárságuktól. Visszakaptrák-e a rendszerváltás utźn az
állampolgarságukat, ők kettős állampolgaľok vagy sem? Honnan lehet ezt megfudni, meľt erre
nem tudtam válaszolni, és baľkinek még ugyan ezt akérđést feltehetik. Nem fudom, hogy mi
azigazság. Köszönöm.



Dr. Kocsis lV.{:áLté

Ezt egyénenként kellene megvizsgźĺ|ni, amikor őket megfosztották az źtl|ampolgáľságuktól'

nem tudom kikÍől van szó, de nyilvan a kommunizľrusban u egy pĺĺrti diktatuľa és

szélsőséges baloldali kommunista diktafurában, és annak a jogľendjének megfelelően történt.

En, én nem hasonlítanám össze a demokľatikus átalakulást kĺivető jogľenddel. Ahogy
megfosztották, ugýan .igy. egy nrĺís jogrendben nem biztos, hogy ez ugyan czzc| a módszerľel
visszaadható. Szęńntęm éppen ezt szo|gźljźk a 3 éwel ezelőtt is elfogadott tĺĺrvények.
Egyébként általánosságban eITe nem lehet válaszolni, mert nincs rá fószabá|y. Ez
mindenkinek egyedil"g k"ll' hogy elbíľá|źsra keľĹiljön. En azért tuđok olyan példát is
mondani, aki még maga elintézte a 90-es évek kĺizepén, hogy kettős állampolgar legyen.
Tehát visszakapj a a magyar állampolgár ságéú.

Komássy Akos képviselő uľ parancsoljon.

Komássy Ákos
Kérdésem arra vonatkozik, meddig tutja még elfogadhatónak' vagy meddig teheti

nevetségessé egy kicsit a kerületi <inkormányzatot meg egy nemzeti szimbólumunkat is egy
politikai szervezet? Egy illegĺílis köĺeriileten lévő jelképpel, szomoľú' hogy ennek a kettős

keľeszt is źidozatźtvávźiik, mint a Jegyző Asszonýól atájékoztatást meg is kaptam írásban,

de 20|2. novembeľ 23-aĺ sziiletett először bírósági végzés, Elutasították a mźr réges rég
hatályban nem lévő közterület haszná|at iranti fellebbezést, majd janurár 3-źn ez a végzés
jogerőre emelkedett, majd ezek után április 2-án az onkoľmĺányzat egy iigyosztálya' április
18-an a K<iĺeľület-felügyelet' egyikük felszólította, másikuk jegyzőktinyvben ľögzítette,
továbbľa is ott áll ez a politikaiszervezetá|ta| elhelyezett jelkép. Majd 1,5 hónapig semmi
nem t<iľtént, és hogy, hogy nem a politikai szervezet benffitott egy újabb közterület-
hasznźt|ati engedélyt, amelyben eltekintést kért a további eljĺíľástól. Szeľintem ez mind az

Önkormányzat tekinté|yét, mind a kettős keľesztet rettentően fura helyzetbe hozza. Meddig
l'artja ezt még fenntaľthatónak? Köszönöm.

Dľ. Kocsis Nĺálté
Kétféle válaszom is lehet. Én semeddig, meg én akáľmedđig.Ez egy hatósági eljarás. En nem

óhajtók ebben részt venni semmilyen módon. Azért is jó, hogy Jegyzo Asszonynak írta ezt a

levelet, mert az ő felelőssége, hogy ebben azigyben eljĺĺľjon, és távol is tartanám magát, még
a|átszatát is elkeriilném, hogy én ilyen tigyekbe állást foglaljak. Ahogy az e|obbi bevállaltam,
hogy latba vetem a befolyásomat, ahogy foga|mazott, ebbe nem szeretném, mert ttirvény
biintetni rendeli. Javaslom, hogy intenzív egyeztetéseket folytasson a Jegyző Asszonnyal,
vagy az erľe illetékes ügyosztály vezetojével. A politikai jellegű megjegyzését azt meg

nyilvan majd kezelik egymás köztitt Pintér képviselő űna| a folyosón. Egyébként röviden
annyi tájékoztatást tudok adni, amivel nem lépek át semmilyen nem megengedett hatáľt, hogy
keresstik a ťlnanszírozźst és aziljhe|yét a kettős keľesztnek, és a rendelkezésre á|Iő fonĺĺsokat
is. Annak idején is abban maradtunk, hogy az sehogy sem jó, ahogy most van, többek közĺjtt
azért sem, meľt állandó alapot ad onöknek, hogy tĺĺmadjĺák ezt az ügyet' Annak egy ľenđezett,

Testiilet által kialakított, onkormtnyzatáltal létre hozott,méltó szép helyen kell lenni. Nekem
a főproblémám nem a hatósági eljarassal van, meľt nem tudok ľóla és nem is érdekel, meg
nem én feladatom, hanem azza|, hogy szerintem nem jó helyen varL az a kereszt ott. Benőve a

fák, bent a susnyásban. Egy ilyen szimbólumot azt mindig egy nagyobb téĺre tesznek, ahol

korbe lehet járni, meg több helyről lehet látni, szőval nekem az e|helyezésével van alapvetően
problémám. Ha a hatósági ľésze elrendeződik, akkor én aľra is nyitott vagyok, hogy akár az
eredeti teľveknek megfelelően a Golgota téľen' vagy baĺhol mráshol egy méltó környezetben,
egy szabályos jogi köľnyezetet alakítsunk ki a kettős keresztnek. En enől többet nem

szeretnék eruó| az ügyről mondani.



Tekintettel arca,hogy tĺibb kérdés nincs, azulést

Budapest, }}l3.junius

|7 &a 57 peľckor bezĄa.

A jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a
június 5-ei tilésén el

et 2013.
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A jegy zőkonyvet készítették:
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Sze=ő|iczkynéPe|ifu iWo|ina
Szervezési és Képvi{:lÉi Irodavezető

u^s ľ;ąrĺ*lł
Varga Zsanett

Szervezési és Képviselői Iroda - igyintézo
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\ .tt \ \tU cNo\-.r

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda _ĺjgyintéző

A Képviselő.testĺilet iewzőktĺnwének mellékletei:

1. számrĺ mellék|et - név szeľintĺ szavazási lista

2. számű mellék|et - jelenléti ív

3. számű melléklet - meghívó és előteľjesztések
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Józsefuárosi Közterület-
felügyelet
2013. évi költségvetés módosítás (adatok ezer
forintban)

Megnevezés / Címrend
Közterület- Térfigye|ő
fe|ügyeIet

223 12013. (vI.05.) számú határozat mel|ék|ete

í. sz. me|léklet

DoIogi kiadás

Kerékbi|incs Kerületőrség Parko|ás Összesen

1. erosített fa|Ú gumiabroncsok

2. térfigyelo kamera beszerzés
3. havi karbantartási díjeme|és

4. ',esemény kamerák'' beszerzése

5.a/ szoftver beszerzés.havĺ d.

5. b/kamerás adatfelvevo mod u I

havi d.
5.c/ komp|ex adatkezelo és
e||enőrző funkció havi díj

5.d/ közterÜlet fog|a|ás moduI havi
dĺja
6. fényhidak cseréje

7. székek beszerzése

8. matrica csere, újjózsefuárosi
címerhez kapcso|ódo kiadás
9. tervezett új díjfizető zóna
feImérés, mozgáskorlátozott
útburkoIatijeI festés
dologi kiadások összesen:

Ebből taŕós
köteIezettségvál la lás
Éves <isszegben
kötelezettségvá lIa !ás

Megnevezés / Címrend

1. erősÍtett falÚ gumiabroncsok

2. térfigye|ő kamera beszerzés

3. számítástechnikai eszkÖzök
beszerzése
4. ''esemény kamerák'' beszerzése

5. a/szoftver beszerzéshez egyszeri
d.

680

2 550

5 080

I 905

2100

1 270

1 050

I 500

2 540

18 675 0

7 825

18 780

Közterü|et- Térfigye|ő
fe|ügyelet

410 410 í 500

0

2 550

5 080

3175 3 175

í 905

2 100

FelhaImozási kladások

KerékbiIincs KerÜ|etórség

1 270

0

I 050

í 500

2540 5 080

6125 25210

3175 í1 000

7 620 26400

Parko|ás Összesen

410

0

3 200 3 200
.ĺ 699 í 699

0

3 810 3 8í0



5.b/ kamerás adatfe|vevo modu| 4 445 4 445
egyszeri d.

5.c/ komp|ex adatkeze|ő és 0
e||enőrző funkció
5.d/ közterÜlet foglalás modu| 2 540 2 540
egyszeridĺj
6. fényhidak cseréje 750 750 í 500

7. székek beszerzése 0

8. matrica csere, újjózsefuárosi 0
címerhez kapcso|ódó kiadás
9. tervezett új díjfizető zóna 3 db 4 191 4,|9,|
parko|ó automata beszerzése
felhalmozási kiadások összesen: 9 434 3 200 750 0 8 001 21385

kiadások összesen 28 109 3 200 1 ĺ60 0 14126 46 595


