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Készült Budapest Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testiilet 2013.június 27-én9.00
órakor aJőzsefvárosi onkormányzatPolgármesteri Hivatal III. emelet 300.as tárgya|őjábarl

Jelen vannak:

megtaľtott 6. ľendkívülĺ iiléséről

Dr. Kocsis MźLté, Dudás Istvĺĺnné, dr. Ferencz otso|ya, Egry Attila,
Guzs Gyula, Jakabfy Tamás' Kaiser Jőzsef, Komássy Akos, dr. Révész
Máĺta, Sántha Péterné, Soós Gy<lrgy, Szi|ágyi Demeter, Vörcjs Tamás,
Zentaí oszkar'

(összesen: 14 képviselő)

Távolmaradását bejelentette: Balogh István - képviselő
Dr. Dénes Margit - képviselő
Szili Balázs - képviselő
Pintér Attila . képviselő

valamint a meghívottak:
Dľ. Sáľa Botond - alpolgármester, Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika a|jegyző,
dr. Pesti lvett _ Polgiíľmesteri Kabinet vezetője, dr. Sánta Zsőfia _ Jegyzoi Kabinet
vezetoje, Mlátrahź.zi Judit _ SzemélyĹigyi Iroda vezetóje, Fábián Márta - Belső Ellátási
Iroda vezetoje, Szedliczkyné Pekáľĺ Karolina . Szervezési és Képviselői Irođa vezetője,
Majeľné Bokor Emese - Belső Ellenőrzési lrođa vezetője, dľ. Bojsza Kľisztina _
HumánszolgáItatási LJgyosntiy vezetóje,,dľ. Kovács Gabriella _ Hatósági LJgyosnźiy
vezetóje, Páľis Gyuláné Pénziigyi ĺJgyosztá|y vezetóje, Szűcs Tamás
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály vezetoje, dľ. Hencz Adľienn
Gazdá|koďási lroda vezetője,Iványi Gyöngyvér _ Főépí!észi Iroda vezetóje, Annus Viktor _
Városfejlesztésikođavezetője, dľ. Magyar Adrienn - ESZ-KER KFT. képviseletében, Szép
Péteľ _ Polgármesteri Kabinet ľeferens, dr. Szabĺi oľsolya _ Jaľási Hivatal vezetője,
Segyevi Zolrtźn_r.őmagy, Kovács ottó - Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatója, Mach József -
Józśefuárosi Kultrľális és Spoĺt Kft. igyvezető ígazgatőja, Acs Péter _ Józsefi'árosi
Vaľosüzemeltetési Szolgálat vezetője, Vaľga Zita _ Józsefuáľosi Közösségi Hazak l(ft.
képviseletében, Bĺál Csaba - Józsefuĺíľosi KĺĺzteľĹilet-felügyelet vezetóje, dľ. Koroknai
András - J őzsefv árosi EgészségĹigyi Szolgálat főigazgatőja

Dľ. Kocsis N{'áúé

Köszĺjnti a Hivatal munkatársait, az intézményvezetőket, és valamennyi kedves vendéget.

Megkéri a Képviselo-társait, hogy kapcsoljfü be a szavazógépeiket. A Képviselő-testtilet
2013. évi 6. rendkívüli ülését, mely az sZMsZ I2-I7 $-aiban foglaltak a|apjźn kerĹilt
osszehívásra, megnyitja. Távolmaľađását dľ. Dénes Maľgit, Balogh István, Pintér Attila és

Szili Ba|ázs képviselők jelezték' Megállapítja, hogy jelen van 14 képvise|ó, így a minősített
|0 és az egyszerú szótöbbséghez 8 egybehangző szavazat sziikséges.
Tájékońatja a Képviselő-tiĺľsait, hogy a következő rendes képviselő-testĹileti ülés váľható
időpontja 2013.július 17. szetđa,15,00 óra.



Dr. Kocsis N I.áté
Az SZMSZ 25. $-ának (1) bekezdése értelmében tájékoztatja a képviselőket, hogy egy
siiľgősségi indítvány étkezeff., melyet az alábbi számon javasol a napirendľe venni, és
szavazásra bocsátani:

7. Javaslat a Hoľánszky u. 26. sz. a|att a ,,Kárpátmedencei Református

(íľásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Sántha Pétemé - alpolgármesteľ

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a
következő stiľgősséget:

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 14 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZAT ALlľrIZ EGYS ZERÚ SZóToBB s Éc szÜrSÉGE S
HATÁROZAT:
253t2013. NI.27.) 12 IGEN 0 NEM 2 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy indokoltnak |átja a stiľgősség okát a siirgősségi
indítvanyként beterj e s ńett a|ábbi előterj e sĺé snél :

7. Javaslat a Horánszky u. 26. sz. a|att a ,,Kárpátmedencei Refoľmátus

(írásbeli előteľjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Iľi4ćLté - polgáľmester

Santha Péterné - alpolgármesteľ

Dľ. KocsÍs ill.áLté
AzSZMSZ 25. $ értelmébenameghívóbankiküldött _ésazelmondottakszerintmódosított_
napirendi javaslat szavazása k<jvetkezik:

Napirend:

1. Javaslat az Európa Belváľosa Progľam II..al kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźLté - polgĺĺrmester

Egľy Attila _ alpolgármester
Szilágyi Demeter - képviselő



., J^vaslat a Magdolna Negyed Program III.hoz kapcsolódó tulajdonosi
d tintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľlĺźńé - polgármester

Egľy Attila _ alpolgáľmester
Balogh István - képviselő
Kaiser József - képviselő

3. Javaslat ,,A nyáľi diákmunka elősegítése'' elnevezésű munkaeľőpiacĺ
programban valĺi részvétel támogatására és a foglalkoztatás feltételeinek
biztosításáľa
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesaő: Santha Péterné - alpolgármester

^ 
Javaslat diintések meghozatalára a KMoP.4.3.2lA-t3 azonosító számúT. 
pá|yázatbenyújtásához
(írásbeli előterj esztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsís I|i1'áté - polgármester

E Javaslat együttműkiidési megá|lapodás módosítására, parkolás-
tizemeltetési feladatok ellátásáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Ildźńé - polgáľmester

Á Javaslatadósságkonszolidációvalkapcsolatosdiintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

1 Javaslat a Hoľánszky u. 26. sz. a|att a ,,Káľpátmedencei Refoľmátus
Fiata lok Háza,, proj ekt megvalósulásának támo gatźsár a

Előteľjesĺő: Dr. Kocsis I!ĺĺ.áté - polgáľmester
Santha Péteľné - alpolgáľmester

I)r. Kocsis Mláté
Megállapítja, hogy 14 igeĺ,0 nem, 0 tartózkodással a Testület elfogadta az a|ábbi napirendet.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToBB s Éc szÜrs ÉGE S
Ha.ľaRoza.ľ:
254t2013. (w.27.) 14IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület az alźhbi napiľendet fogadja el:



Napiľend:

1. Javaslat az Euľópa Belváľosa Program II..al kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4.źLté - polgáľmesteľ

Egĺy Attila _ alpolgármester
Szllágyi Demeteľ - képviselő

1 Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III-hoz kapcsolódó tulajdonosi
d ti ntés ek m egh ozata|ár a
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4:áté - polgĺĺrmester

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

3. Javaslat ,,A nyáľi dĺákmunka elősegítése'' elnevezésű munkaerőpiaci
progľamban való részlĺéte| támogatására és a foglalkoztatás feltételeinek
biztosÍtásáľa
(írásbeli előteľjesztés)
Előteľj esztő : S ántha Péterné - alpol gármesteľ

^ Javaslat dtintések meghozatalára a KMoP-4.3.2ĺA-t3 azonosító számrĺTo 
páiyázatbenyújtásához
(íľásbeli eloteľjesaés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis ll.4lźfté - polgármesteľ

5. Javaslat együttműktidési megállapodás módosítására, paľkolás.
uzeme|tetés i feladatok ellátás ára
(íľásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľ/.źLté - polgáľmester

6. Jauas|atadósságkonszolidációvalkapcsolatosdöntésekmeghozatal'ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺ4:áté - polgáľmesteľ

1 Javaslat a Hoľánszlry u. 26. sz. alatt a ,,Kárpátmedenceĺ Refoľmátus
Fiatalo k Háza,, p roj ekt m e gvalĺó s u lá s án ak támo gztás ár a

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Iľ;4:áté - polgármester
Sĺántha Pétemé _ alpolgármester



Napirend L. pontja

Javaslat az Európa Belváľosa Pľogľam II..al kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr' Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila _ alpolgármester
Szilágyi Dcmctcr - kópvisclő

I)r. Kocsis NIáté
Az e|oterjesztést bizottság nem taľgyalta. Megkérdezi előterjesĺő taľsait, hogy kívánnak-e
szóban kie.gészítést tenni. Ennek |ĺźnyában a napirend vitájat megnyitja és megadja a szőt
Komássy Akosnak.

Komássy Ákos
Egyrésń" az Evtőpa Belváľosa Progľamot, mint a keľület megújulásanak egyik médiumát'
természetesen továbbra is támogatják, a második szakaszt is. Másrészt viszont, ha jól érti,
akkor egyszerúen kimaradt a Gutenbergtér apá|yázati aĺryagbőI, és hirtelen előásnak rá 10 és
fel millió forintot, miközben nemrég kerĹilt sor a rendbeľakására. Jól lźĺja-e, vagy pedig
valamilyen rendkívüli oknál fogva keľül most sor így apáIyőzat benyújtása után a Gutenberg
tér felúj ításának kül ĺjn ťlĺanszír ozásźtr a?

Dr. Kocsis M:áté
Egľy Attila alpolgáľmester válaszol.

Egry Attila
Nem egészen úgy van, ahogy a képviselő ur mondja a Gutenbergtérre| kapcsolatban, hiszen
mźr az Európa Belvarosa I. keľetében megrijult maga a tér. Lźńható, hogy annak felszínének
megújítása megtörtént, igy ezzel nęm kell foglalkoznillk az Európa Belvarosa II. Progľamban.
Az Elnőpa Belvárosa ll-ben kozlúakat határortak meg a felújítás céljĺínak. Ez a Brőđy
Sándor, a R<jkk Szi|źttd, illetve a Somogyí Béla utca. Mivel a Somogyi és a Rĺjkk ta|źikozik a
Gutenbeľg téľnél, tehát ott lesz egy folytonosság. Ami itt most plusz feladatként szerepe|, az a
Gutenberg téren találhatő játszőtér megújítása, arni sajnálatos módon fonáshiány miattmarađt
ki az Európa Belvaľosa I. Progľamból és ezt. pótolják most, hogy látják, van saját forrás. Es
hogy teljessé tegyék annak a régiónak a megtĄítását, igy sajĺít forrásból gondolj ék a jtúszőtét
megújítását. Sajnos megint csak forľás hiány miatt nincs lehetőség egyébként az Evőpa
Belvarosa Il-ben pá|yźnat keretében beemelni ezt, mert ott a maximális összeg 600 millió
forint, és ez már teljes egészében felosztásra kerĹilt kiemelten fontos célok kozott, íEy a
tźrsashźaak is benne vannak ezen programpontokban. .A|thoz, hogy a teIjes útfeliilet
egységesen meg tudjon újulni, nem lehet további célpontokat meghatźnoznl. Egyébként
lehetne még a Harminckettesek terét is beemelni, tehátha logikát keľesnének, akkor folytawa
a Rökk Szilĺírd utcát, ott is tĺjľténhetne megújítás, vagy a Vas utcának egy része megrijulhatna,
vagy bźlrmelyik másik rész, azoĺbanitt apá|yźnatipénz szílkössége ezt nem teszi lehetővé. Ez
viszont egy jól lehatárolható teľülete a Gutenberg térnek, amelyet saját forrásbőI kivźn az
onkoľmanyzat fej|eszteni egyrészľ óI, másrészről pedig a pa|ytnat átfutása kc'rtilbelül egy év.
Azok a közteľületi megújítások az körülbelül jövő év tavaszra,nyárua fog esni, amikor ezmeg
tud újulni, ha itt a Testtilet amai napon eldönti, akkor ezmég most nyáron meg tud újulni és
át tudják adni a Palota negyedi lakóknak eń. a jźńszőteret haszná|atra.



Dľ. Kocsis Máté
Jakabff Tamásnak megadja aszőt.

Jakabff Tamás
Nem láttak az előterjesztéshez semmiféle tervrajzot. A Gutenberg téri kutyafuttató benne van-
e ebben a projektben?

I)ľ. Kocsis Máté
Egry Attilának megadja aszőt.

Egry Attila
A Gutenberg téti kutyafuttató, ahogy a múltkori testületi tilésen is már szőba keľĹilt' ez a
gźzeLosztő helynek a fę|színe. Ez a Gázművek munkaterülete. Méľetéből adóđóan elég nehéz
rá azt mondani, hogy futtató, inkább kutyaácsoľogtató. Ha valaki odalíll és megnézi, illetve
oda is szago|, akkor inkább kutyavécének lehetne nevezni. Sajnos egyébként a kutyás lakók is
így gondolják, meľt amikor a kutya ott elvégzi a do|gát, nem szedik {issze, hanem otthagyjfü.
Ez nem egy helyes módja annak a teriiletnek a haszĺáIatára, đe ettől fiiggetlenül, mive| ez
Gázmuvek munkaterĺilet, igy nincs benne a jtĺtszőtér-megújítási progľamban.

f)ľ. Kocsis lláté
További kérdés, hozzászőIźts nincs, ezért a napirend vitájźi|ezárja és szavazásra bocsáda a
következő hatźlt o zati javas l atot.

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

1. a Józsefuaľosi onkormányzat és Rév8 Zrt. kozott 2013. május |4-én kötött, Budapest -

Józsefuáros Európa Belvárosa Kulturális-gazdasźry Fejlesztési Progľam II. elemeinek
kidolgozása, a Főviíľosi Vaľosrehabilitációs Keret ,,A'' jelű pá|yazat benyújtandő páIyźzati
dokumentáció összeállitásatárgýMegbizźsi Szerzőđés II. pontját módosítja:

II. Határidők
Felek rogzítik, hogy Megbízot1az egyes feladatokat az a|ábbi hataľidők szerintlátja
el:
A) Az I.|. pont A) szerinti feladat: 2013.június 15.

B) Az I.1. pont B) szerinti feladat: 20|3.június 15.

C) Az1.2. pont szerinti feIadat: 2013.június 15.

D) A 1.3. pont szerinti feladat: 2013. június 15-től 2013. december 31-ig
folyamatosan.

Helyette felvételre keri| az a|ábbi szöveg:

II. Határidők
Felek rogzítik, hogy Megbízot1az egyes feladatokat az alábbi hatĺíľidők szerint|átja
el:
A) Az |.I. pont A) szerinti feladat: 2013.július 30.

B) Az 1 .7 . pont B) szerinti feladat: 2013 . július 3 0.

C) Az I .2. pont szeľinti feladat: 20|3. július 30.

D) A 1.3. pont szerinti felađat: 2013. június 15-tő1 2013. december 31-ig
folyamatosan.



Felelős: Polgármester
Határidő: f0I3. iúnius 27.

2. fe|hatalmazza a Polgármester aZ 1. pont szerinti megbízásí szerzóđés 1. számtl
mó do s ítás án ak aláír ás tr a.

Felelős: Polgármester
Hataridő: 2013.július 5.

3. a.l a Gutenberg téri játszőtér felújításaľa, a terület előkészító munkak e|végzéséte, a
játszőtéĺ burkolatok építéséľe, a játszőtéri eszközök pőt|ásźna és telepítésére, valamint a
kertészeti munkák elvégzésére 9.000'0 e Ft-ot biaosít az onkormźnyzat ||107-02 cím
fe|halmozási-felújítási tartalékon be|u\ az EU Belváľos II. _ <jnként vállalt feladat _
cékarta|ékától. A bonyolításra alőzsefvátosi Városüzemeltetési Szolgálatot jelöli ki.

b.l a 3.a.l pontban foglaltak miatĺ az onkormrányzat kiađás III07-02 cím felhalmozási-
felújítási cékartalékttnbe|il az EU Belvaros II. _ önként vállalt felađat - előirźnyzatfuőI
9.000'0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási felhalmozźlsi kiadáson
belll| az irtnyítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kotelező fęladat _
e|őirányzatźra.

c.l a3.a.l-b./ pontban foglaltak miatt a Józsefuarosi Városüzemeltetési Szo|gá|at 80103 cím
ťĺnanszitozási felhalmozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás ťĺzętési sztm|źntĺiľténő jővźirása - kötelező felađat - e|ohányzatat 9.000,0 e Ft-
tal megemeli és ezzel egyidejiĺleg a kiadás fe|ha|mozás - kötelezó fe|adat - 1.288,0 e Ft-
tal, a fellljítás - kötele zo felađat _ e|őirźnyzatát 7 .7 I2,0 e Ft-tal megemeli a Gutenberg téri
j źúszőtér felúj ítás a é s j át szó e s zkozok b ęszer zése, beépítése címén.

Felelős: 3. pont esetén Polgáľmest er,3.a/ pont esetén Józsefuaľosi Városüzemeltetési
Szolgálat igazgatőja

Hatáľidő: 3.a.l pontban fęladat befejezési hatáľ:đó 2013. augusztus 3I., 3.b.l-c./ pont
ęsetén a költségvetési előiranyzatok módosítása 2013. jimusZ7.

4. felkéri aTźlrsashźziPá|yazatok Elbíráló Munkacsoportot az együttmúkcjdésben részt venni
kívanó társashźzak áItaI benyújtott dokumentációk szakmai fe|i|vízsgźiatára és
eLbirá|źsźlra.

Felelős: Polgáľmester
Határíđő: aZ együttmfü<iđésben részfiĺevo táĺsashźnak eredményének megállapítása

2013.július 11.

5. a.l azEUB II. pľogram keretében a gyalogos foľgalom védelmében gyalogos átkelőhely
létesítésének vizsgtiattĺta, terveztetésére és kivitelezéséte 1.500,0 e Ft-ot biztosít, az
onkormanyzat 11107-02 cím felhalmozási-fe|iljítási taľtalékon belül azEU Belvaros II. _
önként vtĺ|Ialt feladat cé|tarta|ékźltőI. A bonyolításra a Józsefuáľosi KöZteriilet
Felügyeletet jelöli ki.



b.l az 5.a./ pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás III07-02 cím felhalmoztsí-
felújítási céltartalékan belül az EU Belvaĺos II. _ ĺjnként vźila|t feladat _ eloitányzattrő|
1.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím f,lnanszírozási műkĺjdési kiadáson belül
az irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalźsa _ kötelező feladat -
elóirányzatfua.

c.l az 5.a.l pontban foglaltak miatt a K<jzteľiilet-felügyelet 30101 cím bevételi
ťlnanszírozási mfüödési bevételen beltil az irányítószeľvi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźlrn|źntoľténő jővźirása - kĺjtelező feladat - előirźnyzatát 1.500,0 e Ft-
tal megemelí és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi - kötelező feladat _ e|oirźnyzatát 1.500,0
e Ft-talmegemeli a Gutenberg téren gyalogos átkelőhely létesítése címén.

Felelős: 5.a.l pont esetén a Jőzsefvfuosi Közteľĺilet-feltigyeletIgazgatőja, 5.b./-5.c/ pont
esetén Polgármester

Hataridő: 5.a.l pont esetén a költségvetés móđosítása 2013. jtlruusZ7., a kivitelezés
befejezési határideje 2013. október 3I., az 5.b.l-c.lpont esetén 2013.június 27.

6. felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a kĺĺltségvetésről szóló
önkoľmány zati rcĺđe|et következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgĺĺrmesteĺ
Hatáľidő: a költségvetésről szóló önkormánvzatrendelet ktjvetkező módosítása

Dľ. Kocsis Nláté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatźrozatot 14 igen, 0 nem szavazatra|, tartőzkodás
nélkül elfogadta.

SZAVAZASNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ vĺnĺo sÍľBTT sZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
255t2013. NI.27.) 14 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹĺlet úgy dönt, hogy

1. aJőzsefvtĺosi onkormányzatés Rév8 Zrt.kozottz}I3. május L4-énkötött, Budapest -

Józsefuaľos Európa Belvaľosa Kulturális- gazdaság Fejlesztési Progľam II. elemeinek
kidolgozása, a Fővtltosi Vaľosľehabilitációs Keľet ,,A'' jelti pá|yázat benffitandó
pá|yazati dokumentáció összeállítása tareyu Megbízási Szerződés II. pontját
módosítja:

II. Határidők

Felęk rogzítik,hogy MegbizoÍtaz egyes feladatokat azalábbihataĺidők szennt|átja
el:
A) Az1.I. pontA) szeľinti feladat: 2013.június 15.

B) Az I.I. pont B) szerinti feladat: 2013.junius 15.

C) Az 1.2. pont szerinti feladat: 2013.junius 15.

D) A 1.3. pont szerinti feladat: f0I3. június 15-től 2013. december 31-ig
folyamatosan.
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Helyette felvételľe keri| az a|ábbi szöveg:

II. Határidők

Felek rogzítik, hogy Megbizott az egyes feladatokat az alźlbbi hatáľidők szerint|áĺja
el:
A) Az I.I. pont A) szerinti feladat: 201,3.július 30.
B) Az I.|. pont B) szeľinti feladat: 20l3.jú1ius 30.
C) AzI'2. pont szerinti feladat: Z)I3.július 30.
D) A I.3. pont szerinti feladat: 2013. június 15-tő1 2013. decembeľ 31-ig
folyamatosan.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. iiníus27.

2. fe|hata|mazza a polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerződés l. számÍl
mó do s ítás án ak aláir ásőł a.

Felelős: polgáľmester
Hatafidő: 20|3.jú1ius 5.

3. a.l a Gutenbeľg téri jźńszőtér felújításara, a teriilet előkészíto munkák e|végzéséte, a
játszőtérí burkolatok építéséľe' a játszőtéri eszkozök pőt|ására és telepítésére, valamint a

keľtészeti munkfü e|végzésére 9.000,0 e Ft-ot biaosít az Önkormźnyzat 1II07-02 cím
fe|ha|mozási-felújítási taľtalékon be|u| az EU Belváros II. _ cjnként vá||a|t feladat -
cé|tarta|ékfuól. A bonyolításra alőzsefvárosi Vĺírosüzemeltetési Szo|gźlIatotjelöli ki.

b.l a 3.a.ĺ pontban foglaltak miatt az onkoľmrínyzat l<ĺadás I|I07-02 cím fęlhalmozási-
felújítási céItarta|ékźLn beli| az EU Belváľos II. - cjnként vá||a|t feladat _ e|oirtnyzatźtrő|
9.000,0 e Ft-ot átcsoportosít akiadás 11108-02 cím finanszírozási fe|ha|mozźlsi kiadáson
be|i\ az bźnyítőszervi támogatásként folyósított tiímogatas kiutalása _ kĺjtelező felađat _
e|őfuányzatára.

c.l a3.a.l-b./ pontban foglaltak miatt a Józsefuĺíľosi VaĺosĹizęmeltetési Szolgálat 80103 cím
ťlnarszírozási felhalmozási bevételen belü| az irźtnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás ťlzetési szźlm|źntörténő jőváírása - kĺjtelező feladat - előirányzatát 9.000,0 e Ft-
tal megemeli és ezze|egyíđejűleg akiadás fe|ha|mozás - kötelezőfelađat - 1.288,0 e Ft-
tal, a felújítás - kötelező feIadat_ eloírányzatát7 .712,0 e Ft-tal megemeli a Gutenberg téri
játszőtér felúj ítása és j átszóes zkozök beszeľzése, beépítése címén.

. Felelős: 3. pont esetén polgármester,3.a/ pont esetén Józsefuaĺosi Viíľosiizemeltętési
SzoLgźůat igazgatőja

Hatariđó 3.a./ pontban feladat befejezési határidő 2013. augusztus 3I., 3.b.l-c./ pont
esetén a k<iltségvetési előirányzatok módosítása 2013. jtnius}7.



5.

4. felkéri aTfusashźziPá|yazatok Elbíráló Munkacsopottot az egytittműködésben részt venni
kívanó tźrsasházak á|tal benffitott dokumentációk szakmai felülvizsgá|atára és

elbíráIására.

Felelős: polgármester
Hataridő: az együttmrĺködésben résztvevő társashźzak eredményének megállapítása

20I3.jú1ius 11.

a.l az EUB II. program keretében a gyalogos forgalom védelmében gyalogos átkelőhely
létesítésének vizsgáIattra, terveztetésére és kivitelezésére 1.500,0 e Ft-ot bíztosít, az
onkormanyzat 11107-02 cím feLhalmozási-felújítási tartalékon beltil az EU Betvaľos II. -
onként vállalt felađat céltartalékaról. A bonvolításra a Józsefuaľosi Közterület
Felügyeletet j elöli ki.

b.l az 5.a./ pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadtĺs III07-02 cím felhalmozási-
felújítási céItarta|ékáĺ belül az EU Belváros II. - onként vállalt feladat _ előírányzatárőI
1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 108-02 cím finanszírozási működési kiadáson beltil
az irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kötelező feladat _
e|őirányzatára'

c.l az 5.a.l pontban foglaltak miatt a Kĺjzterület-felügyelet 30101 cím bevételi
ťlnanszírozási múködési bevételen beltil az iľányítószervi támogatásként folyósított
tźrnogatás fizetési szźmlźnttjľténő jőváírása - kötelező feladat - e|őfuttnyzatát 1.500,0 e Ft-
tal megemeli és ezzeI egyiđejűleg a kiadás dologi - kötęlező feladat _ eloirányzatát 1.500,0
e Ft-tal megemeli a Gutenberg téĺen gyalogos átkelőhely létesítése címén.

Felelős: 5.a./ pont esetén a Jőzsefvźtosi Kĺizterület-felügyeletIgazgatőja, 5.b.l-5.c/ pont
esetén polgármesteľ

Hataľidő: 5.a.l pont esetén a kĺlltségvetés módosítása 2013. június27., a kivítelezés
befejezési határideje 2013. október 3I., az 5.b.l-c.lpont esetén 2013.június 27.

felkéri a polgármestert, hogy a hatátozatban foglaltakat a költségvetésről szóló
ĺinkormanyzati rendelet következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a költsésvetésről szóló ĺjnkormźnyzat rendelet ktjvetkező módosítása

Napiľend 2. pontja
Javaslat a Magdolna Negyed Progľam III.hoz kapcsolódó tulajdonosi
d ii ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egľy Attila - alpolgĺírmesteľ
Balogh István _ képviselő
Kaiser József - képviselő

6.
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I)r. Kocsis Máté
Az e|őterjesztést bizottsźlg nem taĺgyalta. Megkéľdezi előterjesztő társait, hogy kívĺánnak-e
szóban kiegészítést tenni. Ennek tĺányában a napirend vitźljźń megnyitja és megadja a szótDr.
Révész Mĺĺľtanak.

Dľ. Révész Márta
Első kérdése, hogy a szomszéđsági ľendőrségi progrźIm elindítása miéĺt késett? Ez nęm a
hatóságoktól fligg, ez csak az onkormźnyzaton á||t, vagy azoktő|, akikkel közelebbi
kapcsolatban vaĺurak. Tizenkét Ítrsashtĺz előleget kért és ezt visszautasították, ennek mi volt
az oka?

Dr. Kocsis M:áúé
Dľ. Alft'ldi Györgynek megadja aszőt.

Dr. Alfiildi Gyiiľgy
A szomszédsági rendőľség bevezetése pont egybeesett a helyi rendőľkapitányság
átszervezésével. Mive| ez a helyi rendőrkapitányság ennek a projektnek a meneďzsere, a
fiiggelmi és hatalmi jogviszonyok mostanĺa tisztźnodtak. Segyevi őrnagy úrľal mindent
|ętisńźtúak és május 15-én elindult ez apÍograrfl. Lehet, hogy a marcius 15-ét hamaľ ígéľték
meg, de mostanra letisńź.zőđott és elindult a program. A taľsashźnak kére|me egy jóval
bonyolultabb ugy, mert kiderült, hogy a társashźzaknak az e|o|egľe bankgaľanciát kellett
volna adniuk, hogyha felveszik és kiderĺilt, hogy ezt atáĺsasházak zomę nem tudja ađní. Ezért
a kozbeszeľzések Iezaj|ottak, a kozbeszerzésben elkezdődött a munka, azőta o|yan szinten
állnak a ttrsasházak, olyan ütembęn haladnak, hogy már részteljesítésre alkalmasak és most
küldik bę a tészteljesítéseket . Ezért vaÍL az) hogy a mechanikusan bejött előleget nem vették
fel, hanem ehelyett a részteljesítéseket fogjak nagyon rövidesen bevenni.

I)r. Kocsis NIáté
További kéľdés, hozzásző|źts nincs, ezért a napirend vitaját |ezźrja és szavazásľa bocsátja a
következő határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy felkéľi a polgĺáľmestert' hogy a KMOP-5.1.IlB-Iz-k-
20|2-00u ptiyázat keretében aTźtmogatási Szerzőđés 1. számú módosítasa a|apjtn nyújtson
be vá|tozás-bejelentőt a pérľ'lJ;gyi itemezés aL<tła|izá|ása tárgyźlban a Pro Régió Nkft felé, a
Pro Régió Nkft-vel tĺjľtént egy eztetést követően.

Felelős: polgármester
Hataridő 2013. iúlius 1.

Dľ. Kocsis N'Iáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatźrozatot 14 igen,0 nem szavazatta|,tartőzkodźs
nélkiil elfogadta.

sZAvAZÁSNÁt JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉa szÜrsÉcps
HATAROZAT:
256/20Í3. NI.27.) O TARTOZKODASSAL14IGEN O NEM
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a KMOP-S.1.IlB-Iz-k-
2012-0001 pá|yazat keretében aTámogatási Szerzoďés 1. számú módosítása alapjáĺ nyújtson
be vźitozás-bejelentőt a pénzugyi ütemezés aktua|izá|ása tźngyában a Pľo Régió Nkft fe|é, a
Pľo Régió Nkft-vel történt egyeztetést követően.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013, iúlius 1'

Napiľend 3. pontja
Javaslat,,A nyáľĺ diákmunka elősegítése'' elnevezésű munkaeľőpiaci
pľogramban való részvétel támogatására és a foglalkoztatás feltételeinek
biztosítására
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesztő: Santha Pétemé - alpolgáľmester

Dľ. Kocsis M.áté
Az előterjesztést bizottság ĺem tátgyalta. Előterjesztoi kiegészítés nincs. A napirend vitájat
megnyitja és megadja aszőt dľ. Révész Mártanak.

Dľ. Révész M:árta
Augusztus első két hetében igazgatásí szünet van az onkormanyzatnti és július l-jét két
hónapra lehet kötni a szetzőđést a diákok a|ka|mazásfua. Ez nem okoz-e gondot vagy
felügyelet nélkiil ők taľtják a frontot? Hogy van ez elképzelve?

I)ľ. Kocsis Máté
Santha Péteľnének adja meg a szőt.

Sántha Péterné
Ez semmí problémát nem okoz, hiszen nem az onkoľmanyzat épületébe kéľjfü ezeket az
embereket, hanem a különböző intézményeikben fognak dolgozni, illetve kisegítő munkát
végezru és ott nincs igazgatási szünet.

Dr. Kocsis M:áúé
Annyi pontosítást tesz,hogy nem csak az onkormźnyzathivatalában teljesítenek szo|gźiatota
diákmunka programban résztvevők. Megadja aszőt Rimán Edinanak.

Rimán Edina
Természetesen az ígazgattsi szĹinet alatt is tigyeletet biztosítanak, így azok a fiatalok, akik itt
adminisztrációs és egyéb tevékenységeket fognak ellátni, mindenképpen feltigyelet mellett
fogiak ezt megtenni.

Dľ. Kocsis MláLté
Megadj a a szőtKomássy Ákosnak.
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Komássy Ákos
Jelzi, hogy az eIőterjesztésben szereplő táb|ázat szerint az 54 főbőI 34 a Polgármesteri
Hivatalban dolgozhat, tehát tlgy érzĺ, hogy képviselőtarsa kérdése releváns volt ebből a
szempontból.

I)r. Kocsis Máté
Ezért pontosította Alpolgármester Asszony vá|aszźú, hogy nem csak a Hivatalban, hanem
máshol is fognak dolgozni. A|jegyzo Asszony még annyit lůzeĺa Képviselő-testületnek, hogy
az ugyelet alatt még tudnak és fognak dolgozni a hivatalban is. További kérdés, hozzásző|ás
nincs, ezértanapirendvitźlját|ezźrjaésszavazásľabocsátjaakövetkezőhatáĺozatijavaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint' hogy

1. ''Nyári difümunka elősegítése'' elnevezéstĺ munkaerő-piaci progľambaĺl való részvételre
iľányuló kérelmek benyújtását támogat1a, ennek érdekében:

a) felkéri a jegyzót, mint foglalkoztatőt a kérelem benffitásáĺa a ''Nyáľi diárlĺmunka
elősegítése'' program keretében nyrijtott béľköltség támogatás elnyeréséhez, a munkaügyi
központtal a hatósági és a munkavállalókkal afogla|końatásí szerződések megkĺitéséľe,

b) felkéri az Oszírőzsa Gondozó Szolgálat, a Józsefuaľosi Vaľosiizęmeltetési Szolgálat és a
Jőzsefvźtrosi lntézményműködtetési Központ intézményvezetójét, mint fogLa|koztatőt a
kérelem benyújtásáľa a ''Nyĺĺľi diákmunka elĺĺsegítése'' program keľetében nýjtott
béľköltség támogatás elnyeľéséhez, a munkaügyi kĺizponttal a hatósági és a
munkavállalókkal a foglalkozt atźsi szerzodések megkĺitésére.

F ele l ő s : po l g árme st er, j e gy zo, kö lts é gveté si szervek íntézményv ezetői
Hatźlriďő : 20 |3 . j únius 27.

2. az 1. pontban foglaltak biztosítása érdekében az onkormĺányzat engedéIyezí a
pľogľamban részťvevő k<iltségvetési szeľveknek, hogy az éves költségvetési előirányzatuk
terhére e|ő|egezze meg a nyári diákmunka költségeit a pá|yázatipénzeszkoz jőváirásáig.

Felelős: polgármester
Hatrĺľidő: 20|3.június 27.

Dľ. Kocsis lĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatátozatot 14 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodts
nélkül elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPuSELo
A HATÁRo ZATHIZAT ALHIZ lrĺľlĺosÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKsÉGES
HATÁRoZAT:
2s7t2013. (Vr.27.) 14IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dcint, hogy
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1. ''Nyári diákmunka elősegítése'' elnevezésű munkaerő-piaci programban való részvételre
iranyuló kérelmek benýjtását támogatja, erĺrek érdekében:

a) felkéri a jegyzot, mint fogla|koztatőt a kérelem benýjtására a ''Nyĺíri difümunka
elősegítése'' program keretében nýjtott bérktiltség támogatás elnyeľéséhez, a munkatigyi
központtal a hatósági és a munkavállalókka] a foglalkoztatási sz,erzódések megkötésére,

b) felkéri az oszitőzsa Gondozó Szolgálat, a Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálat és a
Józsefuĺáľosi Intézményműködtetési Központ iriézményvezetłĺjét, mint foglalkońatőt a
kéľelem benyújtására a ''Nyári diakmunka elősegítése'' progľam keretében nýjtott
bérköltség tĺímogatás elnyeľéséhez, a munkaügyi kĺĺzponttal a hatósági és a
munkavállalókkal a foglalkozt atási szetződések megkötéséľe.

Felelős : polgármester, jegyzó, k<ĺltségvetési szervek intézményv ezetőí
Hataľidő: 2013.június 27.

2. aZ 1. pontban foglaltak biztosítása érdekében aZ Önkoľmányzat engeđé|yezi a
programban részľvevő k<iltségvetési szerveknek, hogy az éves költségvetési előirányzatuk
teľhére e|őIegezze meg a nyári diákmunka költségeit a pźiytzatípénzeszkoz jőváírtsáig.

Felelős : polgĺírmester
Határidő 2013 . jtmus 27 .

Napiľend 4. pontja
Javaslat döntések meghozata|ára a KMOP-4.3.2/A-13 azonosító számú
p á|y ázat benyúj tásához
(írásbeli előterjesĺés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsĺs lĺ.álté
Abizottság nem taĺgyalta. Szóbeli kiegészítés nincs. Napirenđ vitáját megnyitja. Megaď1a a
szót Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A tervezoi đíjra 23 millió foľintot kell kifizetni kevesebb' mint 4 hőnapra a mźr meglévő
tervęzónek, mert új koncepció van. Aztkérdezi, hogy ki és milyen módszertannal hatźtrońa
meg ezt a becsült összeget? Mennyibe került az eređeti tewezés' meľt soknak tartja ezt az
összeget.

Dľ. Kocsĺs }ĺ.áté
Yźiaszadásra megadja aszőt dr. Alfi'ldi Györgynek.

Dr. Alftildĺ Gyłiľgy
Az eređeti felújításnak a terve 60 millió forint volt, ennek az épületnek a becstilt benlházási
költsége az I mi||iárd forint köľiil van. A tervezési progľamba teljesen új elemek kerültek
bele, úgy, mint a tüdőgondozó teljesen t$ bejárattal és az orvosi szint is, és a mútőszint is
vźitozott. Ez miatt az épu|et aIaprajztnak kĺjrülbeliĺl a 40 Yo-at át kell alakítani. Nyílván azéľt
keđvezo ez az át - 23 mi||iő Ft. - meľt a fiiggőlegęs szerkezeteket meg fuđja óĺizni, tehźú a



vízcsot, gázcsőt, a légtechnikai vezetékeknek a helyét. Csak azokat az irodákat és szakmai
helyiségeket módosítja a tervező, amiket keII. Azért ilyen olcsó az az áĺ, mert o már
birtokában van azokaak a tudásoknak, e|őzménynek. A kamaľai đijszabás szeľinti becsült
érték, a tervek átđolgozásźra és ezek mértékére vonatkoző szabá'Iyok alapján számolttkki az
előzetes kereteket.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A Tüdőgondozo jelenleg több mint ezer négyzetméternyi teľületen mfüödik, hova fog
beköltĺjzni egy ilyen nagyságú osztáIy az Autőta Rendelobe? Hogyan fog töľténni ez a
felújítás? Érdeklődik, hogy a felújítási munkálatok alatt tovthbra is folyamatos műkodés
mellett az emeletęk ki lesznek iiľítve, és azokat ideiglenesen hova fogjak költöztetni, és
sziiksé g l es z val aho l to vább i onkoľmríny zati teri|etr e?

Dr. Kocsis N{.álté

YáLaszadásra megadja aszőt dľ. Koroknai András foígazgatőnak.

Dr. Koroknaĺ Andľás
Az első kérdésére a váIasz, hogy nem vesz el a Tüdőgondozó sehonnan sem helyet ennyi
minimum helyre van sziikség, mint amit most kialakítottak az Aurőrában. Tudomása szerint
szintenként fognak haladni a felújítással, és átcsoportosítással oldják meg a mindennapos
műkc]dést.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ha jól érti, akkor megveszik a 400 ĺégyzetméteres teriiletet a gyógyszertáftő| és utána adnak
neki egy új 150 négyzetméteres helyet. Egyébként 70 millióéľt veszik meg eń' a fel emeletet.
EzttaĄáka legjobb megoldásnak a Rende|ó és az onkoľmĺĺnyzatszámźlra?

Dr. Kocsĺs Máté
Y áIaszadásra megadja a szőt Egry Attila alpolgaĺmesternek.

Egry Attila
Abban ahelyzetben vannak, hogy vissza kell vásárolni a győgyszertámak a teriiletét, amit egy
korábbi Képviselő-testiilet eladott nekik, ami szakmailag nem is volt indokolt, mert koľábban
önkoľmányzati tul|ajdon volt. Most tarsashźvként funkcionál a Rendelő, amelyben két
tulajdonos van) az onkormanyzat és a győgyszeftáľnak a fulajdonosa. A megvásźrIásra azért
van szĹikség, hogy teljesen cinkormanyzati ił|ajdon legyen az épĺJlet ismét, másrészt meg a
felújítást Uniós páIyázati fonásból szeľetnék megvalósítani' amiből nem lehet magántulajdont
felújítani. Egy hozzáépítésľe keľĹil majd sor, ami szerves egységet fog alkotni a most |túhatő
épiilettel. ez egy technikaí dolog, hogy a ftjldszintre kerül a győgyszertá4 ami nem lesz
tulajdonos a későbbiekben, hanem bérlő lesz az épi|etben, ahogy majd gyógyászattal
kapcsolatos eladói helységek is lesznek az éptiletben.

15



Dr. Kocsis M:álté
Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás .
Alpolgármester Uľ utalt a hozzáépítésre, de azt Látja, hogy törölve lett a tervekbő|. Azt
nyilvánvalónaktartja, hogy meg kell venni az a|betét, de furcsa a győgyszertźlmak a mellékelt
éĺtékbecslése. Az első rész a|á van írva, a második nincsen. Tárgyi hibfü, ellentmondások
vannak az értékbecslésben. Rĺíadásul a becsült érték ťolött terjeszti elo az eloterjesĺő a
megvásáľ|ási árat. Mi ennek azoka?

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Egľy Attilanak.

Egry Attila
Az ęrędęti terv új funkciót is beemelt volna, de ez nem valósul meg, viszont a megépülő új
rész - a ftjldszint és az első emelet között - azbeĺlrlvolt az eredeti tervben is.

Dr. Kocsis M:áté
További v áIaszađásr a me gađj a a szőt dr. Alft 

' 

l di Gyö r gynek.

Dľ. AlÍ?ildi Gytiľgy
A jelenlegi megtervezett tervben volt egy csomó iiľes helyiség az alaprajzban, ezért fudja
,,benyelni'' az épi|et az uj osńźtlyokat. Egy elírást fedeztek fel, hogy az épĺJlet bruttó tertilte
720,4 négyzetméter, a tulajdoni hányad megjeltilése jó volt. Az onkorményzat bruttó 70
millióért veszi meg, mikozben bruttó 84 milliót ér,tehát olcsóbban veszi meg.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Révész Mźrta képviselő asszonynak.

Dľ. Révész M.árta
A 3. emeleten vannak infüziós keze|ők, amire összesen 8 ágy van betervezve. Ez egy új
dolog, jónak tartja' hogy sok más új is lesz a Rendelőben, de k&đezi, hogy ez milyen
mesfontolásból lett kialakítva.

Dľ. Koroknai András
A kuraszertĺ ellátások felé mozdulnak el, ezértvanezazinfryiós kezelő blokk, reumatológia,
neurológia. .. bizonyos terheket levesznek akőrhźLzÍőL Eń. az infÚziő keze|őt az egészségigyí
piaci igényeknek megfelelően alakították ki.

Dľ. Kocsis l'Iáté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Egyéľtelművé szerctné tenni, hogy támogatjzlk ennek a Rendelőnek a korszenisítését. Eľti,
hogy miért kell megvásárolni a Győgyszertárat, de nem érti, hogy miéľt pont a Hajnal Bt-vel
kell béľleti szerződéstkotni aziĄhźzon kívtil épiilő helyiség béľletére.
Kéľi, hogy az eIozó eladás körĹilményeítlđsnźľ;zlák és tájékoztassák a Testiiletet erľől.
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Dr. Kocsis N'Iáté
A|jegyző Asszony váIaszol, Hajnal Bt. Íigyben.

Dľ. Mészár Eľika
Jelenleg a Phaľmanova Zrt. a jelenlegi tulajdonos és tőlfü bérli a Hajnal Bt. a helyiséget. Az
onkoľnrarryzat Plrarrnatlova Zrt-tol fogja, béľlővelter.lrelten rnegveruri az e\so elrreletet, ezért
nem kell külön versenvt kiírni. és ezért kell továbbra is őt beĺntartani.

Dľ. Kocsis Máté
oľömmel veszi, hogy egyre eredményesebb a Képviselő-testiilet munkája, és érdemi vitfü
zajlanak, és úgy érzi,hogy abervházásokkal és fejlesztésekkel mindenki egyetért, azt külön
köszöni, hogy minden részletre oda figyelnek a képviselők.
További kérdés, hozzászőIěls hianyában a napiľend vittĄát |ezĄa. szavazásta bocsátja az
alábbi hatáĺozatsort:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség á|ta|klírt KMOP-4.3.2lA-13 kódszámú pźiyázaton
indul, az Aurőra utcai rendelointézet fe|tĄitásával a magasabb szintű egészségügyi
ellátás megleremtése célj ából.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|3. iúnius 27.

2. Buđapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľos onkormányzata a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség áIta| kiíľt Kozép-Magyarországi opeľatív Pľogram Egészségügyi
szo|gźitatások, járóbeteg-szakellátás fejlesztése a Kozép-Magyarorsztlgi régióban
KMoP-4.3.2lA-|3 kódszámú pźiyźnati konstrukciójaĺa bruttó 970 000 000 Ft
bęnlhźaásí összköltséggel, 254 550 000 Ft önľésszel, pá|yázatot nyujt be és
felhatalmazza a polgźrmester az Emberi Erőfoľrások Minisztériumának tźlmogatői
nyilatkozatáhozszfü ségesĺisszesdokumenfu maláirásźra.
Felelős: polgiírmester
Határidő: 2013.június 28.

3 . az onkorm źny zati örľészt az a|ábbi fe ladato kľa bírto sítj a:

a) gy ő gy szertar me gv ásárlásár a

b) tervezési díjra

c) projektmenedzseľi díjra

d) kivitelezésre

e) költoztetésekľe

I telekĺendezésre

g) egyéb költségekľe

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013.június 28.

70.500.000.- Ft

23.000.000.- Fr

15.000.000.- Ft

110.050.000.- Ft

20.000.000.- Ft

15.000.000.- Ft

1.000.000.- Ft
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4. a Jőzsefvźrosi Egészségtigyi Szolgálat fenntartójakéntváIla|ja, hogy a 1084 Budapest,
Auróra u. 22-28. szétĺ' a|atti ingatlan rendeltetésében, és a projekt céIjanak megfelelő
fę|haszĺá|ásban a benlházźs megvalósításanak zárásátőI szźlmított 5 évig vé/rtozás ĺem
történik, a tánogatott kĺlzszolgáItatásí tevékenység nem szúnik meg, jellege nem
vá|tozlkmeg.

Fclelr5s: polgárrtlesĹeľ
Hattxídő: f013.június 27. és abenlházás megvalósításanak ztrásátőI számitott 5 évig

felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügyntikség és az
ESZA Taľsadalmi SzoIgáItatő Nonprofit Kft. részéľe kéľelmęt a páIyázat benffitási
hataľidejének 30 nappal torténő meghosszabbítása táĺgyában.

Felelős: polgármester
Hattlridő: 2013.július 15.

a KMOP-4.3.2lA-I3 kódszámú pá|yazat keretében integrálja a TBC és Pulmonologiai
Gondozó Intézetet a felújítandó és bővítendő Auróľa utcai rende|őintézęt éptiletébe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľiďő: f}|3.június 28.

a) Budapest, VIII. kerület Auróľa u.22-28. szám a|atti épületben mfüödő Józsefuaľosi
Egészségügyi SzoIgźůat épület felújítása engedélyezési és kiviteli terveinek
átđo|go zástx aI e gy etért.

b) az 5.a) pontja a|apján elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő ajtnlattételi
felhívást és dokumentźrciőt a hirdetmény nélküli taľgyalásos kozbeszeruési eljáľás
lefolytatása érdekében.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20|3. iúnius 27.

a) megvásĺáľolja a PHARMANOVA Zft. kizrárólagos tulajdonát képező, a Budapest,
VIII. keľ. 35037lN2 hľsz-on nyilvántaľtott,természetben az 1084 Budapest, Auróľa u.

22-28' I. emeletén ta\źt|hatő' 4I5 m. alapterĹiletű győgyszeĺttlĺt és a ttrsashźni közös
tulajdonbóI hozzá tartoző 798/10000 k<jzös tulajdoni hanyadot 70.500.000'- Ft
összegben és felkéri a polgármestert az adásvétę|i szerzőđés eIkészítéséľe és a
Képviselő-testiilet részére tĺjľténő beteľj esztésére.

b) a 6.a) pontban foglaltak míatt a bérlő elhelyezésí kötelezettségének eleget tesz és
felkéľi a polgáľmestert a Hajnal Bt. győgyszertánal kötendő bérleti szerzodés
elkészítésére és a Képviselő -testiilet tészét e történő beteľj eszté sére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. iúlius 17.

9. felkéri a Jőzsefvźrosi Egészségügyi Szo|gźiat fóigazgatőját a TBC és Pulmonologiai
Gondozó Intézet Auróra u. 22-28. szám alattí épületbe történő írrtegráIását kcjvetően

18

5.

6.

7.

8.



készítse el a Szolgá|at. a|apitő okiratának módosítását és jóváhagyás cé|jáből teľjessze
a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015.máius 01.

10. a határozat3. pontjában foglaltak miatt

a)az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím felhalmozási céLtntalékon be\u| az Auróra
u-i ľendelő felújítás - <jnként vállalt feladat - e|őirźlnyzatát 9I.916,0 e Ft-ban
átcsopoľtositja ak'lađás 11605 cím felújítás _ önként vźi|a|t feladat - e|őfutnyzatfua
Auróra u-i rendelő felújítás projekt címén.

b)az onkotmányzat kiadás 11602 cím felhalmozási cé|il támogatás á|Iamhánartáson
belülre előirányzatan belril a f0|1. évi elidegenítési bevételek źńadása - kötelező
feladat - előirźnyzatźrő| 130.000,0 e Ft-ot átcsoportosít akiadás 11605 cím felújítás _
önként vá|Ia|t feladat _ e|őfuányzatfua 77.134,0 e Ft-ot, felhalmozási - önként vállalt
feladat--e|oirtnyzatra 52.866,0 e Ft-ot Auróľa u-i rendelő felújítás projekt címén.

c)az onkormányzat kiadás I|602 cím felhalmozási célú támogatás á||arlhźztartźson
belülre elóirányzatan belül a 2012. évi elidegenítési bevételęk źúadása - kötelező
feladat - előirányzatźĺtőI 32.634,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím
felha|mozási - önként vállalt fęladat --elóirźnyzatra 17.634,0 e Ft-ot, személyi juttatás
_ önként vállalt feladat _ elóirźnyzatźra 11.81l,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó - önként vállalt feladat - előiranyzatára
3. 189,0 e Ft-ot Auróra u-i ľendelő felújítás projekt címén.

d)felkéri a polgármestert, hogy a koltségvetésről sző|ő rendelet következő
módosításán áI a hatátozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: a)-c) pontok esetében 20|3. június 28., d) pont esetében legkésőbb

2013. december 31.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítj a, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással e Képviselő-testiilet elfogadta az a|ábbi
hatátozatot.'

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHc. Z urNo s ÍľBTT SZóTo g g s Éc SZÜKs ÉGE S
HATAROZAT:
258ĺ2013. NI.27.) 14IGEN O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. a Nemzeti Fejlesztési Ügynĺikség áItaLk'lirt KMOP-4.3.2lA-I3 kódszámú ptůyźuaton
indul, az Aurőra utcai rende|őintézet felújításával a magasabb szintiĺ egészségiigyi
ellátás megteremtése célj ából.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő: 2013.jűniusZ7.
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2. Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuáľos Önkoĺrnźnyzata a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség á|ta| kiírt Kcizép-Magyarorszźęi operatív Pľogram Egészségügyi
szoIgáItatások, járóbeteg-szakellátás fejlesztése a Kozép-Magyarországi régióbaĺl
KMOP-4.3.2|A-T3 kódszĺímú pá|yázati konstrukciójára bruttó 970 000 000 Ft
ben'lhźzási összkciltséggel, 254 550 000 Ft ĺirľésszel, ptiyźzatot nyujt be és

felhatalmazza a polgźlrmester az Embeľi Erőfoľrások Minisztériumának támogatói
ĺyiLatkozatiĺhozszfü ségesösszesdokumentumalźirźsźra.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. iúnius 28.

3. az onkormźnyzati onrésú. az alábbi

a) gy ő gy szeľtar megv ásár|ástr a

b) tervezési díjra

c) proj ektmenedzseľi díjra

d) kivitelezésre

e) költciztetéselĺľe

fl telekľendezésre

g) egyéb költségekľe

Felelos: polgáľmester
Határidő: 2013.junius 28.

feladatokľa biztosítj a:

70.500.000.- Ft

23.000.000.- Ft

15.000.000.- Ft

110.050.000.- Fr

20.000.000.- Ft

15.000.000.- Ft

1.000.000.- Ft

4. aJőzsefvźlrosi EgészségĹigyi Szolgálat fenntartójakéntvźilal'ja, hogy a 1084 Budapest,
Auróra u.22-28. szárrl aIatti ingatlan rendeltetésében, és a pľojekt céljanak megfelelő
fęlhasználásban a benůlázźs megvalósításának záĺásátőI sztlmított 5 évig változás nem
tĺirténik, a támogatott kozszolgáItatási tevékenység nem szúnik meg, jellege nem
változik meg.

Felelős: polgĺírmesteľ
Hataridő: 20|3.június f7. és aberv,hźzás megvalósításĺĺnak ztrásátő| szźlmított 5 évig

felkéri a polgáľmesteľt, hogy nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügyncikség és az
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonpľofit Kft. részérę kérelmet a pźiyźzat benyújtási
határidej ének 3 0 nappal ttĺrténő meghosszabbítása tfu gyźhan.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 15.

a KMOP-4.3.2/A-I3 kódszámú pá|yázat keretében integráIja a TBC és Pulmonologiai
Gondozó Intézetet a felíljítandó és bővítendő Auróra utcai rende|őintézęt épületébe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013' iúnius 28.

5.

6.
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7. a) Budapest, VIII. kerület Auróra u. 22-28. szźtm alaÍtí épületben múködő Józsefvaľosi
Egészségügyi SzoLgáIat éptilet felújítása engedélyezési és kiviteli terveinek
átdoIgozásáv aI e gy eÉrt.

b) az 5.a) ponda a|apján eIfogadja az e|oterjesztés mellékletében szereplő ď1ánlattéte|i
felhívást és dokumentációt a hirdetmény nélküli targyalásos kozbeszeruési eljáľás
lefolytatása érdekében.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013.június27.

a) megvásarolja a PHARMANDVA Zrt. kizárő|agos tulajdonát képező, a Budapest,
VIII. ker. 35037lN2 hľsz-on nyilvántaľtott, természetben az 1084 Budapest, Auróra u.
22-28.I. emeletén ta|źihatő, 4I5 m' alapteľĹiletri győgyszertárt és a táľsasházi kĺjzös
tulajdonbó| hozzźl tartoző 798/10000 közös tulajdoni hanyadot 70.500.000'- Ft
összegben és felkéri a polgáľmestert az adźsvéte|i szerzodés elkészítésére és a
Képvi selő -testület r észét e ttirténő beteľj esztésére.

b) a 6.a) pontban foglaltak miatt a bérlő elhelyezésí k<jtelezettségének eleget tesz és
felkéľi a polgármestert a Hajnal Bt. győgyszertźĺra| kĺĺtendő bérleti szerződés
elkészítéséľe és a Képviselő -testület t észér ę történő beterj esztésére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. iúlius 17.

9. felkéri a Jőzsefvárosi Egészségügyi SzolgáIat fóigazgatőját a TBC és Pulmonologiai
Gondozó Intézet Auróra u. 22-28. szźtm alattí épületbe történő integrźiását kovetően
készítse el a Szolgálat alapítő okiľatának módosítását és jóváhagyás céljából terjessze
a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármesteľ
Hatariďő: 2015.május 01.

10. a hataľozat3. pontjában foglaltak miatt

a)az onkotmányzat kiadás 1 1 1 07-01 cím felhalm ozási cé|tartalékon bďlu| az Auróra
u-i rendelő felújítás - önként vźi|a|t feladat - előírźnyzatźú 9I.916'0 e Ft-ban
átcsoportosítja akiadźts 11605 cím felújítás - önként vállalt feladat _ előfuányzatáta
Auľóra u-i rendelő felújítás projekt címén.

b)az onkormányzat kiadás ||602 cím felhalmozási céItl támogatás á||anháńartéson
beltilre előirźnyzatán belül a f011. évi elidegenítési bevételek źtadźsa - kĺjtelező
feladat - előfuźnyzatarőI130.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím felújítás -
cjnként vtĺ|Ia|t feladat _ e|óirźnyzattra 77.134,0 e Ft-ot, felhalmozási - önként vállalt
feladat _e|őkźnyzatra 52.866,0 e Ft-ot Auľóra u-i rendelő felújítás projekt címén.

c)az onkormányzat kiadás ||602 cím felhalmozási cé|u tĺímogatás á||anháztartźson
belüIľe e|őirźtnyzatán belül a 2012, évi elidegenítési bevételek źńađása - kote|ező
feladat - eloirányzatárőI 32.634,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím
fe|ha|mozási - onként váI|alt feladat --előirźnyzatra17.634,0 e Ft-ot, személyi juttatás
_ onként vá||alt feladat _ előirrĺnyzatáĺa 11.811'0 e Ft-ot' a munkáltatót teľhelő
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jarulékok és szociális hozzájźlrulási adó _ önként vźilalt feladat _ elóirányzatára
3.189,0 e Ft-ot Auróra u-i rendelő felújítás pľojekt címén.

d)felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő
mó do s ítás án tll a határ o zatban fo g1 altakat ve gye f,r gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hataridő: a)-c) pontok esetében 2013. június 28., d) pont esetében legkésőbb

2013 ' decelilbeľ 31.

Napirend 5. pontja
Javaslat egyiittműködési megállapodás
ĺizemeltetési feladatok ellátására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

módosítására, parkolás-

Dľ. Kocsis M:áté
Az elóterjesztést bizoÍtságnem taľgyalta. Szóbeli előtefiesńői kiegészítése nincs. A napiľend
vittiátmegnyitja és megadja aszőt Jakabff Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Kaptak egy cseľe mellékletet e|-lhez az előteľjesztéshęz és nem látja át, hogy mi kerüIt ebben
módosításľa, szetetné, hogyha ezpár szőban e|hangzana.

Dr. Kocsis N.ĺ.álté

A rövid összefoglalást Biál Csaba adja meg a képviselő úrnak.

Biál Csaba
o is most olvassa a módosításos részt. n.tktildte az önkormányzatlsk a Fővĺárosi
onkormanyzatnak tegnap egy utolsó egyeztetésľe és ők, amikor visszaküldték az általuk
megjelölt néhlány pontot kivették belőle. Anól van sző,hogy az tizemeltetésből fakad egy 2,7
millió foľintos többletkiadásuk. Ez nem źuTa vezethetó vissza, hogy maga a Józsefuarosi
tŁemeltetés hiányos, problémás vagy tűIszárĺiázott, hanem akkoľ, amikor tava|y
decęmberben kicsit felpöľ<igtek az események és gyorsan kellett dönteni arľól, hogy a t<irvény

a|apján a kerĹiletek fogiak átvenni a füvarosi teriiletek đíjťĺzetéséĺek iizemeltetését, akkor
minden önkormányzat jelezte aú, hogy valószínűlęg a nettó 9000 Ft/férőhely előrelźúhatőIag
nem lesz elegendő. Semmiféle olyan konkĺét tapasztalatot a Fővaľos a BKK-n keresztĹil nem
tudott a keľületeknęk biztosítani, amivel keľület-specif,rkusan meg lehetett volna határozni,
hogy a 9000 Ft nettó összegből ki tud jönni az uzemeltetés. Akkor ók ezt jelezték, és akkor a
jegyzokonyv szerint György Istvan főpolgráľmester-helyettes ur ígéretet tett aľľa, hogy amikor
Iejar a fél éves üzemeltetés, amennyiben a keľtileteknek van ilyen tĺlbbletigényfü, akkor ezt
további egyeztetés formttjźĺbanleiilnek és át fogják bęszélni. ot rigy gondoltfü, hogy ebben az
együttmfüöđési megállapodásban mźtr ki tudnak téľni erľe. Amikoľ másfel hete Egry
alpolgármester úrľal voltak fopolgármester úrnál' akkor a főpoIgĺírmester-helyettes úr
tanácsadója, Dr. Méner Judit nem volt jelen. Ugyan elhangzott résziikĺől ez az igény, íg&etet
is kaptak rá, ugyanakkor mivel a holgy nem volt jelen, ő ebben a formában így az
egytittműkođés meghosszabbításában nem tudta támogatni. Az ígéret megvan ana, hogy
további egyeńetés a|apjźn ezt az igényÍiket tudjak érvényesíteni.



Dr. Kocsis Máté
További kéľdés, hozzászőLás nincs, ezért a napirend vitájátlezźĄa és szavazźlsra bocsátja a

kö v etkező hatát o zati j avas latot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros onkormányzattal a jelen előteľjesĺés 1. számú mellékletét képezó
tartalommal Egytittmúkĺidési megállapodást ktjt a paĺkolás-üzemeltetési feladatok
e||ttásár a 20 1 3 . j úl ius 0 1 -j étő l hatźlr o zatlan i dőre.

Felelős : polgiírmester
Határíđő : 2013 . június 3 0.

2. fe|hata|mazza a polgarmestert aZ 1. pont szeľint Együttmfüödési megállapodás
alźśtására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.junius 30.

3. az 1. pontban foglaltak miatt' az onkoľmanyzat tartős mfütjdési előzetes kĺltelezettséget
vá|IaI arÍa) hogy a Józsefuárosi KtjzterĹilet-felügyeletnél a szerződésben foglalt
feladatok el\átásźůloz a személyi és tárgyi feltételeket bínosítja, melynek fedezete a
Fővaľo si onkormán y zat parkolási bevétele.

Felelős : polgármester, költségvetési szerv v ezetője
Határidő: folyamatos

4. felkéri a lőzsefvźrosi Közterület-felügye|et vezetojét, hogy 2013. június 30. napját
követően a 2013. június 30. napjáig szóló szerzódés teljesítéséről a Képvisęlő-
testĺiletnek a következő ülésén adjon tájékoztatást.
Felelős : költségvetési szeľv vezetője
Hatáľidő: 2013. iúlius 17.

5. felkéľi a Jőzsefvárosi Kciĺeriilet-felĹigye|et vezetőjét, hogy a Fővaľosi onkoľmanyzat
paľkolási feladatainak e|Iátásźhoz vonatkozóan a 2013. évi intézĺĺlényi k<iltségvetés

módosítását a Képviselő-testiilet kovetkező iilésére terjessze be.

Felelős : költségvetési szerv vezetője
Határidő: 2013.július 17.

6. felkéri a polgáľmesteľt, hogy Képviselő-testĹilet következő tilésére a Jőzsefuaľosi
Kĺjzteľület-felügyelet Alapító okiľatának és Szewezeti Mtĺködési Szabá"|yzatának

módosítását terj essze be.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. iúlius 17.
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7. felkéri a polgármestert, hogy a Józsefuaľosi Kozterület-feltigyeletnek a Fővaľosi
onkormányzat parkolási feladatiból keletkező többletbevételéről adjon a mindenkoľi
tar gy év i kö lts é gveté s i b e számo 1ó keľetéb e n táj éko ztatást.

Felelős : pol gármester, kö ltségvetési szerv v ezet(5j e
Határidő: tárgyévetkövető év április 30.

8. a 7. pontban foglalt bevételi tĺjbblet fe|hasznáLásáĺőI a Képviselő-testtilet dönt,
legkésőbbapéĺumarađványelfogadásaésfelhaszná|ásanak jőváhagyásálná|.

Felelős: polgármester
Határidő: táĺgyévetkövető év április 30.

Dľ. Kocsis ľ'4.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatátozatot 14 igen, 0 nem szavazattal,tartőzkođás
nélktil elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A HATÁROZATHoZAT ALH)Z HĺnĺosÍľBrľ EGYSZERU szóľogBsÉc
SZÜKSÉGES
HelÁRoze.t:
259ĺ2013.1vI.27.) 14 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺlnt, hogy

1. a Budapest Fővaľos onkormanyzattal a jelen e|otsrjesztés 1. számú mellékletét képezo
taľtalommal Egyiittmtĺkĺjdési megállapodást kĺjt a parkolás-üzemeltetési fęladatok
e||źtásźr a 20 I 3 . j úl ius 0 1 -j étő l hatćľ o zatlan időre.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.június 30.

2. fę|hata|mazza a polgĺírmestert az 1. pont szerint Együttmúkĺidési megállapodás
aláirástra.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2013.június 30.

3. az l. pontban foglaltak miatt az onkormĺĺnyzattartős műkodési előzetes kĺitelezettséget
váILa| aÍta' hogy a Józsefuarosi Közterület-felügyeletnél a szerzőđésben foglalt
feladatok ellátásźúloz a szemé|yi és tĺárgyi feltételeket biztosítja, melynek fęđezete a
Fővaľo si onkorman yzat parkolási bevétele.

Felelő s : polgármesteľ, kĺ! ltségvetési szerv v ezetój e
Hatĺáľidő: folyamatos

24



4. felkéri a Jőzsefvárosi Kĺjzterület-felügyelet vezetőjét, hogy 2013. június 30. napját
kovetően a 2013. június 30. napjáig szóló szerzőđés teljesítéséről a Képviselő-
testületnek a következő ülésén adjon tájékoztatást.
Felelős: kĺiltségvetési szerv vezetoje
Hataľidő: 2013. iúlius 17.

5. feIkéri a Iőzsefvátosi Közterĺilet-felügye|et vezetď1ét, hogy a Fővĺírosi onkormányzat
parkolási feladatainak e||átásźůloz vonatkozóan a 2013. évi intézményi költségvetés
móđosítását a Képviselő-testület következő iilésére terjessze be.

Felelős: koltségvetési szeľv vezetője
Hataľidő: 2013. iúlius 17.

6. felkéri a polgármestert, hogy Képviselő-testület kĺjvetkező ülésére a Józsefuárosi
KĺiztęrĹilęt-feliigyelet Alapító okiratanak és Szervezeti Mfüödési SzabáIyzatának
módosítását terj essze be.

Felelős : polgĺírmester
Határíđő: 2013 .július 1 7.

7. felkéri a polgármestert, hogy a Józsefuaľosi KözterĹilet-felügyeletnek a Fővaĺosi
onkormányzat paĺkolási feladatiból keletkező többletbevételéről adjon a mindęnkori
tźlĺ gy évi költségvetési beszámoló keretébe n tźĄékoztatást.

Felelős : pol gáľmester, kĺiltsé gvetési szeľv v ezetoj e
Hatáľidő: tźlrgyévet kĺjvető év április 30.

8. a 7. pontban foglalt bevételi többlet felhasználásaľól a Képviselő-testiilet dönt,
legkésőbbapéĺumatadvanyelfogadásaésfelhaszná|ásáĺak jővźhagyźsáná|.

Felelős: polgármester
HatźridíS: tźrgyévet követő év április 30.

Napirend 6. pontja
Javaslat adósságkonszolidácĺĺíval kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterj esĺés)
E|őteqesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis M:áúé
Az e|oterjesztést bizottság nem targyalta. Szóbeli előterjesztői kiegészítésę nincs. A napiľend
vitáját megnyitj a és megadj a a szőt Egľy Attilanak.

Egry Attila
Egy hosszú folyamat végén vannak. Ez az előterjesztés aIezźlrźsa az első félévben e|végzett
munkának. Még februarban kötöttek egy megállapodást az á|Iammal, amely kimonđta a 4,4
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milliaľdos keretösszeget, amelyet az önkormźnyzati adósságból átváI|a|. Ez az előterjesĺés
ennek a 4,4 milliárdos forintnak a szétallokáIźsźú mutatja be az egyes adósságterhekľe
vonatkozóan. Ahogy |átják, sikeriilt beemelni a váItőt is, ez volt a leglaitikusabb pontja.
Ehhez még május hónapban egy jogszabály módosításra is sztikség volt, hogy ez meg tudjon
tortérrni, mert egy egész speciális helyzete val a váltónak. Ez ań. je|eĺti, hogy mivel a júniusi
hónapban, tehát most aléirásra is kerülnek ezek az adósságátvállalások, így mźr a júliusi
hónaptól kezdődően cscjkkentett adósságteher sújtja a Jőzsefvźrosi onkormźnyzatot és egy
könny ebb, szab adabb gazdáIko ďást te sz lehetővé.

Dľ. Kocsis M.áté
További kérdés, hozzźtszoIás nincs, ezért a napirend vitájźú|eztľja és szavazásra bocsátja a
következő hatźr o zati javas latot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy a Magyaľország2013' évi központi koltségvetésľől szóló
20|2. évi CCIV. töľvénynek a Magyaĺ Allam által történő adósságállomany részleges
átvźůIa|ása érdekében

1. elfogadja a2013.június 28-í értéknapra vonatkozó esedékesség e|őttiťlzetésre szóló,
a haÍározat 6. szźlmű mellékletét képezo Szandéknyilatkozatot, és felkéri a
pol gármestert annak a|áír ásźr a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.június 28.

2. ahatáĺozat 1. pontja a|apjan elfogađja aMagyar Á[am, az Önkormányzat és a
Commerzbank Zrt. közcitt kötendő, az e|őteqesztés 4. számu mellékletét képező, az
I/15. sorszámu saját vtĺItő részleges átválla|ása táłgyu TartozásáNáIIa|ásí szeruodést,
és felkéri a polgáľmestert annak a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2013.június28.

3. a határozat 2. pontja alapjźn az e|oterjesztés 3. szźlmu melléklete szerinti'
36I.359,f4 CHF névértékú Saját Váltót bocsát ki a Commerzbank Zrt-né|, mínt
Váltóbirtokosnál, jelenleg fernálló I/15. sorszámú Saját Váltó cseréje érdekében.

Felelős: polgáľmester
Határiđo: Z}I3.június 28.

4. elfogadja a Magyat Állam, az onkormźnyzat és Commerzbank Zrt. kozott
kĺjtendő, az előterjesńés 5. szźtmtĺ mellékletét képezo, váltóösszeg jogcímen fennálló
fizetési kĺjtelezettség átrá|Ialásáľa vonatkoző Tartozásátvźi|alási szerződést' és felkéri
a polgármestert annak aláitására.

Felelős: polgáľmester
Határiđó: 2013. iúnius 28.
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I)r. Kocsis N l.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 14 igen, 0 nem szavazaÍtal, l.artőzkođás
nélkül elfogadta.

SZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MINoSÍTETT SZóTosg sÉc SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
260t2013. [.w..27.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyaĺország2013. évi központi költségvetésrőI szóló
2012. évi CCIV. törvénynek a Magyaľ Allam által tĺirténő adósságállomany részleges
átváI|a|ása érdekébęn

1. elfogadja a2013.június 28-i éľtéknapra vonatkozó esedékesség eIőtti ťĺzętésre szóló,
a határozat 6' sztĺmű mellékletét képező Szándéknyilatkozatot, és felkéri a
pol gármestert annak a|áírásár a.

Felelős: polgármesteľ
}Jatáĺiđő: 2013. iunius 28.

2. a határozat 1. pontja a|apján etfogadja a Magyat Allam, az onkoľm źnyzat és a
Commeľzbaĺ.k Zrt. között kötendő, az elóterjesztés 4. számű mellékletét képezó, az
I/15. sorszámu saját vá|tő tészleges átvállaIása táĺgý Tartozásátvállalási szeruóďést,
és felkéri a polgármesteľt annak a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.június28.

3. a határozat 2. pontja a|apján az előteĄesztés 3. szźmű melléklete szerinti,
36|.359,24 CHF névéľtékű Saját Váltót bocsát ki a Commerzbank Zrt-né|, mint
Váltóbiľtokosnál, jelenleg fennálló I/15. sorszĺímú Saját Váltó cseľéje érdekében.

Felelős: polgĺírmester
Hataridő: 2013.június 28.

4. elfogadja a Magyat Állam, az onkoľmźnyzat és Commerzbank Zĺt. kozott
k<jtendő, az előterjesztés 5. szźlmtĺ mellékletét képező, váltóösszeg jogcímen fennálIó
ťĺzetési kötelezettség átvá||alásaľa vonatkoző Tartozásźivźtl|alási szeruóđést, és felkéri
a polgĺĺrmestert annak a|áítźsára.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|3. iúnius 28.

14IGEN O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL
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Napirend 7. pontja
Javaslat a Horánszlĺy u. 26. sz. a|att a ,,Kárpátmedenceĺ Református
Fiatalo k Háza,, p roj ekt m egvaló s ulás ának támo gatásár a

Előterjesztő: Dľ. Kocsis ll;4:áté - polgármester
Santha Péterné _ alpolgármester

Dľ. Kocsis lĺáté
Az eloterjesztést bizottság ĺem tátgya|ta, Szóban annyit szeretne hozzáťuzní, hogy a
Horánszky utca26. szźlm alattí épületet, aki ismeri, a Horánszky utca és Kľúdy utcasarkán, az
pontosan tudja, hogy a korábbi években is nehezíteÍte az élettiket az ereszcsatorna mellől
lehulló vakolatdaľabokkal' illetve személyi séľĹilés is tĺ!ľtént ott koľábban. Az
ĺĺnkormanyzatnak az épulethez semmi ktjze nincsen, nęm tulajdonosa és kezelője, ugyanakkor
az egyik minisztéľiummal folytatott beszélgetés alapjan aĺľa jutottak, hogy az épiLet
tulajdonosa, a Dunamelléki Refoľmátus Egyhazközség á||arĺli minisztériumi támogatásbőI az
önkormányzat tánogatástlval karĺiltve részesülhet mintegy 400 millió forint támogatásban,
amelyből megújíthatj źk ezt az épuletet és egy újabb fiataloknak sző|ő intézmény jöhet létre.

Ami számukľa fontos, hogy az önkormanyzatnak nem kell beletennie egy forintot sem, eZ egy
hármas megállapodás volt. Azért kéľné a Testülettől, hogy álljanak a program mellé, mert az
egész egyeztetésben, illetve a felújítási pénz megszerzésének fo|yamatában segédkezett, mert
a keľület éľdeke is' hogy itt egy múködő, szépen felújított intézmény legyen. Ehhez is kérné a
Képviselő-testület támogatását. és ahhoz is, hogy ańán ezze| az épulettel kiegészített
Hoľánszky utcának a funkciója mindinkább az Európa Belvárosa Programba illeszkedően egy
egyetemi városi hangulatot, eEY fiatalok számttta voĺuő, sok programot és kulturális
lehetőséget kínáló váĺosnegyed legyen. Tulajdonképpen egy tőlfü ftiggetlen épület, tőliik
független támogatáson alapuló megújításáľólvan sző, de a minisztérium sziímaľa fontos, hogy
a Képviselő-testület is az elvi tttmogatását adja az elképzeléshez. Azért stirgősséggel, mert az
volt az egyeztetéseken a kérés, hogy minél előbb kezdjék még a nyári szĹinet beállta előtt
beadni ezt a kozos kérvéný, illetve csatolni a Testĺilet támogató hatźrozatźú. A napirend
vitáját megnyitja és megadja a szőt dr. Révész Mártanak.

Dľ. Révész Márta
Polgármest er ur azoka a kéľdésekre, amelyeket feltettek volna, vźiaszo|t. Így csak indokolni
szeretné, hogy miután nem tudtfü a siirgősség indokát, ezért Íartőzkodtak a sürgősség

napirendre vételétől.

Dľ. Kocsis M:áLté

További kérdés, hozzászőIás nincs, ezért a napirend vítájátlezźĺqa és szavazásra bocsátja a
kĺivetkező hatźlr ozati javasl atot.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy támogatja a Duramelléki Református Egyhazközösség
áItaI a Budapest VIII. kerület Horĺínszky u.26. sz. a|att megvalósítandó, a,,Káĺpátmedencei
Refoľmátus Fiatalok HáZď, proj ektet.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.június 27.
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Dľ. Kocsis ľ Iáté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testtilet ahatátozatot 14 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkodás
nélkül elfogadta.

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN 14 rÉpvlspro
A HATÁR IZATIľrIZAT ALlľrIZ EGYSZERŰ SZóToBB sÉc szÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
261ĺ2013. NI.27.) O NEM O TARTOZKODASSAL14IGEN

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy támogatja a Dunamelléki Református Egyházkozĺisség
áIta| a Budapest VIII. kerület Horánszky u.26. sz. alatt megvalósítandó, a ,,Kźlrpátmedencei
Református Fiatalok Házď, projektet.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.junius 27.

Dľ. Kocsis M:áLté
A mai Képviselő-testiileti tilésen rengeteg külső forrás érkezett Józsefuáros
onkormányzatához, sőt el is vittek adósságot. Elég eredményes egy orźn vannak túl.
Megkérdezi, hogy van-e tilésük végén szokásos kérdéstik.

Képviselői kéľdések

Jakabfy Tamás
Két kéľdésem van. Az egyiket azt megprőbálom a kamerába mosolyogva megkérdezni, hogy
a múltkori testiileti iilésiink azmíért nem keľĺilt fel. az <ĺnkormanyzatitévé honlapľa?
A második kérdésem, pedig az aFutő utca 52. telekľől sző|, ame|y egy MoL töltőállomás és

egy parko|őház. Én kaptam egy bejelentést, hogy ez előtt a telek előtt balesetveszélyes
közlekedni, a benzinktlt tábl'ái vannak kint. Sokszor a paľkoló és soľban álló autók miatt
majdnem hogy lehetetlen közlekedni. Ennek a kivízsgáIását kezđeményeztem a Jegyző
Asszonynál, és megkaptam ezeÍL a héten a váIaszt. Amiért ezt most képviselői kérdésként is
felteszem, elég meglepő tényeket tarta|maz. Még pedig azt, hogy ennek az utcának a fele,
szélességének kb. a fele, az magźnterĹilęt. Tehát ennek az utcźnak az egyik oldala az nem
közteľĹilet, ott nem lęhetne elvileg járdát kialakítani és közlekeđnĹ Azt gondolom, hogy ezígy
nem maľadhat. Tehát a kovetkező kérdést szeľetném feltenni. Leellenőľiztem aZ

alaptérképem, hogy ez va|őban igaz, és |998 őta, amióta átadtźk ezt az épületet, azőta ez a
terület még mindíg magánterĹiletként szerepel a téľképeken. Ań" szeretném megkérdezni'
hogy átthatott elő ez ahe|yzet? Milyen jogi lehetősége van az onkormányzatnak ana,hogy
eń. megszüntessfü? Mind a két oldalán ennek a háznak ott rendesen közterĹiletként
kialakításra keriĺltek játdák, és csak ennéI az egy teleknél nem' Egyébként az épi|etnek a
homlokzata egybe esik, az utcafront egységes a területen. Ań. szeretném megkérdezni, milyen
jogi lehetőségek vannak arua,hogy ę^. az utcát teljes egészében közteľületté tehessük? Ki a
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felelős azért, hogy 1 998 és f0I3 kĺjzott ez aba|esetveszélyes állapot fent maĺadhatott 1 5 éven
keresztül? Köszönöm szépen.

(10 óra l8 perckor Dr. Kocsis Máté elhagyja a termet és az üĺés vezetését átadja Egľy Attila
alpolgármesternek.)

Egry Attila
A Képviselő Uľ kérdésére a Hivatal 15 napon belül írásban fog vá|aszolni. Komássy Akos
képviselő következik.

Komássy Ákos
Tisĺelt Képviselő-testület, Tisztelt Alpolgármester Ur! Egy kérdésem van. Maľ önmagában a
kérdés feltételének szfüségessége is nagyon szomoľú. Mi józsefuarosi szocialistfü
kötelességünknek éreztĹik, hogy elbúcsúzzunk, vagy legalább tiszteletiinket fejezzilk ki
Józsefuáros első demokľatikusan válasńott polgármesterének emléke előtt. En ott voltam
tegnap délelőtt 10 óľakor aDtáva utcai kikĺitőben, ahová a meghívót kaptuk Kopp9ny Zo|tán
bűcsűztatásara. De nem volt ott sem a Halászbástya nevű hajó, sem semmi. Erdeklődni
szeretnék, hogy sor került-e a volt Polgármester Úr btĺcsűńatására, és ha esetleg erre más
ktirtilmények közĺjtt keľĹilt sor' akkor erről miéľt nem kaptunk értesítést? Ezuton is szeľetném
kifejezni azt,hogy kívanjuk neki, hogy nyugodjék békében. Köszönöm.

Egry Attila
Képviselő Uľ kéľdésére Sántha Pétemé alpolgáľmester asszony vá|aszo|.

Sántha Péterné
Köszonom szépen a szőt Alpolgármesteľ Úr! Természetesen a bucs,űńatásra tegnap délelőtt
10 óra helyett % II-es kezdéssel kertilt' sor. Azt hiszem, hogy a helyszínt nem adtfü meg
egészen pontosan, meľt nem Képviselő Uľék voltak az egyet|eĺ olyan búcsúzni kívanók, akik
vagy nem ta|áIták meg' Vagy késve tudtak megérkezni a helyszínĺe. Sokakat láttam, akik
gyalog, más korábbi helyen telepített dokkoktól érkeztek át. A b,(lcsilńatás szép volt,
méltóságteljes, és a család köszöni Józsefuaľos Képviselő-tęstiiletének, hogy ilyen
méltóképpen búcsúztatta Jőzsefvátos első' szabadon váIasńotÍ., elhunyt polgármesterét.
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Egry Attila
Annyit szeretne megjegyezni, hogy amennyiben összeszámolják, akkor látják, hogy ĺisszesen
9'8 milliaĺd foľint kiilső forľást tudott az önkormźnyzat beemelni, amaí napon ennyi külső
foľrással tudtak foglalkozni, ennyivel tudtak az tjnkormźnyzatot gazdagitani. Megkĺiszĺjni a
mai napi munkát és a 10 őra20 perckoľ az tilést bezárja.

Budapest, 20|3.jú1ius

\ ;ĺ:

A jegyzőkonyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek
június27-einIésénelhangzottakathitelesentanúsítja.

a Képviselő-testület 2013.
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