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Képviselő.testůilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szewezeti és MűködésiSzabá|yzatátő| szőIő 25l20I3. N.27.)
szźĺmu önkoľmányzati rendelet 26.$ (1) bekezdése alapjan ,,Minden hónap első rendes
ülésének á||anđő napirendi pontja a polgáľmesteľ írásos tájékoztatőjaa|ejźrthatáridejű
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A képviselő-testĹileti ĺilés 17. . sz. napirend

Tárgy: Polgáľmesteľi tájékoztatól
végrehajtásáról, az előző iilés őta
eseményekľől és az tĺnkoľmányzati
ľészének pénzpiaci jellegű lektitésérő|

a lejárt hatáľidejĺĺ testiileti határozatok
tett fontosabb intézkedésekľőI, a jelentősebb
pénzeszkiiztik átmenetileg szabadľendelkezésű

A napirendet nyílt ülésen ke||tátgyalni, dĺjntés nem szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi tr
Határ ozati j av as|at a bizottság szźtmáĺa:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés megtáľgy a|ását.



testületi hatátozatok végrehajtásátőI, az előző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekĺől és az önkormányzati pénzeszkozök átmenetileg szabad
rendelkezé sű részének p énzpiaci j el legű lekötéséľő l.''

Kérem a tájékoztatĺó tudomásul vételét.

Budapest, 2013.július 03.

fuNľĄ
Dr. Kocsis Máté
polgármester

Torvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

lłk,@wr í" 9
Dľ. Mészĺír Erika -.

aljegyző
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P o lg ármesteľi tájékoztatő

a 2013. jrilĺus 17-eĺ
képvĺselő-testületĺ

iilésľe

,,(1) Minden hónap elso rendes ülésének állanđó napiľendi pontja a polgármester íľásos
tájékońatoja a |ejźxt hataľidejű testületi határozatok végrehajtásáĺő|, az elozo ülés óta tett
fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekľő| és az cinkormĺĺnyzati pénzeszkozok
átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegrĺ lekötéséről','
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(az SZMSZ 26. s (]) bek' alapján)



Tájékoztatőa|ejárthatáriďejríképviselő-testüIetihatározatok
végrehajtásárőI

Tisztelt Képviselő.testůilet!

A lejáľt hatáľidejiĺ képvĺselő.testületi határozatok végrehajtásárő| az a|ábbi
jelentést adom:

Javaslat a júrúsi rendszer kialakí'tásdval kapcsolatos döntések meghozataldľa

34s/2012. (X.18.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az onkoľményzatés Budapest Főváros Kormányhivatalakĺizĺjtt a VIII. keľületi
hivatal kialakításĺíhoz szĹikséges, a jaľási (fovarosi kerületi) hivatalokľól szóló 21812012'
(VilI.l3.) Korm. rendelet 2. melléklete figyelembevételével elkészített megállapodás
tęrvezet fő tartalmi elemeit - a hattrozat 2. pontjában fogIa|takľa is figyelemmel -,

mindazon vagyon és vagyoni éľtékú jogának Magyar Allam ingyenes haszná|atba adása
érdekébęn, amelyek a jogszabá|y áItaI meghatźlrozott, átvételre keriilő á||anigazgatási
feladatok e|Látását biztosítjak és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest Főváros
Kormányhivatalával történő egyeztetést követően 20t2. október 30. napjáig a
megállapodás és mellékleteinek végleges taľtalmát osszeállítsa és a megáLlapodást,
val amint a me gál l ap o dásban me gfo galm azott ny i| atko zatokat aláírj a.

Felelős: polgáľmester

Hatźridó : 20|2. októbeľ 3 0.

2. Ahatźrozat I. pontja szerinti megállapodás a|apján a VIII. kenileti hivatal működésének
biztosítása érdekében Budapest Főváros Kormĺányhivata|a tészére 2013. januĺĺľ 01.
ĺapjatő| ingyenes haszná|atba átadja az onkormáĺyzat kizaľólagos tulajdonában |évo, az
átvételre kerülő át||amigazgatási ťeladatok ellátásához sztikséges ingó vagyont, valamint
alábbi ingatl anok at, ingat|anré szeket, gépj áľművet :

a) 35232l0lłJ20,35232l0lN26he|ytajziszźtmt, Bp., V[I. Baross u. 59. sz. alalti263 m"
és 184 m, alapterületű ingatlant,

b) 3568210lN17,3568210lN18,3568210lN19,3568210lN20 heIyrajzí szźlttĹĺ, Bp., VIII.
Práter u.22. sz. a|athi I72 m2,24 fił,33 m2, 167 fił alapteľĹiletti ingatlant,

c) 34944l0lV6 he|yrajzi számu, BP., wII. Víg u. 32. sz. a|atti 66,25 m, alapteľülettĺ
iĺgatlanĺészt,

d) LCT-400 forgalmi rendszámú Foľđ Transit Tourneo Connect típusú gépjĺíľmű.

Felelős: polgármester

Hatláľidő : 2013.január 0 1.



4.

3. a) a Polgĺĺľmesteri Hivatal 230 fős - 2 fő tisztségviselővel egyiitt' a 2 fő
pľémiumévek programban foglalkońatottak, valamint a tarsadalmi megbízatásu
alpolgármester nélkĺili - engedéIyezett |étszźlmtt a járási renđszer kialakítása miatt
átadásra kerĹilő, e|őzetes egyeáetések szerint 78 álláshely biztosítása érdekében2012.
november 01 napjával 18 álláshellyel megemel'| ezá|tal a Hivatal engedélyezett
|étszámźú20|2. november 01. napjáva| 248 főben hatétrozza meg' melyhez 5.486,4 e
Ft-ot biztosít,

Felelős: polgármesteľ

Hataridő: 2012. november 01.

b) a jelen határozat 3. a.) pontjával elfogadott 18 álláshely betöltését zźrolja,

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2012. novembeľ 01.

c) a Polgiĺrmesteri Hivatal - 2 fő tisztségviselővel egyiitt, a f fó prémiumévek
programban fog|a|koztatottak, valamint a tarsadalmi megbízatású alpolgáľmester
nélküli - engedélye zett |étszźlmát 201' 3 . j anuár 0 1 . napj ával 1 70 foben hatźtozza meg,

Felelős: polgármester

Hataľidő: Z)I3.január 0 1.

d) felkéri a polgármesteľt, hogy az átadandő |étszźlm szźtmtnak meghatźlrozása
tár gy źhan folýasson egyeztetést a Koľmányhivatallal.

Felelős: polgáľmesteľ

Hatríridő: 2012. október 30.
a) Polgármesteri Hivata| részére 1 db gépjármű beszerzésére bruttó 4,500,0 e Ft-ot
biĺosít.

Felelős: jegyzo

Határidő: f0|2. december 31.

b) a Polgármestęľi Hivatal részére bútorok beszerzésére bruttó 7.000,0 e Ft-ot
biztosít.

Felelős: jegyzó

Hataridő: 20|2. decembeľ 31.

c) a Bp., V[I. Prátet u. 22. sz. aLattí 35682l0lN|7,35682l0l1J18,35682l0lN|9,
35682l0lV20 helyrajzi számű ingatlan felújítási munkálatainak elvégzésére bruttó
6.000,0 e Ft összegben fedezetet biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. október 30.

d) A Bp., VIII. Víg u.32. sz. alattí34944l0lMl-l4.,3494410lł 16he|yrajzi szźlmtl
ingatlanok felújításaľa bruttó 996.340'- Ft-ot biztosít és felkéri a Kisfalu Kft-t a
munkálatok lebonyolításĺĺra, azza|, hogy az onkormanyzatĺa| kötött megbízási
szeruőđés szeľinti bonyolítási díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket nem alkalmazza.

Felelő s : polgĺíľmester, Ki sfalu Kft . ügyve zetőj e

Hatfuidő: 2012. november 3 0.

5. ahatározat3. a) pontjában, valamint 4. a)-c) pontjában foglaltak fedezetére:
{



a) az onkormányzat bevételi kozhata|mi bevételek _ építményadó - előirányzatéLt 5.486,4
e Ft-tal megemeli, ezze| egyídejűleg a kiađás 11108-02 cím működésre átadott
pénzeszkoz áI|amhánartáson beltilre, ezen belül saját koltségvetési szervek felügyeleti
mfüödési ttmogatźsa e|ófutnyzattft ugyanezen összeggel megemeli a Polgĺármesteľi
Hivatal támo gatása címen.

b) a Polgĺĺrmesteľi Hivatal 12000 cím bevéte|i támogatások saját költségvetési szervek
múködési feltigyeleti szervi támogatása előírźnyzatát 5.486,4 e Ft-tal, és a kiadás
12202 cím rendszeres személyi juttatás e|őirźnyz:atźrL 4.320,0 e Ft-|'al, a szcloiális
hozzájáĺu|źts eIóirtnyzatát I.166,4 e Ft-tal megemeli létsztln bővítés címen, és ezze|
egyidej iĺle g ezen e|őir ány zatokat zár o|j a.

c) u onkormányzat kiadás 11107-01 cím mĺĺködési cél és á|talános 1arta|ék

eloirányzatan beltil az á|ta|tnos tartalék elóirtnyzatát I].500,0 e Ft-tal cs<jkkenti és
ezze| egyidejűleg a kiadás 1l108-02 cím műkĺjdésre átadott pénzeszkoz
áIlaffiházlartáson belülľe, ezen beliil saját k<iltségvetési szervek felügyeleti működési
támogatása előirźnyzatát 7.000,0 e Ft-tal, az egyéb felha|mozási kiadáson belül a saját
költségvetési szervek felügyeleti támogatás elóírźlnyzatát 10.500,0 e Ft-talmegemeli.

d) a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi tźlrnogatźlsok saját költségvetési szervek
műkĺjdési felügyeleti szervi tźĺmogatźĺsa e|őírźnyzatát 7.000,0 e Ft-tal, és a kiadás
I220l-0I cím dologi e|őirányzatát ugyan ezen ĺisszeggel megemeli bútor beszerzés
címen.

e) a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevéte|i támogatások saját költségvetési szervek
fe|ha\mozási, felújítási felügyeleti szervi tźlmogatása eIóirányzatát 10.500,0 e Ft-tal, és

a kiadás l220I-01 cím beruhazások előiranyzatát 4.500,0 e Ft-tal gépjármtĺ vásárlás
címen, és a felújítások előirźnyzatát 6.000 e Ft-tal Práter u. 22. felújítás címen
megemeli.

Đ A Bp., V[I. Víg u, 32. sz. a|atti 34944l0lNl-l4., 3494410lł 16 he|yrajzi számu
ingatlanok felújításaľa bruttó 996.340,- Ft-ot biĺosít a 11602 cím karbantaľtás
eLőirźnyzattlra.

Felelős: polgármesteĺ

Hatfuidő: 2012. október 1 8.

6. 2 fő kozszo|gáIati jogviszonyának megsztintetésére az okęt megillető jaľandóságokĺa
ĺisszesen 3.284,0 ezerFt, valamint 887,0 ezer Ft jaľulék fedezetet biztosít a Polgármesteri
Hivatal bérmegtakarítása terhére. A Polgráľmesteri Hivatal kiadás Iz202 cím személyi
juttatás e|őirźnyzatźn belül a köztisz1lłiselők rendszeľes szeméIyi illetmények
e|őirányzatát 3.284,0 e Ft-tal csökkenti' ezzel egyidejűleg a felmentés, végkielégítés
e|óirttnyzatátugyanezenösszeggelmegemeli.

Felelős: polgármester

Hataĺidő: f0I2. októbeľ 18.

7. A 34944101N7, 34944101N2, 34944101N3, 34944101N42 34944101N6 helyraizi
szźmu, természetben a Bp., VIII. Víg l. 3f. sz. a|atti |082 m" alapteľületti ingatlant a
Polgármesteri Hivatal telephelyének (irattar céljából) kijeloli, ahatźrozat2. c) pontjában
foglaltak fi gyelembevételével.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft . ügyvezetőj e

Határidő: 2012. október 30.



8. felkéri a Rév8 Zrt-t, va|amint a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Práter u' 22. sz. a|atti
ingatlanátadására,af ogyasztźtsmérőkźĺtítására.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője, Kisfalu Kft. ügyvezetője

Határiđő: 201,2. októbeľ 25.
9. felkéľi a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|atti helyiség átadására, a

fo gyasztásm ér ok źttit ás ćtt a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetóje

Hatĺáľidő: 20|2. október 25.
10. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a20t2. decemberi első rendes képviselő-testületi ülésre
készítsen beszámolót a Budapest Főváros Koľmĺínyhivata|ával a VIIL kerületi hivatal
kialakítása taryyäbarl megkötött megállapodás taľtalmaľól.

Felelős : polgiĺľmesteľ

Hataridő : 20t2. decemberi első képviselő-testÍileti ülés

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a képviselő.testůilet 2013.
május 22-ĺ ülésén elfogadta a beszámolót.

A Pénzůĺgvi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testiilet 345ĺ20t2. (x.18.)
számú határozatálnak 5.6. pontjában foglaltak a ktiltségvetésľől szóló a 73ĺ20|2.
(xII.2 1.) számú tinkoľmányzati ľendeletben végľehajtásra keľĺiltek.

Javaslat a Képviselő-testíłlet és Szervei Szervezeti és Műíkijdésí Szabdlyzatáról saÍló
19/2009. u06.) ök. szdmú ľendelet, valamint a Polgdrmesteri Hivatal Alapí,tó okirata
mlídosítlźsúra

476t20t2. (Xrr.19.)
A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. az előterjesztés 1. számu melléklętét képező Polgármesteri Hivatal Alapító
okiratát Módosító okiratot, valamint az előteľjesńés2. számű mellékletét képezo,
módosításokkal egységes szerkezetbe fog|alt Alapítő okiratot 2013. január 1.-i
hatá|yb a lépé s s e l elfo gadj a.

Felęlős : polgĺírmester

Hataridő: 20|3.január 1.

2. 2013. januźlr 1. napjától a Humánszolgáltatási Bizottság tagsává Szilágyi Melinda
(FIDESZ-KDNP) helyére olah Zolttnt (FIDESZ-KDNP) választja meg.

Felelős: polgáľmester

Hatĺáridő: 2013.január 1.

3. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szemé|yi változások źńvezetéséről a
szfü séges nyilvántartásokon.

Felelős: jegyző

Hatáľidő: 2013. ianuár 1.



a 1083 Budapest, Pľáter u. 60. (hľsz.: 35728lI8lNI, 35728lI8lN195), a 1083
Budapest, Práter u. 63. (hĺsz. 36122lN1)' valamint a I08f Budapest, Kisfaludy u.

28lA. (hľsz. 35670lNI) szźlrn alattí ingatlanokat az <jnkormźtĺyzatí koľlátozottan
forgalomképes törzsvagyon köréből kiemelve, azokat iizleti vagyonná átminősíti,
egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Hivatal hasznźůatából kikerĹilő ezen
ingatlanok źlfu éte\& il gondo sko dj on.

Felelős: Kisfalu Kft.

Hataridő: 2013.januáľ 1.

felkéľi a polgáľmestert, hogy 2013. március hónap első rendes képviselő-testtileti
ülésére az tĄ Szewezeti és Műkodési SzabáIyzatra vonatkozó rendelettewezetet
terjessze elő.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 2013. máĺcius hónap első képviselő-testülęti ülése

A Jegyzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: az SZMSZ2013. május Z?-iKépviselő-testület
ůilésén elfo gadásra keľiilt.

Jav as lat j dró b eteg-s zakelldtds i feladat e llútlźs úra

36ĺ20|3. (II.06.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy

1. onként vźilalt feladatként az egészségtigyről szőIő 1997. évi CLIV. törvény 244/D. s 0),
(5) és (7) bekezdésében foglaltak a|apján 2013. április 30-át követően a járóbeteg-

szakellátási feladat ellátást, mint állami feladatot az źil'amĺrral kötött kĹilön megállapodás

a|apján folytatja,

2. felhatalmazza a polgáľmesteľt, hogy a hatźnozat 1. pontjában foglaltakĺól az

egészségügyéľt felelős minisztert tájékońassa,

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a kormány által kijelölt szerwel a járőbeteg-szakellátási

feladat eIlátása érdekében megkötendő külön megállapodást jóváhagyásra terjessze a

Képviselő-testület elé.

4.

5.

Felelős:
Határidő:

polgármester
1. pont esetében 2013. februaľ 06.
2. pont esetében 2013.február |5.
3. pont esetében 2013. április 30.

A Humánszolgáltatási Ugyosztálv Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása a|apján: az
Embeľi Eľőfoľrások Minisztéľiuma Egészségügyért Felelős Allamtitkáľság
tájékoztatása alapján az egészségügyľől szóňő |997. évi CLIV. tiiľvény (Eiitv.) 244ĺD. s.
- 2013. április 29-eihatá|ybalépéssel _ hatáIyon kíviil helyezésľe keľĺilt. Az Eütv. 244tD.

s (5) bekezdés alapján 2013. február 15-ét megelőzően meghozott tinkoľmányzati
dtintések a 244tD. $ hatályon kíviil helyezéséľe tekintettel nem keľülnek



alkalmazásra, és diintési kiitelezettség teljesítésének elmulasztása
j o gkövetkezményekkel nem j ár.

A Budapest WII. keriilet JóuefvlÍrosí onkormlźnyzat adóssdgáttomdnylÍnak Magyar Állam
dltal tii rténő ótvlÍllaldsa

56120Í3. (II.20.)
A Képviselő-testület

Magyarország 20l3.évi központi költségvetéséről sző|ő 2012. évi CCIV. törvény
(továbbiakban: kĺiltségvetési ttirvény) 72-75. $-aiban foglaltakľa figyelemmel
kinyilvánítja, hogy a költségvetési tcjrvényben írt feltételekke| az adőssttgállomanya
Magyat Állam által történó áfuáIIaIźsát igénybe kívanja venni.
kijelenti, hogy az onkormźnyzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy
számlakcjveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelenhez kapcsolódik, vagy
annak fedezetér e, telj esítésének biao sításául szolgál.
kinyilvánítja, hogy a Polgári Tclrvénykönyvről sző|ő 1959. évi tV. törvény 332. $
a|apjźtn megállapodást kíván kötni a Magyaľ Allammal az önkormźnyzatot terhe|ő, az
adósságátvállalással érintett adósságállo mźny a átv á||alásáĺ ő|.

azađősságátvállalássalösszefü ggésbenf e|hatalmazzaapo|gármesteľt,hogy
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. $-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket,
b) az átvá||a|ással éľintett adósság részét képezo váltó állomźtnyźń a költségvetési
törvény 72. s (5) bekezdéséľe figyelemmel _ a kölcsön- Vagy hiteljogviszonrrya|
azonos feltételekkel _ fej lesztési hitellé alakítja át,
c) a költségvetési törvény 74. $ (5) és (6) bekezdése szeľinti megállapodásokat kösse
ffiog'

5) utasítja a polgármestert, hogy az adősságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a
soron következő ülésén tájékoztassa a testĹiletet.

Felelős: polgármester
Hatfuiđo: 2013 .június 28.

A Pénzüeyi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő.testůilet 56t2013. (II.20.)
számű határozatálban foglaltakľa vonatkozóan nem volt olyan polgáľmesteri intézkedés
június 06. napjáig, amelyről a képviselő-testület nem lett tájékoztatva.

Javaslat az Európa Belvdrosa Program II. koncepcilíjdnak kidolgozlźsdra

64ĺ2013. (I|.27.)
A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. elfogadja a Budapest _ Józsefuaros Európa Belvarosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési
Progľam II. elnevezésű programot az e|óterjesztés szerinti tartalomma|, az abban szeľeplő
3 akcióprogrammal (1. Komplex akcióprogĺ:dffi,2. Közösségikezdeméĺyezés ttmlogatása
akciópro gr am, 3 . onkormány zati akciópro gram).

1.

2.

3.

4.



2, felkéri a polgáľmestert az Európa Belvárosa Progľam II. f. Kozosségi kezdeményezés
tĺímogatása, valamint a 3. onkotmźnyzatí akciópľogramjanak kidolgozásźĺa és annak
benffitásara a Képviselő-testület szźrntlra. Ezen akcióprogľamokĺa _ figyelemmel a
hatttrozat 5. pontjában foglaltakra - összesen 86.400 e Ft keretösszeget biztosít a
ťe|ha|mo zás i c éltaltal éko n.

3. felkéri a polgármesteľt az Eurőpa Belvaľosa Program II. 1. Komplex akcióprogram
megvalósításźlhoz szükséges ktilső fonások felmérésére, melyro|tájékoztassa a Képviselő-
testiiletet.

4. a hatttrozat 2. pontja a|apjźtĺ a Rév8 ZÍt.-t megbízza 2. és a 3. akcióprogľam
kidolgozásával, a megvalósításához szfüséges előkészítői feladatok elIźtásáva|, aZ

akcióprogľamokhoz kapcsolódó szerzóďések, megállapodások előkészítésével.
5. ahatározat 4. pontja a|apjan felkéri a Rév8 Zrt-t a megbízási szerződés előkészítéséľe és

annak Képviselő-testtilet r észér e tĺjľténő előterj e sztésre.

Felelős: 1-4. pont esetén polgármesteľ
5. pont esetén a RévS Zrt. mb. cégvezetóje

Hataridő: I.,2., 4. pont esetén 2013.február 27.

3. pont esetén a20I3. május havi első rendes képviselő-testiileti tilés

5. pont esetén a2013. március havi második ľendes képviselő-testiileti tilés

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: 5. pont szeľinti megbízási szerződése 2013. május 14-
én aláírásľa kerii|t, az a|apján folyamatban van az Eurőpa Belvárosa Progľam II.
pá|yázati anyagának kidolgozása, melynek beadási határideje 2013.július 30.

Javaslat a Kisstáció u 3. sz. alatti épiiletben taldlható lakós feltétel bekövetkeztéÍg tijľténő
haszndlatba adásdnak, valamint az ,,Alomépítők, címíĺ míÍsoľt szervező MB Music & Film
Produceri Irodával ki,tt)tt megállapodds meghosszabbításdra

88/2013. (rrr.20.)
A Képvi se l ő -te stület úgy dönt, ho zzti1 źlruI allhoz, ho gy :

1.) Boľbásné Köteles Melinda és Borbás Jőzsef tészére a Budapest VIII., Kisstáció u. 3.

A. lph. I. em. 6. szźlm alatti,1,5 szobás, ĺjsszkomfoľtos, 54,83 m2 a|aptertilettĺ lakás
hasznáIatí megállapodása _ feltétel bekövetkeztéig, az ,,A1omépítők''című műsort
szervęző MB Music & Film Pľoduceri Iľoda által vállalt lakás felújításának idejéig,
legkésőbb 2013. május 31. napjáig meghosszabbításra kertiljön, a lakásra
megállapított használati díj összege megegyezik a Budapest VIII., Kőris u.28. fsú.. 4.

szám alatti lakásra a bérlők részére megállapított lakásbérleti díj összegével.
2.) a Budapest VIII., Klsfaludy utca 5. I. ęmelet 6. szźlĺn a|attí, 2 szoba + alkov

kialakítású, 73,88 m, alapterületű, komfortos komfortfokozatu lakás felťtjításttra
vonatkozó, 2012. augusztus 30. napjan az ,,Alomépítők''című műsoľt szervező MB
Music & Film Produceri Irodával kötött megállapodást 2013. május 3I. napjáíg
meghosszabbítja, azza| a kikötéssel, hogy amennyiben a je|zett hatźtridő
eredménýelenül telik |e, az MB Music & Film Produceľi Iľoda kĺjteles a teljes
hasznáIat időtaľtamíĺľa vonatkoző hasznźiati díjat., a Ptk. 301. $ (1) bekezdése szeľinti
napi kĺĺtbér kikĺitésével egyidej rĺle g me gfi zetni.

l0



4.)

s.)

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. május 31.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapján: újabb előterjesztés készítéséhez szükséges
egyeztetések folynak.

A Budapest |ąII., |lĘdahunyad u. 5. szdnr alattí telekingatlanra lĺilĺtjttitt vísszavósárldsi jog
gy a ko r lds lźra vo natko aÍ j av as lat

91t2013. (rrr.20.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 5. szám a|atti,35602 hľsz-ú, |479 m2 alapteľiilehĺ telek
visszavásárlásźra 1 1 0.000.000,- Ft cisszeget különít el.

2.) az 1. pontban meghatéttozott vételarból 86.6|4,2 e Ft-ot a 20|2. évi szabađ
p énzmar ađvány terhére b i zto s ít.

3.) a ||602 címen önként vállalt fęladat bevételi áfa visszaigénylés eloirtnyzatźú,, va|anint a
kiadás fe|ha|mozási kiadáson bďril az áfa e|oirźnyzatát23.385,8 e Ft-tal megemeli.

felkéri a polgármesteľt, hogy a f0|2. évi pénzmaradvźny e|szttno|ásánáI és

felhaszná|ásánál, valamint a2013. évi koltségvetésről szóló rendelet módosításźlnźi a |-3.
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

a Budapest VI[., Vajdahunyad u. 5. sztnn a|atli, 35602 hľsz-ú, 1479 fiŕ alapterületű
telekľe, az onkorm źnyzat javára 20|3 . március 26-ig bejegyzett visszavásarlási jogával a
6.) pontban foglaltak szerint élni kívan.

6.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy az onkormányzat vísszavásárlási igényét a tulajdonos felé
jelentse be azza|, hogy a visszavásarlási jog gyakorlásanak és az igény bejelentésének az a
feltétele, hogy az a bejelentés időpontjában ismertek szeľint - az tita|ában elvaľhatóság és

a gondos e|jáĺás kcivetelménye alapjźn_ vagyoni előný eredményezzen azonkormétnyzat
szźtmźra.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataridő:2013. marcius 20.,4. pont esetében20|3. május első testĹileti iilésének időpontja

A Kisfalu Kft.. tájékoztatása alapján: a visszavásáľlási jogra vonatkozó nyilatkozatot a
Manlíra Kft.nek megkiildték' a Budapest 1. számú Ftildhivatalba a nyilatkozat
benyrĺjtásľa keľült. A Budapest 1. számú Fiitdhivatal az Onkormányzat tulajdonjogát
bejegyezte.

Javaslat a Józsefvdrosí Ki)zterületi és Parkolósí Rendészettel kapcsolatos dijntések
meghozatalóra

94ĺ2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a Józsefuárosi Varosüzemeltetési SzolgálatnáI20|3. április 30-i hatállyal megsztinteti
a Jőzsefvźtrosi Jóťrúk SzoIgáIat elnevezésű egységet és ettől az idóponÍ1óI megszúnik a
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költségvetési szeÍy ezen feladata, és ezeĺ7 feladatot 2013. május 01. ĺapjźńő| a
J őzsefv ár osi Köztenilet-felügyel et 1 átj a el.

b) a Józsefuaľosi Vaľostizemeltetési Szolgálat 2013. május I-jéĺ az a) pont szerinti
felađatellátást biztosító eszkĺjzcjket ingyeneseĺ átadjaaJőzsefvźrosi Közterület-felügyelet
részéte. Az tĺadás-átvétel lebonyolítására felkéri a költségvetési szervek vezetoit.

2. a határozat 1. pontja a\apjźn 2013. május l-jétől kijelöli a Jőzsefvárosi KözterĹilet-
feltĺgyelet telephelyként a Déri Miksa u. 3. szám alatti ingatlant.

3. a Jőzsefvárosi VárosĹizemeltetési Szolgálat engedélyezett|étszźtmát2013. május I-tóI20
fővel csökkenti (80102 cím onként vállalt feladat), így a költségvetési szerv
engeđé|yezeÍt|étsztlma 135 főről 115 főľe módosul.

4. a Jőzsefutrosi Varostizemeltetési Szolgálat 201'3. évi költségvetését az e|őtefiesztés 1.

száműés az Ił:. szálĺú melléklete szerint módosítja.

5. a Teleki Lász|ő téri ideiglenes piac órzésére 2013. május 01-től 2013. december 31-ig
9.053,0 e Ft-ot biĺosít aJőzsefvźĺtosi Várostizemeltetési Szolgálat költségvetésén belül.

6. a KözterĹilet- felügyelet engeđé|yezett létszámát20|3. május 1. napjától20 fővel (30104
cím ĺinként vállalt feladat) 20 fove| megemeli, így az költségvetési szerv engeđé|yezetl
|étszáma 138 főről 158 főre módosul.

7. a K<jzterület-felügyelet 30104 cím ťĺnanszírozásí bevételen belül a működési
irźnyítőszervi támogatásként folyósított fizetési szźttĺůtn történő jőváírás e|őirányzattń
40.096 e Ft-tal, a felhalmozási irźnyító szervi támogatásként folyósított fizetési számlán
történő jőváírás előirányzatát I.I43 e Ft-tal megemeli.

8. a Kĺĺzteľület-feltigyelet 301041 cím kiadás személyi juttatás eloirźnyzatát23.448 e Ft-tal,
a munkáltatót teľhelő és szociális hozzájátu|ási adó e\őirányzatát 10.524 e Ft-tal' a dologi
e|őirányzatát6.124 e Ft-tal, afelhalmozás előiranyzatát1.143 e Ft-tal megemeli.

9. felkéri a Jőzsefvárosi Viáľostizemeltetési SzoIgáIat és a Kĺjzteľület-felügye|et vezetőjét,
hogy a felađat átszervezésével éľintett munkavállalók ügyében a Munka Törvényktinyve
és a Kjt. szerint szabáLyozott személytigyi lépéseket tegyék meg.

10. felkéľi a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szo|gá|at és a Közterület-feliigye|etvezetojét a
határozat 1. pontja szerinti alapítő okirat és a szervezeti és műk<jdési szabáIyzat
módosításának előterjesztéséľe a Képviselő-testület 20|3. április havi második rendes
ülésére.

I|. a9l20l3. (II.22.) önkoľmĺínyzati rendelet 14. sz. melléklet 2l1ll' soľszámú pontja, 30101
címen a Némęt u. 17-19. szám a|atti ingatlan hátsó épületľészének felújításara
vonatkozóan 30.000 e Ft felújítási kiadás eLőírźnyzatźú a zárolás alól feloldja, ezzel
egyidejűleg a Il705 címen az egyéb felha|mozási kiadáson belül a felhalmozásra,
felúj ításra nyúj tott kölcsönĺjk eIofu źnyzatából 3 0. 000 e Ft-ot zétrol.

|2. feIkéria polgármesteľt, hogy ahatátozat 4.,7.,8., 11. pontjában foglaltakat a költségvetés
következő módosításĺínál vegye fi gyelembe.

13. ahatźltozat 11. pontjában szereplo építési benhźzáshoz sziikséges közbeszeľzési eljáľás
le fo lytatás ára fęlkéri a J őzsefv áro si Kö ĺerül et- felügye |et Igazgatőj át.

Felelős: 1.a),2- 8., II-I2. pont esetén polgĺírmester
1.b), 9-10. pont esetén a Jőzsefvźrosi Várostizemeltetési Szolgálat és a
Józsefuĺíľosi K<jzterület-felügyel et v ezetője
1 3 . pont esetén a J őzsefv źrosi Közteriilet-felügyelet v ezetője

Határidő: 1. pont esetén 2013. április 30. és 2013. május 01.
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2-8. pont esetén 2013. május 01.
9. pont esetén 2013. március 20.
10. pont esetén a Képviselő-testtilet 2013. ápĺilis havi második rendes ülése
11. pont esetén 2013. március 20.
12. pont esetén a kĺlltségvetésľől szóló rendelet következő módosítása
13. pont esetén aközbeszerzési eljźtrás megindításáĺa}}L3. március 20.

A Józscfuáľosi Kiiztcriilct.fclügYclct tájćkoztatása alapján: a JVSZ.től a munkavĺíllalók
átvétele megtiirtént. Az sZMsZ mĺídosítása a jriliusi első képviselő-testületi ülésen
javasolt a változásokat és javaslatokat figyelembe véve. A beszerzési eljárás
lebonyolítása megttirtént, a beruházás folyamatban van.

A PénzůieYi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testůi|et 94ĺ20Í3. (III.20.)
számű határozatáł'ban foglaltak t ktiltségvetésről szóIó a 21ĺ2013. (v.13.) számú
iinko rmányzati rendeletben végrehajtásra keriiltek.

A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szoleálat tájékoztatása alapján: ilz intézmények
köziitt az átadás-átvéte| lebonyolításľa, a szükséges személyzeti és pénzügyi
(ktilts égvetési) intézkedések végrehaj tásľa keľültek.
Az intézmény alapító okiratának, valamint szervezeti és műkiidési szabá|yzatának
módosítása egy korábbi képviselő-testĺileti diintéshez kapcsolĺídĺóan megtiirtént, azonban
annak képviselő-testiileti elfogadásához' egy a míÍkłidést alapjaiban befolyásoló
kérdés b en j o gi ál| á sfo glalás (d iintés) meghozatala szüks é ges.

Ameddig ez nem ttiľténik meg a kérdéses okiľatok további módosítása intézményünk
részérőI álláspontja szeľĺnt nem lehetséges. Ennek megfelelően pontos időpontot nem
tud megielölni.

Javaslat az ideiglenes Teleki téri piaccal kapcsolatos fejlesztések és javítúsok költségeinek
biztosítdsdra, valamínt káreseménnyel kapcsolatos részletJizetési kedvezmény biztosítdsdra

109t20r3. (rrr.27.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 16. pontja alapján

1. felkéri a Jőzsefváĺosi Vaľosiizemeltetési Szolgálatot, hogy végezze e| az ideiglenes piac
vízelvezető rendszeľének teljes kĺjnĺ felméľését és készítse e| a víze|vezetés bińosításrának
teljes költségvetését' és a költségvetési fedęzet biztosítása éľdekében a kĺivetkező testtileti
ülésre terjessze be

2. a) hozzájałul althoz, hogy a Mobilbox Kft. a mobilkonténer tulajdonosa számtxa a
szerzođés a|apjan' jarő kártérítési összeg megfizetésre kerüljön azza|, hogy ezze|
pźtrhuzamosan Frena Józseffel, az |. sorszámú mobilkonténer béľlőjével szembęÍI az
onkormanyzat érvéĺyesítse a 20|3. február 14. nap1arl történt káľeseménybőI szźrmaző
megtérítési igényét, melynek összege 567.500,- Ft + AFA, azazbruttő 720.725'-Ft.

b) a 2.a) pontban meghatáĺozott tartoztts megfizetése tekintetében hozzájźru| 12 haví
tészIetťlzetési kedvezmény megadástůloz Frena József béflo részére, mely havi 60.06l Ft,
az utolsó rész|et összege 60.054.-Ft' azzal, hogy az első részlet a konténer ismételt
birtokbavételét követő három hónapon belül esedékes, és a továbbiakban tárgyhó 5.
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napjáig kell teljesítenie, egy rész\et elmaraďásával a be nem ťlzetett részletek egy
összegben azowru| esedékessé válnak.

c) felkéri a po|gármestert a 2.b) pontban foglalt részletťlzetési kedvezményrol szőIő
megáll apod ás alákásár a.

3. felkéri a IYSZ igazgatőjtlt, hogy a Budapest Főváľos KormányhívataIa Munkavédelmi és

MunkaĹigyi Szakígazgatási Szerve á|tal előírt kĺjtelezések megtételéről készítsen
beszámolót a Képviselő-testtilet részére.

4. a 2. pontban foglaltak miatt az onkormanyzat bevételi |1407 cím - kötelező feladat _

íntézményí működési bevétel eloirányzatát 360,4 e Ft-tal megemeli, a kiadás đologi
eIóirźnyzatźt 360,4 e Ft-tal megemeli, ezze| egyiđejtĺleg a kiadás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalék e|őirtnyzatán belül az źitalźnos tartalék előirćnyzatárő| 360,4 e Ft-
ot átcsoportosít a kiadás I | 407 cím dologi e|őirányzatára.

5. a) az ideiglenes piac előtető megépítésével egyetért, és az 572,0 e Ft kivitelezési költség
feđezetéül az Önkormtnyzat 2013. évi eľedeti költségvetésben nem tervezett 20If. évi
szabad pénzmar advanyát j elo li me g.

b) a kciltségvetési fedezetet az onkormźnyzat2013. évi II407 cím - k<jtelező feladat - dologi
e\óitényzatarabińosítjaaza)pontbanfoglaltakalapjźn.

c) felkéri a polgáľmestert, hogy az onkormźnyzat 2012. évi pénzmatadvźny e|számolástná|
és felhaszntůásáná|, valamint a 2013. évi költségvetésľől szóló rendelet módosításźtnáI
vegye figyelembe az a)-b) pontban foglaltakat.

Felelős: 2.,4.,5. pont esetén polgármester

1., 3. pont esetén IvsZigazgatőja

Hattľrdő: 1. pont esetén 2013. április 10.

2. a),b),4.,5. a), b) pont esetén 2013. március27.
2. c) pont ęsetében 2013. április 10.

3. pont esetén 2013. május 2. képviselő-testtileti iilése
5. c) pont esetén a költségvetési rendelet következő módosítása

A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: A Teleki téri
ideiglenes piac területén feltorlódó esővíz elvezetése érdekében a JYSZ munkatársai
20|3.03.02.án a Szerdahelyi utcával páľhuzamos konténeľ sor előtt' aho| feltoľlódik a
víz, ott megfelelő bontó eszközze| ľést nyitottak a víz szabad (konténeľek alatti)
továbbfolyása céljából. A kialakított míĺszaki megoldás jóI vwsgázott a2012. március 2.
án, 3.án, éjszaka hulló csapadék a nyitott réseken elvezetődtitt. Fenti megoldással
pénzügyi ráfordítás nélkiil sĺkeľült elhárítani a problémát.

A piacvezetői irodába kihelyezett mobil klíma berendezést átmeneti jelleggel telepítették
a kéľdéses irodába.

A Teleki téri ideiglenes piac előtetőinek elkészítéséhez szĺikséges anyagok beszeľzésére
az áraján|atokat (3 cégtől) a JYSZ bekérte. Lz árajánlatok a Vagyongazdálkodási és

Üzemeltetési Ügyosztá|y részére megkĺildésre keriiltek a szůikséges anyagok megrendelés
érdekében. Az Ügyosztáiy által készÍtett megľendelő tudomásuk szerĺnt egyik céghez
sem éľkezett még meg.
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A Pénzügvi ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület 109ĺ201.3. (II|.27.)
számú határozatának 4.5. pontjában foglaltak a kiiltségvetésľől szőlő a 2112013. (v.13.)
számrĺ tinkoľmányzati rendeletben végrehajtásra keriiltek.

A VagYongazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv Létesítménvůizemeltetési Iroda
tájékoztatása alapján: A megállapodást a béľlő, Fľena József aláírta, a konténer
átadásrz keľůilt. Az ideiglenes piacra vonatkozó beszerzési eljáľások lefolytatásra
kerültek' a JVSZ megrendelte a munkálatokat.

Javaslat a 36750/2 helyrajzí szdmú közteriilettel kapcsolatos intézkedések megtételére

rr1.t2013. (rrr.27.)
A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. felkéri a polgármesteľt, hogy hivatalos megkeresésben tájékoztassa a Fővaľosi
onkormanyzatot a Fővárosi onkormányzattulajđonátképező 3675012he|yrajzí sztnrltl
kö zteriilet j o gel l ene s haszná|atár őI.

2. felkéľi a polgáľmestert, hogy a jogellenes közteľtilet-hasznźiatjogkövetkezményeinek
szab áIy ait đo|gozza ki.

Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 1. pont esetében 2013. március27.
2.poĺtesetében 2013. május 31.

A Vagvoneazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján: 2.es pont: a
ľendelet megalkotása megtłirtént.

Javaslat méltányosságĺ kéľelem és fellebbezések elbíľálásáľa

122t2013. (rV.03.)
A Képviselő-testiilet szociális igazgatás tárgyköľében másodfokú tinkoľmźnyzati hatósági
j ogkörében e|jáw a az alábbi döntést hozza:

1. Jónás Józsefné adósságcstikkentési támogatás megtéľítésre k<jtelezésetźrgyábarlhozott
04-857Il5l20I2. szźtmű I. fokú hatáĺozatot megvá|tonaýa és a 63.480,- Ft ĺisszegtĺ
adósságcsökkentési támogatás megtérítését méltányosságból elengedi.

2. Kiss Zso|t Ernő adósságkezelési szolgáltatás és adósságcsökkentési támogatás
megállapítása iránti kéľelmét elutasító 04-154621312012. szźlmu I. fokú hatfuozatot
helyben hagyja.

3. Kapornai Attilané adósságkezelési szolgáltatás és adósságcsökkentési támogatás
Ĺigyében hozott I. fokú megszĹintető és megtérítésre kötelező 04.6214/712012. számu
hatfu o zatot helyb en hagy j a.

Felelős: polgármesteľ

Hataridő: 2013. április 3.

A Humánszo|eáltatási Ügyosztály Családtámoeatási lroda tájékoztatása alapján: a
másodfokú jogkörében eljáľĺí Képviselő-testĺilet által meghozott dtintések alapján a
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fellebbezések és méltányossági kérelem tekintetében hozott blatá.ľozatok a|áírásra és az
ĺigyfelek részére kłizlésľe kerültek.

Javaslat a Corvin Sétdny Programot éľintő iigyvédi megbízdsi szerződések esetében az
iigyvédi tito ktartds alóli felmentésre

|23ĺ20|3. (Iv.03.)
A Képviselő-testĹilet az alt.řbi döntéseket hozza..

1. A Képviselő-testiilet a Corvin Sétany Program végrehajtása ttlrgyában megkĺitött
szerződéses rendszer teljesítésével kapcsolatban tudomásukĺa jutott ađatok és
infoľmációk tekintetében dľ. Csoľba JózseĹ dr. TomócziLász|ó, dr. Balkay Hanna, dr.

Bálint Tibor, dr. Harsányi Gáboľ, dr. Réti Sándor iigyvédeket a titoktartás alól
felmenti.

2. felkéri a polgáľmestert és a Rév8 Zrt-t, hogy a felmentéssel kapcsolatban szfüséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester, Rév8 Zrt.

Határidő: 1. pont tekintetében azonnal,

f . ponttekintetében2013. ápľilis 15.

A Vagvoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a
hatálrozúban megielenítettügyvédek és a BRFK részére értesítést küldt'tt az|Jgyosztáiy
a titoktartás alóli felmentésľől.

Javaslat a Budapest-Józsefvdros Magdolna Negled Program II. projekttel kapcsolatos

Íizetés i kiitelezetts é g telj e sí,tés ére

Í2412013. (IV.03.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a Budapest-Jőzsefváros Magdolna Negyed Pľogram II. projekťtel kapcsolatos, a Pro
Regio Nonprofit Közhasznú Kft. K-2013-KMOP-5.1.1/8-00899541163 iktatószámú
levele aIapján felkéri a polgáľmestert, hogy intézkedjen az |.175.457 Ft tőkeösszeg +

I25.006 Ft ügyleti kamat + 2013. március 13. nap utáni 185,- Fí nap összeggel növelt
ügyleti kamat-állomany visszaťlzetéséről 2013. ápńlis 05. napjáig a Pro Regio
Nonpľofit Kozflaszní Kft . felé.

Felelős: polgiĺrmesteľ

Hattridő: visszaťĺzetés határideje 2013. április 05. napja.
2. avísszaťlzetendő, osszesen I.305.463,- Ft fedezetéül a 1|604 cím20l2.évi, a2013.

évi kö lts é gveté sben nem terv ezett szab ad p énzmar advanyt j el ĺi l i meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. április 3.
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felkéľi a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 20If. évi pénzmnadvźny
elszámolásánál és a 2013. évi költségvetésľől szóló rendelet módosításánáI vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester

Hataľidő: azönkormányzatk<iltségvetésénekktjvetkezőmódosítása
4. felkéľi a polgármesteľt, hogy vizsgá|ja meg annak lehetőségét, hogy akozbeszerzést

bonyolító kozbeszerzési tanĺíosadó felelőssége kitorjed-ę az |. pont szerinti fizetési
kötelezettségre, továbbá adjon tájékońatást a VJV Kft-vel megkötött
keretmegállapodást mege|őzó kozbeszerzési elj aľás korülményeiről.

Felelős: polgármester

Hatźtriđo: a Képviselő-testĹilet 2013. májusi első rendes tilése

A Jegyzői KabÍnet tájékoztatása alapján: 4. pont: a Képvĺselő.testület a20l3.június 05.i
iiléséľe a Rév8 Zrt. e|őterjesztést készített' melyben kitéľt a hivatkozott hatáľozat 4.
pontjában foglaltakľa, a Képviselő.testület ugyanakkor az e|őterjesztést és a határozati
javaslatot a213l20|3. (vI.05.) számú határozatálban nem fogadta el.

A Pénzüevi Ugyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 12412013. (IV.03.)
számrĺ határozatának 1. pontjában foglalt 1.308.418.-Ft visszauta|ása 20|3. ápľilis 24-én
megttiľtént.

A 2013. január 14. napjdra kiírt ,,KSZ/2013 típusú, bérlakús pdlydzat eredményének
megdllapítdsa, és javaslat a ,,KSZ-II/2013 ttpusĺł,, bérlakds pólyúzat újabb kiíľúsóra

127t2013. (rV.03.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
1.) a,,KSZl2013.,,típusú pá|yázaton meghirdetett Budapest VIII.' József u. 41. I. emelet 8.

szźm a|atti lakásľa benyújtott pá|yźzatok nyeľtese sorsolás tftján:

Gerébné LaczikAnikó (9 pont)

Visszalépése esetén a sorľendben a kĺivetkező páIyáző:

Lente Annamária (9 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja

Határidő: 2013. április 3.
2.) aKSZ|20I3.,'típusú pá|yázaton meghirdetett Budapest VIII.' Kőľis u. 10/A. I. emelet

4. sztĺn alatti lakásľa benyújtottpáIyźzatok nyeľtese:

Szőke Agnes (7 pont)

a
J.

I'7

Visszalépése esetén a sorrendben a következő pźiyáző:



Stefanovics Barbara (5 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja

Határidő: 2013. április 3.

3.) a KSZ|20I3. ,'típusú pźtlyćnaton meghirdetett Budapest vI[.' Práter u. 55. ilI.
emelet 25. szźtm alatti lakásra benyújtottpá|ytzatok nyertese:

Csikós Eva (11 pont)

Visszalépése esetén a sorrendben a következő páIytző:

Muzsainé Diószeghy Anđrea (10 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja

Hataridő: 2013. április 3.

4.) felkéľi a Kisfalu Kft., hogy az 1.) 2.), 3.) pontban meghatźlrozoÍt lakásokľa
vonatkozóan a nyertes pá|yáző\<kal, illetve a nyeľtes visszalépése' vagy kiesése esetén a
soľręndben következő páIyazőkkal a bérleti szeruoďést kösse meg.

Felelős: Kisfalu Kft iigyvezetó igazgatőja

Hatráľidő: f0I3. május 31.

5.) 20|3. április 15. - 2013. május 15. kĺjzĺjtt |akáspáIyźzatotír ki felújítási kötelezettség
vá|Ia|ásával. 1 év hattltozott időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti jog biztositásáva| az
e|őterjesńés mellékletét képező Pá|yázatĺ Felhívásban és a pá|yźnati Jelentkezési Lapban
meghatátozott taľtalommal a Józsefuaľos onkormányzat Polgármesteri Hivatal
köztiszťviselői, illetve más do|gozői, a Józsefuarosi onkormányzat á|tal fenntaľtott
k<iltségvetési szervek közalkalmazoÍtai és más do|gozői, az ĺjnkormźnyzatí feladat- és

hatáskĺjröket jogszabálynál fogva ellátó személyek, aJőzsefvźrosi onkormźnyzatkizaľólagos
vagy tĺibbségi tulajdonában |évó gazdasági táľsaságanak a dolgozói részére, akik a pźiyazat
kiírásakor legalább 3 éve az adott szeľv alkalmazástlban állnak, az a|ábbiakban felsorolt és

męgneveze tr. 4 đar ab bérlakásra.

a)Budapest, VIII. Magdolna u.12.II. 38. 1 szoba
b) Budapest, VIII. Dankó u. 16. II. 3. 1 szoba + hall
c) Budapest, VIII. Tomő u.23lA II. 36. 2 szoba

d) Budapest, VIII. József körut 48.II1I2. 3 szoba+ hall

Felelős: Kisfalu Kft iigyvezető igazgatőja

Hataridő: 2013. április 15.

36,00 mf komfoľtos
56,53 m" ĺjsszkomfoľt
65,|0 m. komfoľtos

95,83 m2 komfortos
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6.) apáLyázatra kiírt lakásokľa kötott bérleti szerzodésbe bele kellfoglalni, hogy abérIo a
lakást a bérleti szerzőđés megkötésétóI sztlmitott 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft Ĺĺgyvezető ígazgatőja

Hatariđő: 2013 . április 1 5.

7.) hozzájtrul, hogy a páIyázati Jelentkezési Lap ellenértékeként beťlzetett 500,- Ft + ĺfa
a Kisfalu Kft. bevéte|étképezze.

Felelős: polgármester

Hataridő: 20|3. április 1 5.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapjáni az eľedmény kifiiggesztésľe keľiilt' a bérleti
szerződések megkiitése folyamatosan történĺk' és a KsZ.IIlz0|3. típusrĺ béľlakás
pá|yázat eľedményét a Táľsaság2013. jrĺnius ĺ.9-i Képviselő-testületi ůilésre teľjesztette
be.

Beszdmoló a rendkíviili téli időjúrdsí viszonyok sorún jelentkező feladatok elldtásdról és
javaslat a lakosslźgvédelmi intézkedést igénylő tinkormányzatí feladatok hatékonyabb
ellátásúra

|28ĺ2013. (Iv.03.)
A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. a 46012012. (xII.19.) szttmű képviselő-testületi hatáľozat glapjan a Budapest, VIII.
kerĺilet Dankó u. 18. szám a|alĺkialakított ,,ELETMENTO PONT'' iizemeltetéséről
szóló beszámolót elfogadj a.

2. elfogadja, hogy az önként vállalt felađat e||źttásźra a Jőzsefvárosi Vaľosüzemeltetési
Szo|gá|at 3.764.5 e Ft-ot, a KöZteľiilet Felügyelet 8.563.1 e Ft-ot, a Kisfalu Kft.
I.257,9 e Ft-ot haszná|t fel az előteľjesztésben részletezettek alapján.

3. elfogadja, hogy a fiĺtés-aramkompenzáció becstilt összege 350,0 e Ft.
4. a 344,4 e Ft-os többletkĺjltségek fedezetétil a műkĺjdési céltaľtalék e|őirźnyzatát jelöli

meg.
5. az Önkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mfü<jdési cél és általĺános tartalékon belül a

rendkívüli események e|oirtnyzatárő| 344,8 e Ft-ot átcsoportosít a mfüĺjdési
céltaľtalék ľendkívĹili hideg időjárás miatti intézkedések feladatok előirányzatétra.

6. az onkormźnyzatkiadás 11107-01 cím mfütidési általanos és céltartaléke|óirźnyzatźn
beliil ľendkívüli hideg időjáľás miatti intézkedések feladatok e|őfuźnyzatáról 13.501,8
e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11303 cím - önként vállalt feladat - lakosságnak juttatott
szociális rászorultsági tźlĺnogatás e|őirányzatára 250,0 e Ft-ot, kiadás |1602 cím -
önként vá||a|t feladat - dologi e|őírźnyzatźna I.257,9 e Ft-ot, a 11108-02 cím - ĺinként
vá||alt feladat - finanszírozási mfüödési kiadásokon belüI az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őlĺźnyzatára II.993,9 e Ft-ot.

7 . a Jőzsefváĺosi Vaľosüzemeltetési Szo|gá|at 801 04 cím - ĺjnként vállalt felađat - bevétel
működési ťlnanszírozási bevételeken beltil az irźnyítő szervi támogatásként folyósított
tźlmogatás fizetési szźtmltn történő jőváirás elofutnyzatát és a kiadás dologi
elóirźnyzatát 3 .5 52,5 e Ft-tal megemeli.

8. a Konerulet-felügyelet 30101 cím - önként váI|a|t feladat - bevétel működési
ťlnanszítozási bevételeken belül az fuźnyítő szeľvi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźmlán történő jőváírás e|őirźnyzatát 8.44I,4 e Ft-tal és a kiadás személyi

t9



juttatás előirányzatźt 5.628,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺĺrulékok és szociális
hozzájáĺulási adó e|oirányzatát I.519,6 e Ft-tal, a dologi e|oirźnyzatat 7.293,8 e Ft-tal
megemeli.

9. felkéri a polgármesteľt, hogy a ktiltségvetésről szóló rendelet következő módosításáná,|
ahatźxozat 2-8. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

10. a) felkéri a polgármesteľt, hogy az önkormanyzatihatáskorbę tartozó lakosságvédelmi
feladatok eIltúástlrahozzon létre egy szakétőkből álló tanácsadó testületet.
b) az a) alpontban említett testtilet tagsai díjazásban nem részesĹilnek.
c) felkéri a polgáľmesteľt a tanácsadó testület ügyrendjének megállapítástra.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 1-8. pont 2013. április 03.

9. pont legkésőbb 2012.junius 30.
10. pont esetén a Képviselő-testtilet f0I3. május havi második rendes ülése

AVa zdát tájékoztatása alapján: a tanácsadó
testület ügyrendjét az
beterjeszti.

gyosztály kidolgozta, a polgáľmesteľ elé a|áírás cétjából

A Pénzüeyi Ugyosztály tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 12812013. (Iv.03.)
számú határozatának 2-8. pontjában foglaltak a kiiltségvetésről sző|ő a 2112013. (v.13.)
számű, önko rmányzati ren d eletb en v é grehaj tás ra keľiiltek.

Javaslat a Telekí téri piac elektromos htźlózatúnak fejlesztésével és a tervezői míívezetői
fe l adat o k e llátás dv al k ap cs o l ato s dij nté s e k me g h o zataldr a

129t2013. (rV.03.)
A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

a Teleki téri piachoz kapcsolódó elektromosháIőzat fejlesztéshez2.450.592 Ft (nettó
I.929.600 Ft + 520.992 Ft,q.pA.) összeget megťlzet az ELMŰ-Éľĺa.sz Há|őzatí
Szolgáltató Kft. részére és egyben fe|hata|mazza a po|gármestert a bővítéshez
kapcsolódó me gállapod ás alźńr ásfu a.

A ,,Teleki téri piac kivitelezési munkái vźllla|kozási szerzőđés kerętében,, tźlrgý
kozbeszerzési eljźrás eredményeként kötött vttllal'kozői szerződésben a tewezoí
mllv ezetői feladatok e||átásáv aI megbízza a RÉv g Zrt. -t' bruttó 1 . 5 0 0. 000, - Ft összegű
dijazássa|.
a hatáĺozat 2. pontja alapjan felkéri a REV8 Zrt. mb. cégvezetójét, hogy a tervezoi
muvezetói feladatokľa vonatkozó szerződést jóvahagyás céljából terjessze a
Vaľo s gazdálkodási és PénzĹigyi B izottság elé.
az |. és 2. pontban foglaltak fedezete a 1 1605 cím Teleki téri píac építése e|oirányzat
2012. évi szabad maradványa.
felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a 2012. évi pénzmarađvány
elszámolásánál vegye figyelembe.
felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a műszaki ellenőrzési tevékenységről, továbbá felkéri a
Rév8 Zrt-t, hogy a tewezoi művezetésről negyedévente számoljon be a Képviselő-
testületnek.

l.

2.

a1

4.

5.

6.
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Felelős:

Határíďő:

I -2., 4-5. pontok esetén polgármester

3. pont esetén nÉvs Zrt. mb. cégvezetóje

6. pont esetén a Kisfalu Kft. ügyvezetője és a Rév8 Zrt. mb. cégvezetóje

I-2, 4-5 . pontok esetén 2013 . április 3.

3. pont esetében 2013 ' április havi második rendes ülés

6. pont esetében a Képviselő-testület haľomhavonkénti rendes ülése

A Pénzůigvĺ Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület Í2912013. (Iv.03.)
számű határozatában fog|altak a 20Í3. évi kiiltségvetésről szóló 9l20t3. (|I.22.)
iinkormányzati rendelet módosításáľól szőIrő a 2|'I20t3. (V.13.) számű tinkoľmányzati
rendeletben végrehaj tásľa keľiiltek.

A Váľosfeilesztési és Főépítészĺ tievosztálv táĄékoztatása alapján2 az ELMU lJlź./lőzati
Kft-vel a szerződés megkiitésre kerĺilt ápľilis 30-án. A RÉv 8 Zrt.ve| a tervezői
mĺĺvezetés tźrgyában a szerződés megkötésre keľĺilt május 8.án.

Javaslat közfelaďat elldtdsí szerzőďés megki)tésére a Szent lgnúc Jeuuita Szakkollégium és
a Jézus Társasdga Alapínánnyal

Í3012013. (Iv.03.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

l. kozfeladat ellátási szerződést köt a Szent lgnác Jezsuita Szakkollégiummal (székhely:
1085 Buđapest, Horánszky l.18.; képviseli: dr. Feledy Botond rektor), valamint annak
fenntaľtójáva|, a Jézus Tarsasága Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Mária u.25.;
képviseli: Brunner Róbert elnĺik).

2. felkéri a polgáľmestert az előteľjesztés mellékletétképező kozťe|ađat ellátáSi szerzodés
a|áirására'

Felelős: polgármesteľ

Hatźndo:1. pont esetében: 2013. április 3.

2.pont esetében: 2013. április 19.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály tájékoztatása alapjánz a szerződés 2013. ápľilis 23-án
a|áírásra kerüIt.

Javaslat a kiizfoglalkoztatottak munkaköri alkalmassdgí viugúlota elvégzése tdľgyában
k ö tött E gy iittm íÍ kii dé s í M e g d ll ap o ď ds me g s ziinteté s é r e

Í3tl2013. (Iv.03.)
A Képviselő-testülęt úgy dtĺnt, hogy

l. a Budapest Főváros KormányhivataLa Munkaügyi Központtal és a Józsefuarosi
Egészségiigyi SzolgáIattal 2011. február 18. napján megkötött és 2012. május 18.

21



napjtLn módosított, ktĺzfoglalkoztatottak munkakĺjri alkalmassági vizsgáIata elvégzése
táĺew hatáĺozatIaĺ időre szóló Egytittműköđési Megállapođást közös megegyezéssel
megszi.inteti.

2. felkéri a polgármestert a hatźttozat 1. pontjában foglalt, az előterjesńés 3. sz. mellékletét
képező EgyĹittműkodési Megállapodást megsziintető Megállapođts aláírźsára.

Felelős: polgármester

Hataridő: 2013. április 1 5.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: az
EgyüttmíÍktidési Megállapodást megszíintető Megállapodás a|áírásľa és a Budapest
Főváľos Kormányhivatala Munkaiigyi Kiizpont, illetve a Jőzsefvárosi Egészségůigyi
Szolgálat r észére megkůildésre keľĺilt.

A Jóaefvúrosi onkormdnyzat 2012. évi kiiltségvetésének végrehajtásdról su1ló beszámolója
és a zórszdmaddsi rendelet-tervezete

|'48ĺ2013. (v.08.)
A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

l. elfogadja az előterjesĺés 1. számű mellékletében tészlętęzettek alapjźn az
onkormanyzatbehajthatat|ankĺjvetelések hitelezési veszteségként való |ekását.

2. elfogadja az e|őteqesztés 3. számű melléklętét képező ''Beszámolő 
a 2012. évben

v égzett bel ső ellen őr zési vizs gálatokĺó l'' szóló beszĺímolót.
3. elfogadja az onkormányzat 2012. évi gazdálkodásaľól sző|ő szĺiveges

beszámo1ót.

Felelős: polgáľmester

Hatźriđő: azonna|

A Pénzüeyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testiilet |4812013. (v.Os.)
száműhatározatátban foglaltakban aziigyosztá|y részéről külłin intézkedést nem igényel.

Iavaslat a Magdolna Negled Program II. keretében 16 épiiletbe telepített kamerarendszer
tov áb b i míí k ij dt eté s é r e

ĺ50l20t3. (v.08.)

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy az onkormĺínyzat 100%-os fulajdonában álló
lakóépületekbe (a továbbiakban: lakóépületek) kiépített belső kamerarendszęr miiködtetése
célj áb ó l a kcjvetkez o hattlr o zato t (a további akb an : hatźlr ozat) hozza.

l. Ahatározat ľendelkezésęit a lakóépületekľe kell alkalmazni, tovźlbbá a külĺjn dcintéssel
meghataľozott kameraľendszęr uzemeltetőjére és a lakóépületben bérleti joggal
rendelkező bérlőkľe, jogcím nélkĺili lakáshasznáLők'ra terjed ki (a továbbiakban
együttesen bérlő).

2. A lakóépiiletek minden bérlő részéte egyfoľmán renđelkezésre bocsátott közösségi
részei, helyiségei és teriiletek megÍigyelését szo|gáLő, ztrt rendszerű műszaki
megoldással kiépített elektronikus megfigyelo rendszer (a továbbiakban:
kamerarenđszer) létesítéséről az onkorm tnyzat péĺ:zngyi helyzetének fiiggvényében a
Képviselő-testület esetileg dönt.
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3. A kameľarendszer nem irányulhat abérIó á|talhaszná|t lakás vagy nem lakás cé|jźlra
szolgáló helyiség bejátatáta vagy más nyílászélrőjiára akkor sem, ha a minden bérlő
á|ta| használt éptiletrészen vagy terĹileten van elhelyezve. A kamerarendszer nem
helyezhető el olyan helyiségben sem' amelyben a megfigyelés - a helyiség
rendeltetéséből fakadóan - az emberi méltóságot sértheti (pl. illemhely).

4. A kameraľendszęrnek meg kell felelnie a mindenkoń legmagasabb adatbiztonsźryi
szint és a felvételek automatikus ľögzítése követelményeinek. A felvételeket a
rogzítést kcjvető 15 napig lehet tárolni abból a célból, hogy azok a rogzítés helyszínén
elkövetett bűncselekmény vagy szabá|ysértés miatt indult btintető-, szabálysértési
vagy más hatósági, bírósági eljárásban bizonyítékul felhasználhatóak legyenek. E
hatáľidő |ejáftát kĺivetően a fel nem haszná|t felvételeket haladéktalanul tĺirolni kell
úgy, hogy azok tĺjbbé ne legyenek helyreállíthatóak.

5. A kameraľendszer źllta| rogzített felvétele|<hezkizźrő|ag a rendszer iizemeltetője ferhet
hozzá, akivel a Jőzsefvárosi KözteľĹilet-felügye|et szerződést köt. Az ijzemeltető a
felvételeket csak a szerzođésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szfüséges és
a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen
esetben jogosult megismeľni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabáLyséľtési vagy
más hatóság részére továbbíthatja. A felvételeket a továbbítás megtörténte után
haladéktalanul törölni kell.

6. Az, akinek jogátvagy jogos érdekét a kamerarenđszeľ áItaIrcgzített felvétel érinti, a
felvétel rogzítésétől szźlmított tizenot napon belül jogának vagy jogos éľdekének
igazo|ásával kérheti' hogy az adatot annak tizemeltetője ne sefilmisítse meg, illetve nę
törĺilje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rogzített felvételt haladéktalanul
meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attő| szőłnitott haľminc napon belt.il,
hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nęm keľül Sor' a rogzitett felvételt
haladéktalanul törĺjlni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak'

7. A felvételek megismeréséről jegyzőkĺlnyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a
rögzitett felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok
megismerésének okát és idejét, az esetleg felmerĹilő továbbítási igéný.

8. A kameľaľendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megf,rgyelt
területre belépni, ott tartőzkodni szándékoző személyek figyelmét jól |áthatő helyen,
jól olvashatóan, a megfelelő tźljékoztatásra alkalmas módon fel kell hívni az
elektľonikus megfigyelőrendszeľ a|ka|mazásźnaktényére. A tájékoztatásbarl meg kell
jelölni azizemeltető személyét és elérhetőségétis. Az üzemeltető az énntett személý
- kérésére - köteles tájékoztatĺi a felvételek készítésével kapcsolatos minđen tényről,
így kiilĺlnĺisen annak céljĺĺľól és jogalapj áĺő|, az üzemęltetésre jogosult személyéről, a
felvételek készítésének időpontjaról és táľolásanak időtaľtamárőI, továbbá arról, hogy
kik ismerhetik meg a felvételeket. A tájékońatźlsnak ki kell terjeđnie az ériĺtętt
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, valamint jogorvoslati lehetőségeire.

Felelős : polgiíľmester
Határido: 2013. május 08'

A Józsefvárosĺ Közteľiilet-felüeyelet tájékoztatása alapján: az őnáII'ő, ingatlanokon
beliilĺ belső térÍigyelő rendszerek józsefvárosĺ vagyonvédelmi rendszeľbe illesztésére,
karbantaľtására, javítására' szükség esetén, a kamerákon rögzített események
adathordozőra r.ógzítéséľe a Jőzsefválrosi Kiizterůilet.felügyelet megbízási szerződést
ktitt'tt. A kameľák, vagy a vezér|ő egységek szabotázsvédelme biztosítja a ľendszeľ
folyamatos ľendelke zésr e áIIását.
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Javaslat a Magdolna Negled Program II. keľetében 16 épiiletbe telepített kamerarendszer
további míĺkii dtetés ére

151lf0Í3. (V.08.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
1. az MNP II. keretében kialakított, I00yo önkormányzati tuIajdonban álló lakóépületekbe

kiépített kamęraľęndszęrhęz tartoző ľiasztóľendszer távfelügyeleti rendszerbe történő
integrálásához és a Józsefuáľosi Közterület-feliigyelet által történő izeme|tetéséhez
hozztĄáru|, melyľe 2.003,7 e Ft cisszegben fedezetet biztosít az általános működési tartalék
terhére a Jőzsefvárosi K<jĺerĹilet-felügyelet költségvetésébe. A 2.003'7 e Ft-bő| az
egyszeri beruhź.źjźs kĺiltsége 1.066,0 e Ft, a 2013. évi üzemeltetési költség937,7 eFt.

2. ahattlrozat 1. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkormányzat kiadás l1107-01 cím mfüĺjdési cél és általános taľtalékon belül

az á|ta|ános taľtalék e|őirányzatźtrőI I.066,0 e Ft-ot átcsoportosít a II108-02 cím _

ĺjnként vál|a|t feladat - finanszíľozási felhalmozási kiadásokon be|i| az irányítő
szervi támo gatásként folyósított támogatás kiutalás a e|oir ányzatára a Józsefu áro si
Közteľület-felügyelet ttlmogatása címen.

b) az onkoľmźnyzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül
az źitalrttnos taľtalék e|őfttnyzatáÍő| 937,7 e Ft-ot átcsoportosít a II108-02 cím _

<jnként vál|alt feladat - ťtnanszíľozási műkĺjdési kiadásokon belül azirtnyítő szervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára a Józsefuárosi
Kozteriilet-felügyelet támo gatása címen.

c) a Közterület felügyelet 30102 cím finanszíroztsi fe|ha|mozźlsi bevételen belül az
irźnyitő szervi trímogatásként folyósított ťĺzetési szám|án történő jőváírás
előirányzatát és a beruházási kiadás - önként vállalt felađat _ e|őírźnyzatát I.066 e

Ft-tal megemeli az MNPII. keľetében kiépített kamerarendszerek rendszerbe
történő intesľálása címen.

d) a Ktjztertilet felügyelet 30102 cím finanszírozási műkĺjdési bevételen belül az
irányitőszervi támogatásként folyósított ťĺzetési számlán töľténő jőváirás
e|őirźnyzatát és a dologi kiadás - önként vállalt feladat _ e|oirźnyzatát 937,7 e Ft-
talmegemeli az MNPII. keretében kiépített kameraľendszeľek mfüödtetése címen.

a hatáĺozat 1. pontjában foglaltak végľehajtása éľdekében felkéri a Józsefuáľosi
Közterület felügyelet ígazgatőját akozbeszeľzési éĺtékhatárt e| nem érő beszerzési eljaľás
lefolytatásara.
felkéľi a Kisfalu Kft. igyvezetojét, hogy gondoskodjon a 16 darab lakóépületľe
kihelyezendotájékońatőtáb|akihelyezéséľől.
a 36612010. (x. 22.) képviselő-testĹileti hatźrozat 10. pontját az a|ábbiak szerint
módosítja:
20]]. évtől 10 éves időtaľtamra előzetes kotelezettséget vállal a biztonsági
kamerarendszer műkÓdtetésére, fenntartására, amelynek kaltsége évente ].593,0 e Ft
összegben. A kovetkező évelcre afedezete a kiadási megtaknrítások, bevételi tÖbbĺetek.

felkéri a Polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánáI a
hatttr ozatb an fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 1-4. pontok esetében 2013. május 3I, 5. pont esetében a mindenkori
költségvetés készítése, 6. pont esetében a költségvetési rendelet kcjvetkező módosítása.

a

4.

5.

6.
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álkodási
tájékoztatása alapján: a 16 db táhla kihelyezéséről az
gondoskodnak.

ési lroda
kar Zrt. bevonásával

A Kisfalu Kft. tájékoztatása atapján: a 16 db tábla kihelyezés érő| az É)pkar Zrt.
bevonásával gondoskodtak.

A Pénzĺievi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testii|et |5|12013. (v.0s.)
számű határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a Képviselő.testület
20ĺ3. évi júliusi iilésére készítendő kiiltségvetési ľendeletben kerůil áfuezetésre.

A Jĺizsefvárosi Kiizterület-feliigYelet tájékoztatása alapján: a 16 kameľarendszeľ
folyamatos üzemelése biztosított, a beszeľzési eljárást a Józsefoárosĺ Ktĺzteľület.
feliigyelet lefolytatfa, a kameľák és a vezér|őegységek ktizponti vagyonvédelmi
rendszerbe integľálása folyamatban van.

Beszdmoló az MNP II. keretében végzett ěpiilettakarítási/lomtalaní.tdsi tevékenységrdl

1s2t2013. (v.08.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. nem fogadj ae| az MNP II. keretébenvégzett épülettakarítási tevékenységről készitett
beszámolót

2. ismételten felkéľi a Rév8 Zrt-t, hogy az MNP II. keľetében végzett épülettakarítási
tevékenységgel kapcsolatos részletes beszámolót _ a tények alátámasńásáu| szo|gtiő
dokumenfumok mellékletként tĺjrténő csatolásával - készítse el, mely tarta|mazza
külĺlnĺj sen az a|ábbiakat:

a) a hulladék mennyiségéĺeke\őzętes felméľése milyen módon történt, mely személyek,
szervek végezték;

b) a megrendelések eljarási rendjének pontos menetét;
c) a hulladék e|szá||itásának körtilményeit, a hulladék lerakásanak, deponálásának

részletes menetét.

Felelős: 1. pont esetén: polgáľmesteľ

Zpont esetén: Ptév8 Zrtmb. cégvezető

Hatĺíridő: 1. pont esetén:2013. május 08.

Z.pont esetén a Képviselő-testĹilet 2013.június havi első rendes iilése

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: a Rév8 Zrt. a kĺegészített és javított tájékoztatőt a
2013.június 5-i testületi ülésľe, a beszámolót a testüIet nem fogadta el.

Javaslat egy Íő megbízlÍsúra projektasszisztensí feladatok elldtdsdra a Jóaefvárosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ MNP III-ban vdllalt feladatelldtdsának
támogatdsdra

1s4t2013. (V.08.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magdolna Negyed Program III-hoz kapcsolódóan a

Jőzsefvźrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kcĺzpont feladatainak megvalósításáůloz egy fővel
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projektasszisztensi feladatok e||átásáramegbizásí szerzodést köt 2013. május 15. és 2015.
május 30. kĺjzötti időszakban' jaľulékokkal egyĹitt, 5 936 700 Ft megbizási díj ellenében, és

f eIhatalmazzaapolgéttmestertamegbízźsiszerzőđésaláírź.sfu a.

Felelős: polgármester

Hatźnldő: 2013. máius 1 5.

A Rév8 Zrt. t:ájékoztatása alapján: a szeľzíĺdés ,d Jrízsefváľosi CsaláĺIsegíÍő és

Gyermelĺjóléti Kiizpont és az Onkormányzat kiiziitt létľejött.

A Józsefoáľosi Családseeítő és Gvermekióléti Központ tájékoztatása alapján: a
szerződést a projektasszisztenssel megktitiitte a Jcsgyk a munkavállaló végzi a feladatát.

A Polgáľmesteri Kabinet tájékoztatása alapján: a megbízási szerződés 2013. május 15.
én aláírásra került.

Javaslat a lóuefvdrosi Gyermekek Üdtłltetéséért Közhasznú NonproJit KÍt. által
iizemeltetett Kttptalanfĺiredi Gyermek tdboľ gyeľmek vizesblokkfelújítúsára

155ĺ2013. (v.08.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a Jőzsefvárosi Gyermekek Üdtĺltetéséért Kozhasznű Nonpľofit Kft. által üzemeltetett
Káptalanftiredi Gyeľmek tábor gyermek vizes helyiségeinek fe|tĄítźsára 3 500 e Ft-ot
biztosít.

2. az |. pontban foglaltak fedezetéül 1.500 e Ft osszegben a 11107-01 cím általános
taľtalékot, 2.000 e Ft ĺjsszegben a Kft 2012. évi fel nem használt önkormźnyzati
támo gatását j e l ö li me g.

a Jőzsefvőĺosi Gyeľmekek Üdĺiltetésééľt Kozhasznű Nonprofit Kft. a 2012. évi
ĺinkoľmányzati tźmogatásából fel nem haszĺźlt 2.000 ę Ft-ot ne utalja vissza az
onkormanyzat részére, azt az 1. pontban meghatározott fe1adathozhaszná|jafe|.

a2. pontbarl foglaltak miaIt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és

általanos tartalékon belül az általános tartalék eIoirźnyzatźlrő| 1.500,0 e Ft-ot
átcsoportosít a 11801 cím - önként vállalt feladat - felhalmozźsi cé|ű ěúađott

p énzeszko z e|ok ány zatźr a.

felkéri a polgáľmesteľt a Józsefráľosi Gyermekek Üdultetéséért Közhasznú Nonpľofit
Kft. támogatásí szerzodésének módosításaľa és alźirástra a 4. pontban foglaltak miatt.

a Jőzsefvtrosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Kozhaszsltl Nonprofit Kft. a 3 500 e Ft-ot
ktilön kezeli és külcjn szźrno|ja e| az eredeti múködési támogatástól.

felkéri a Józsefuarosi Gyermekek Üdtiltetéséért KozÁasznt Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét a közbeszętzési éttéIłhatźrt el nem érobeszeruési eljáľás lefolytatásara, és

a vá|Ialkozási szerződés megkötésére az 1. pontban meghatározott feladat
tekintetében.

felkéri a polgármestert, hogy a hatźtrozatban foglaltakat a költségvetésről szóló
renđelet következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért KĺjzhasznuNonprofit Kft. iigyvezető igazgatő

Hataľidő : 1 -7. pontokb an azonnal,

a

4.

5.

6.

7.

8.



8. pont esetében a költségvetés kovetkező módosítása

A Józsefvárosi Gyeľmekek Üdiiltetéséért Ktizhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatása
alapján: a Káptalanfĺiredi Gyeľmek tábor gyermek vizesblokk felújítása a tábornyĺtás
napjáľa befejeződiitt. A jóváhagyott összeghatáľon belül sikeľült lefolytatni az
érté|<határ alatti kőzbeszerzési eljárást. Szakmánként megbontott és három-három
ajánlatból sikeľült úgy kiválasztani a kivitelezőket, hogy iisszeghatáron belül és
szárrrukra nregjeliilí lra1áľidiĺľe elkészůilÍ a kiviĺelezés. A Táľrogatási Szer.ződés
módosításra keriilt így a szerzłidés szerĺnt a kft-nek a míĺktidésľe biztosított
támogatással együtt 20|'4. januáľ 31-ig attő| elküliinítetten elszámolnak. A
megvalĺisulásról a megnyitó vendégeĺ is meggyőződtek és elismeréssel szóltak.

A Pénzüevi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testiilet |55ĺ20Í3. (v.08.)
számrĺ határozatálban foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a Képviselő.testület
2013. évi júliusi ülésére készítendő költségvetési rendeletben keriil átvezetésre.

Nyilvdnos, egyfordulós pdlyázat kiírdsa a Budapest WII. keríłlet, Futó utca 5-9. szdm alatti,
3 5 5 7 6/1 hrsz-ú önkormdnyzati tulaj do nú tele kingatlan értékesítésére

Ĺ58ĺ2013. (V.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.)a Budapest WII., Futó u 5-9. szám a|attí, 35576/I hĺsz-ú telekingatlant értékesítés útjan
hasznosítja. A hasznosítás éľdekében nyilvános egyfordulős páIyázatot ír ki.

2.) e|fogadja az e\őte4esztés mellékletét képező, a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szźnrl alatĺi,
35576lI hľsz-ú telekingatlan értékesítésére vonatkoző pźiyázati felhívást.

3.) a páIyźzati felhívást a Képviselő-testület 428l20t2. CXII.06.) számu határozatźtbarl
foglaltakon tula Metropol című napi lapban teszikozzé.

4. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a versenyeztetési eljaľást bonyolítsa le, és a pźiyázat
eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-testület elé jóvahagyás végett.
Amennyiben a pźtlyźnat eredménýelentĺl záĺu|, fe|hata|mazza a Yźrosgazdálkodási és
PénziigyiBizottságotapá|yázatot|ęzźlrőeredménymegáI|apítására.

5.) a Kisfalu Kft. eredményes pá|yázat esetén az onkoľmányzatta| fennáltó megbizási
szerzodés 24.12 pontja szerinti megbizásí đíjra, eredménýelen páIyźzat esetén a
megbízási szeľződé's 24.3I pont szerinti hirdetési költségeinek megtérítéséľe jogosult. A
díjazás kifizetésére eredményes eljarás esetén az adásvéte|í szeruőđés alźńrź.sát követően,
eredménýelen eljaľás esetén a Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság döntését
ktjvetően benýjtott szźlria ellenében történik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

Hatarido: 1. pont: azonnal

2. pont: azonnal

3. pont: azonnal

4. pont: apá|yázaÍ. eredményének megállapítását követő 15 nap

27



5. pont: az pá|yázat eredményének megállapítását, illetve az ađásvéte|i szeruőđés
meskötését követően

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: A pźiyázat kiírásľa keľült. Az aján|atok leadási
határideje z 20Í3. június 25.

Javaslat a Józsefvúrosi Közösségí Hdzak NonproJit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések
meghozataldra

t59120ĺ3. (v.08.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Józsefuárosi Kcjzösségi Házak Nonproťrt Kft. 2013. évi közfog|a|kozatásának cjnrész
tĺjbbletköltségeire 1.430,0 ę Ft-ot biztosít a l1l07-01 cím műkĺjdési cél és általános
tartal é kon b elül a kö zfo gl alk o ztatás önĺé s z e|őit áĺy zatr őL.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. május 08.
2. e|fogadja a lőzsefvárosi Ktjzösségi HĺŁak Nonprofit Kft. alapító okiľatának módosítását,
valamint a módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt a|apitő okiratot, és felkéri a
po l gárme st ert az a|apítő okirat mó do s ítás dokumentumainak a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Hatariđő: f0I3. május 08.

3. felújítja aJőzsefvtnosi KcizösségiHtzak Nonprofit Kft. útján, annak vagyonkezelésében
lévő Homok utcai és a Dankó utcai sportudvarokat, és felkéľi a Kft.-t, a benlházás saját

nevében töľténő lebonyolításaĺa, melyľe 13. 500,0 e Ft-ot biztosít a 11107-01 cím múkĺjdési
cél és általános taľtalékon belüI az általános taĺtalék terhéľe, és felkéri a Kft. igyvezetójét, a

sztikséges beszeruési elj áľás lefolytatásaľa'

Felelős: polgármester, Józsefuaľosi Kĺizösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője
Hataridő: 2013.junius 30.
4. felkén a Jőzsefváĺosi KözcisségiHazakNonprofit Kft. tigyvezetójét, a 3. pontban foglaltak
végrehajtás érdekében, hogy készítse elő a 2013. évi támogatási szerződésének I. számtl
módosítását' valamint felkéľi a polgármesteľt annak aláirására.

Felelős: polgármesteľ, Józsefuáľosi Közcjsségi Házak Nonprofit Kft. ĺigyvezetője
Hataridő: 2013. május 31.
5. a Józsefuarosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. rd,szére a Nemzetgazdasági Minisztérium
által utófinanszirozással megvalósuló projekt biĺosításaľa 10.000.000,- Ft osszegrĺ 2013.
december 3I-i lejáraťÚ tagi kĺilcscint nyújt. A kölcsön feđezete az éven belüli lejaratu kölcsön
visszaťtzetése.

Felelős: polgármester

Hattriđő: 2013. május 08.
6. a 5. pont aIapjźn elfogadja az előterjesztés 1 sZ. melléklete szeľinti tagi
kölcsĺjnszerzőđést, és felkéľi a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármesteľ

Határiđó : 2013 . május 08.

7 . az I.,3. és 5. pontban foglaltak miatt:
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Iavaslat a Budapest WII. kerĺźlet, Prdter u. 20/A sz. alatti tdrsashúz tdmogatdsdra

160t20r3. (v.08.)

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

a) az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül a
kĺizfoglalkońatás e|oirányzatáÍő| I.430,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím - kotę|ező feladat -

mfü ö dé s i cé 1ú átadott p érueszkoz eloir źny zatár a.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon be|n| az
általános taľtalék e|oirźnyzatáľól 13.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím - önként vá||alt
feladat - felha|mozási célú átađottpénzeszkiĺz e|őirárryzatára sportudvarok felújítása címen.

c) az 5. pontban foglaltak miatt az onkormanyzatbevétel 11805 cím - ĺjnként vállalt
feladat _ működési kĺjlcsöncjk visszatériilése előiľányzatát és a kiadás _ ĺjnként váIIaIt feladat

- mfüödési kĺjlcsön nýjtása előírtnyzatát 10.000 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Hatźnido: 2013 . május 08.
8. felkéri a Józsefuárosi Köztlsségi Házak NonpľoÍit Kft. igyvezetőjét, hogy
gondoskodj on az aIapítő okirat 20|3. január 01-jén hatáIyba lépett jogszabáIyi változásoknak
megfelelő módosításaľól.

Felelő s : Józsefu áro si Közö ssé gi Házak Nonpro fit Kft . iigyvezetőj e

Határidő: legkésőbb 20| 4. j anuár 0 l .

9. felkéľi a polgármesteľt, hogy a hatáĺozatban foglaltakat a költségvetésről szóló
rendelet kĺjvetkező módosításánźi vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester

Hataridő: a költségvetési ręndelet következő módosítása

A Pénzĺieyi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺilet |'59ĺ2013. (V.0s.)
számrĺ határozatában foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a Képviselő.testiĺlet
2013. évi júliusi ülésére készítendő költségvetési ľendeletben kerüI átvezetésre.

A Józsefváľosĺ Ktiziĺsséeĺ Házak NonpľoÍit Kft tájékoztatása alapján: a ľ'eladat-ellátásĺ
szerződ'és aláíľásľa keľůilt' valamint a Tagi kölcsiin szeződése is aláírásľa keriilt. Az
a|apítő okĺrat módosítása megtöľtént. Á. Dankó utcaĺo Homok utcai sportpálya
beruházással kapcsolatos beszeľzési eljárás lezárult. A munkálatok kiiltségét a 13,5
milliĺó e|őirányzattól eltéľően, 11,86 millió Ft-on sikeľůilt beszerezni.

A Vaevoneazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügvosztálv Gazdálkodási Iľoda
tájékoztatása alapjánz aza|apítőihatározat aláírásra keľült, atagi ktilcsiinszerződésta
Felek megktitiitték' a 10.000.000 Ft átutalásra keľiilt a JKH részére.

1. a Práter u. 20lA. sz. alatti tźrsasházat bruttó 9 millió forint vissza nem téľítendő
támogatásban részesíti attrsashźz felújításából eľedő kivitelezési hibák kijavításáĺa

Felelős: polgáľmester

Határidő: atársashźvelfogadóvá|aszźtk<jvetően
29



3. felkéri a polgármestert' hogy az I. poĺt szerinti támogatás felhaszná|ćĺsáról készítsen
megállapod ást, az alábbi ak fi gyelembe vételével :

- a Józsefuaľosi onkormtnyzat bruttó 9 000 000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesíti aTáĺsashźaat, a megá|lapodás mellékletét képező műszaki jelentés és tételes
kĺiltségvetés szerinti munkfü, illetve az érintett lakások hibaelhaĺítás utáni
helyreállítása célj ából,

- a felújítási munkákat a Tźrsasház rendeli meg, a miĺszaki ellenőrzést a Tźľsashtn
biĺosítja,

- a tźtmogatás felhaszná|ásának ellenőľzése cé|jábőI, legalább harom érvényes ajánlat
alapjźn sztikséges a nyeľtes kivitelező kiválasztásához, a Tiíľsashiáz a beszerzés
lebonyolításähozbíráIő bizottságot áIIítfe|,meIybe az onkormźnyzattagot delegál,

- a Társasház a megállapodás szerinti munkálatokat, illetve annak építési naplóval és

szám]'éiłkal történő elszámolás át 20 13 . december 3 1 -ig köteles elvégezni.

- a támogatás feltétele, hogy annak fe|haszná|ását követően a Tĺáľsashźz, í|Ietve a tetőtéľi
lakások tulajdonosai lemondanak a jĺlvőben mindennemű gaĺanciális és szavatossági
igényiikľől az Önkorm tĺny zat fe|é.

Felelős: polgáľmesteľ

Hataľidő: 2013. május 1 7.

felkéri a polgáľmestert, hogy a f. poĺt szerinti megállapodás tervęzętet ktildje meg a
Pľáter u. 20 l A. sz. a|atti táĺ sasház t é szét ę elfo g adás célj ábó l .

Felelős: polgármester

Határidó: 2013. május 1 7.

feIhata|mazza a polgtrmestert a 2, pont szerinti megállapodás aláítására, amennyiben a
Práter v 20lA. sz. a|attitźrsasház közgyűlése a megállapodást elfogadta.

Felelős: polgáľmester

Hatláľidő : A tarsashiŁi kĺjzgytĺlés jővźhagyását követően
az I. pontban foglaltak miatl. az Önkoľmanyzat |1705 cím _ önként vállalt feladat _

fe|ha|mozźlsra, felújításľa nyújtott kölcsönok eIőirźnyzatáľól 9.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít
- önként vá||a|t feladat - a felhalmozási célú źúadottpénzeszkoz e|őfutnyzatára aPtáter u.
20 l A. szám a|atti támogatása címen.
felkéri a polgáľmestert, hogy a hatáľozatban foglaltakat a költségvetésľől szóló rendelet
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ

Hatĺáridő: 5. pont esetében 2013' május 8., 6. pont esetében a kĺiltségvetés kĺivetkező
módosítása

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: 20|3. május 14-én Rév8 Zrt. elkészítette és

véleményezésre megküldte a Hivatalnak a vonatkozó támogatási szerződés tervezetét

A Pénzüevi Ügyosztálv tájékoztatása a|apján: a Képviselő-testiilet 160/2013. (v.08.)
számú határozatźlban foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a Képviselő-testület
2013. évi jr'iliusi üléséľe készítendő kłiltségvetési rendeletben keľiil átvezetésre.
J av as l at fe d e ze t b izt o s í.t ó s ú r a v ir ágt a rtó o s zlo p o k e l h e ly e zés e c é lj lÍb ó l

4.

5.

5.

6.
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r62t2013. (V.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Népszínhtz utcába 50 db virágÍartő oszlopokat telepít 5.000,0 e Ft keľetösszegben, a

tervezési, engedé|yeztetési eljárás koltségére 1.000,0 e Ft kerettjsszeget határozmeg.
2. ahatározat 1. pontjĺínak fedezetéül a I|l07-02 cím Fejlesztési céltaľtalék _ Népszínház

utca kandeláber csere - e\őírányzatot jelöli meg.
3. ahattlrozat 1. pontja a|apján felkéri a polgármestert, a virágtartó oszlopok telepítése és a

tęrvezési szo\gźitatásra vonatkozó kozbeszerzésí érté|dlatáĺ el nem &ó beszeľzési
elj aľások lefolytatására.

4. a Jőzsefvárosi Várostizemeltetési Szolgálat részére a növények és a hozzá 1artoző
anyagok beszerzéséľe és a ncivényzet fenntaľtására 604,0 e Ft-ot biztosít a 11107-02 cím
Fejlesztési céltaľtalék - Népszínhźn utca kandeláber csere - e|óirányzat terhéľe.

5. ahatározatban foglaltak miatt:
a) az onkormźnyzat kiadás |I|07-02 cím Fejlesztési céltaĺalék - Népszíľ.lhźn utca

kandeláber csere - e|őirányzatról 6.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11601 cím _
önként vál l alt feladat _ b enńázźts ok el ő iľán y zatár a v ir áglartő o szlopo k b eszer zése
a Nép szính áz utcában címen.

b) az onkormáĺyzat kiadás |I|07-02 cím Fejlesztési céltartalék _ Népszínházltca
kandeláber csere _ e|oirźnyzatról 604,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím -
önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadásokon beltil az irźnyítő
szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatára a J őzsefuáľosi
Vaľosüzemeltetési Szolgálat ttlmogatása címen.

c) a Jőzsefvárosi Vaĺosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként vállalt feladat _
flĺanszirozási működési bevételeken belül a működési irányítószervi
támogatásként folyósított ťlzetési szám|án töľténő jőváirás előirányzatát 604,0 e

Ft-tal megemeli, ezze| egyidejűleg ugyan ezen cím dologi előirányzatát _ önként
vállalt feladat _ 604,0 e Ft-tal megemeli utcai virágok beszerzése és ápolása ímen.

6. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet
következő módosításiĺn áI v egy e figyelembe.

Fęlelős : polgĺármester

Határidő: |.,2.,4.,5 pont esetén 2013. május 08.

3. pont esetén 20|3. május 31.

6. pont esetében a költségvetési rendelet kövętkező módosítása

A Pénziigyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testii|et 162If013. (v.08.)
számú bLatározatźtban foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a Képviselő.testület
20Í3. évi júliusi üléséľe készítendő kiiltségvetési rendeletben kerÍil átvezetésre.

A JózsefuárosÍ Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: a Népszínház utcai
oszlopok telepítésénektervezése még folyamatban van. A ntivények és a hozzátartoző
anyagok beszeľzéséľe csak ezt követően kerülhet sor.

A Vagvongazdálkodási és tizemeltetési ÜgYosztály Létesítménvüzemeltetési lroda
tájékoztatása alapján: a beszeľzési eljárást a teľvezésľe vonatkozóan lefolytatta az
ĺigyosztály, melyet eľedménytelennek nyilvánított a VPB a 20t3. június 17-i ülésén'
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tekintettel arra, hogy nem jelentkeztek a felhÍvásra. A beszeľzési eljárás újból kiírásra
keľül.

Javaslat szobrok és emléktdbldk elhelyezésére, illetve síremlékfelújítúsúnak túmogatúsóra

163tf013. (V.08.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. tttmogatja Diescher József épitész kĺiptájának felújítását azza|, hogy az anyagi
támogatás métékéről a további egyeztetések eredményét követően dönt.

2. ttlmogatja Wattay János tiszteletére emlékmű vagy emléktábla á|Iitását a Józsefuáros
terúletén, azoĺban arryagi támogatást nem tud nýjtani.

3. tttmogatja Haltenbergeľ Samu emléktáblájanak elhelyezését a Budapest VIII. Keľepesi
út Islb szám alatti épület utcai homlokzatán, amennyiben az emléktábla
elkészítésének s elhelyezésének teljes költségét a kéľelmező viseli.

Felelős: polgármester

}Jattrido: 1 . pont esetén 2013 . május 8. és az egyeńető tárgyalások lefolytatását kovetően

A Váľosfe tájékoztatása alapján: a
F.őépítészi Iľođa L dtintést valamennyi kezdeményezőnek megkĺildte, melyet azok
tudomásul vettek. Az |,. pontban szeľeplő Diescher.kľipta felújításával kapcsolatban a
kezdeményező jelezte, hogy a sírt időkiizben védetté nyilvánították' a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság felvette a felújítási listájára.

164t20r3. (V.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. tttmogatja a Baross utca męnti (35798) hĺsz k<jzteľĹilet ,,Muzsikus cigányok parkja''
névre tĺjrténő elnevezését azza| a feltételleI, hogy a komyező épületek házszźmozása
nem változik.

2. tźmogatja a 4. pontban meghatározott teľületen a muzsikus cigányok részéľe emlékmrĺ
létesítését, melynek terveit, azok elkészülte után kéľ bemutatni. Az emlékmű
felállításával kapcsolatos pénzbeli tźlrĺogatás méľtékéről a Képviselő-testiilet felkéri a
pol gáľmestert, ho gy fo lýasson e gyeztetést a Fővaľo si onkormany zatta|.

Felelős: polgiĺľmester

Hataridő: 1. pont esetén 2013. május 8.

2. pont esetén 2013. május 8. és az egyeńetó tárgya|ások lefolytatását kĺjvetően

A Városfei|esztési és Főépítészi Ügvosztálv Főépítészi lľoda tájékoztatálsa alapján:
Alpolgármesteľ Asszony tłibbször egyeztetett a Főpolgármester-helyettes Uľral és a
kezdeményező Képviselővel. A pénzügyĺ és teľvezési kérdésekkel kapcsolatban 2013
júniusában további egyeztetések váľhatóak.
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Javaslat a Budapest WII., Ióaef u. 27. és Vajdahunyad u 9. szdm alatti telekÍngatlanok
hasznosítdsdľa, valamint a ker ületben kerékpdrtárollik létrehozúsára

16st201s. (v.08.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) visszavonjaa30ll2012. (IX,20.) szźműhatározat 1.) - 5.) pontját.
2.) e|tér af24l20l2. (VII. 05.) számú Képviselőtestületi hattrozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatttrozott bérleti díjtól és elfogadja' a Budapest VIII, József u.27. szźrn a|atti telek,
gépkocsĹbeállóként való hasznosítását a VIII. keľüIeti Rendőrkapitányság, a Józsefuárosi
Várostizemeltetési Szolgálat és a Köaerület felügyelet dolgozőirészére,1.500,- Ft +
Áfďgepkocsi-beálló havi bérleti díj mellett. A KözteľĹilet-felügye|et szolgźiati gépjármúvei a
Budapest VIII., József u.27. szárrl alatti telken ingyenesen parkolhatnak, mivel közfeladatot
látnak el.

3.) eltér a22412012. (VII. 05.) számú Képviselő-testĺileti hatáĺozatII. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szźlm a|atti telek,
gépkocsi-beállóként való hasznosítását a Polgármesteri Hivata1 dolgozóí részére, 1.500,- Ft
+Afďgépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.

4.) az önkoľmanyzattulajdonábanáI|ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi beállók
és dologbérlet bérbeadásĺának feltételeiről szóló 59l20|l. CXI. 07.) számű önkormányzati
rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetését elengedí.

5') az önkoľmányzat iilajdonában álló iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20II. (XI. 01') számu
önkormányzati rendelet 15.$ (4) a.) pontja a|apján eltekint az egyo|đalú ktltelezettség vállaló
nyllatkozatkozjegyzői okiratba foglalásátől a bérlęti díj mértékére tekintettel.

6.) felkéri a Kisfalu Kft{ a gépkocsi-beállókľa t<jľténő bérleti szeruőďések megkötésére,
valamint a meglévő bérleti szerződések módosításaľa a béľleti dij és az óvadék
vonatkozásában

7.) a Kisfalu Kft a feladat e||átásáért megbízási díjban nem részesiil.

8.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a

- Baross u, 63-67. _ onkoľmanyzat épi|ete előtt,

- Harminckettesek tere,

- Horváth Mihály tér Fazekas V1ihály Gimnazium előtt,

- Losonci téľ - Losonci téri iskola előtt,

- Mikszáth Kálman tér- SOTE konyvtaľ közelében,

- Német utca - Németh iskola kĺjzelében vagy Metro kcizęlben,

- Tömő utca - SOTE közelében,

- Szigony utca _ Práter utca _ Pázmźny Péteľ Egyetem Informatikai Kar helyszíneken bruttó 1

millió Ft összeghatáng,,P,, alakú kerékpártámaszok létesítésére folytasson Ie beszetzési
eljárást és annak eredményét terjessze aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

Hatfuido:1-7.) pont esetében 2013. május 8.

8.) pont esetében 2013.június 3. 
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A Kisfalu Kft. tájékoztatźlsa alapján: a Budapest VI[.' Jĺózsef u.27 és a Vajdahunyad u.
9. szálm alatti ingatlanokon a gépkocsĹbeállók bérbeadása, és a szerződésmódosítás
megtłiľtént. A kerékpáľtárolók kialakításának tervezése elkezdődőtt, az ehhez szükséges
egyeztetések az Onkormányzattal és a BKK-val megttirténtek.

Javaslat a Jóuefvórosi Vdrosĺłzemeltetési Szolgdlat kiiltségvetésének módosítúsdra, a
parkollźst megakaddlyozó pollerek javíttÍsdra, pótldsdra, költségvetési pótigény
benyújtásdval

167/2013. (V.08.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. egyeÉrt a kerületben elhelyezett 2I7 db poller javításáva|, valamint I23 db poller
pótlásával, a bekeľülési költsége 4.700,0 e Ft,

2. a felađat e||tttását a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat végzi, és felkéri a
v ezetoj ét, a. b eszer zés i elj árás lefo lytatás aľa.

3. a Józsefuarosi Váľosiizemeltetési Szolgálat költségvetését az 1. pontban foglaltak
teljesítése érdekében a működési cél és általános lelrtalék teľhéľe 3.600,0 e Ft-tal
kiegészíti.

4. a) az onkormtnyzatkiadás 11107-01 cím - kötelező feladat-mrĺkĺjdési cél és általános
tartalékon beltil az mfüödési általános larta|ék előirźnyzatárőI 3.600,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kotelező feladat - finanszírozási múködési
kiadáson beliil az irányítószervi támogatásként folyósított tiímogatás kiutalása
előirányzatáta,

b) a Józsefuáľosi Városiizemeltetési Szolgálat 80103 cím - k<jtelező feladat - bevételi
ťlnanszítozási műkodési bevételen belül a az irźnyítószervi támogatásként folyósított
tánogatźs fizetési számlan történő jőváírása előírźnyzatát és a kiadás dologi e|oirźnyzattfi
3.600,0 e Ft-tal megemeli.

c) felkéri a polgáľmestert, hogy a k<iltségvetésről szóló rendelet következő módosítźsźnźi
a hatétt ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgiírmesteľ, a Józsefizarosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja

Hataridő: |-3 azowru|^

4.pont a)-b) azonnal, c) legkésőbb 2013. junius 30.

A Józsefoárosi Városiizemeltetési Szoleálat tájékoztatása alapján: a paľkolást
m egakadá|y oző polleľek j avítása, pótlása 20|3. 06. 1 9-én megkezdődiitt.

A Pénzĺĺeyĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 167ĺf0I3. (v.08.)
számú határozatálban foglaltak esetében a kiiltségvetés mĺídosítása a Képviselő-testüIet
20t3. évi júliusi iiléséľe készítendő költségvetési rendeletben keľül átvezetésre.
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Javas lat iďeiglenes parkolóhelyek kialakítdsára

168t2013. (V.08.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

t.

2.

a 35463 |tĺsz. a|att felvett, természetben a Karácsony Sándor u'. 29. szźlm a|atti
ingatlant a 7612013. (III.06.) számis képviselőtestiileti hatźĺrozatban foglaltaktól
eltéľően hasznosítja.
a 35327 Ilrsz. alatt felvett, teľmészetben a Szerdahelyi utca 9. szám a|athi, 698 ÍÍŕ
alapterülehĺ, iiresen álló telekingatlan vásárlói paľkolóként, valamint a 35463 hĺsz.
alatt felvett, természetben a Karácsony Sĺĺndor u.29. szám alatti, 1105 m2 alapteľületrĺ,
ĺiresen álló telekingat|an arusítói paľkolóként hasznosítja, 20|4. februáľ 28-íg, đe
legkésőbb a Teleki téri piac megnyitásáig.
A Kaľácsony S. u. 29. szźm alatti ingatlan esetében a bérleti díjat időszakosan árusító
őstermelők esetében 3.000,- Ft/hónap + 

^fa/gépkocsi-beálló, 
a piacon állandó

jelleggel árusító kereskedok tészére 5.000,- Ft/hónap + Afa/gépkocsi-beálló összegben
á||apítja meg. A bérleti szerződés feltétel bekövetkeztéig, azaz 2014. februaľ 28-ig
érvényes, de legkésőbb a Teleki téri piac megnyitásáig. Az onkormányzat
tulajdonában áIIő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérlet bérbeadásĺínak feltételeiről sző|ő 59l20l1. (XI. 07.) számt önkormányzati
rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő tisszegű
óvadék megfizetését elengedi. Az onkormanyzat tulajdonában ál1ó tires telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet béľbeadásĺĺnak feltételeiľől
sző|ő 5912011. cXI.07.) számi önkormanyzati renđelet 15. $ (4) a.) pontja a|apján
eltekint az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyi|atkozatközjegyzői okiratba foglalásától
a bérleti díj mértékére tekintettel.
felkéri a Kisfalu Kft-t Kaľácsony S. u. 29. szám a|atti ingatlan esetében a gépkocsi-
beállókľa vonatkozó béľleti szeruődésęk megkötésére.
felkéľi a Kisfalu Kft. iigyvezetőjét, hogy gondoskodjon az I. pontban említett iires
telkeken a paľkoló kialakításahoz sztikséges munkálatok elvégzéséről' melyre bruttó
4.800 e Ft fedezetet biztosít a 11602 cím dologi - egyéb tizemeltetés - eloirźnyzata
terhére.
felkéri a Jőzsefváĺosi Vaľosüzemeltetési SzolgáIat igazgatőját, hogy az onkormźnyzat
nevében gondoskodjon a Szerdahelyi utca 9. szźlm aIaÍti ingatlan esetén a parkolás
Ĺizemeltetés ellátásríró|', a szemé|yi állomány biztosításaról, melyre 20l3.évre 1.600 e
Ft-ot biztosít a IVSZ bér- és jáľulék megtakaľítása terhéľe, valamint 2014. évre 400 e

Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal a parkolásból befolyó bevételek terhéľe.
felkéri a Jozsefvźlrosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőjtŃ, hogy a határozat 6.
pontjában foglaltak miatt saját hatáskörben az intézmény költségvetését módosítsa.
hozzźljáĺu| az ideiglenes piac utcafrontján koncentrált rakodóhely létesítéséhez a
Szeľdahelyi utcában 20 méter és aKarácsony Sándor utcában 35 méter hosszúságban,
4.00 és |2.00 óra közötti iđőkorláttal, a létesítés k<iltségéľe bruttó 80.000 Ft-ot biztosít
a |1502 cím dologi kiadási elóirźnyzat terhére.
felkéri a polgrírmestert, hogy a2013. évben befolyó többletbevétellel a költségvetés
módosításaľa tegyen javaslatot, és a 20|4. évi költségvetés készítésénél ahatáĺozat 2.
pontj ában fo glaltakat vegye fi gyelembe.

az I-3.,8-9. pont esetében a polgármester

4-5. pont esetén Kisfalu K-ft ügyvezető

a
J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Felelős:
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Hataridő:

6-7. pont esetében: Józsefuarosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgaÍő,
polgármesteľ

az I-3.,5. pont esetében20l3. május 8.

4. pont esetében: 2013. május 31.

6.pont esetén 2013.május 8, illetve a2014. évi költségvetés tervezése

7. pont esetén aIYSZ költségvetésének következő módosítása
8.pont esetén 2013. május 31.
9. pont esetén legkésőbb 2013. december 31., és a 20I4.évi költségvetés
tervezése

A Józsefoáľosi Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: a Szeľdahelyi u. 9.

szám a|atti ingatlan kialakítása folyamatban van. A befejezést ktivetően a JVSZ
megkezdi az őr he|yiség felállítását és a parkoló ůizemeltetését.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 5. pont: a
munkálatok elvégzés éhez az Epkar Zrt-tő| beérkezett áraján|at feliilvizsgálata tiirténik.
A parkolóhelyek kialakításával egyidőben tiirténik majd a bérlők kiéľtesítése a
paľkolóhelyek béľbeadásához sziikséges béľletĺ szerződések megkötése miatt.

Javaslat polgórmesteri és alpolgdľmesteri keret terhére történő tdmogatások elbírdlására

169t2013. (V.08.)

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

elszámolási kötelezettség mellett tźtmogatja a Megálló Csoport Alapítvány (székhely: 1084
Budapest, József u'. 49.; képviseli: olaszy Csaba elnök) az olaszországi Leccében 2013.
május 27 . ésjunius 2. kozott szervezett futball toľnán va|ő részvételét 150.000.- forinttal,

15 darab részsĺéte|i jegyet rendel a magyarctszági deportáláso\ 69. évfordulójanak
tiszteletére 2013. május I3-T szervezett Nemzeti Zarándok|atra az Acs Varossá Yźiásáért
Taľsaságtól (székhely:294I Acs, Ipar tlt2., adőszźĺm: 18616370, képviseli: Dr. Petrasovits
Anna) 5.500.- Fť jegy, azazbruttő 82.500.- Ft értékben.

eIszámolási kötelezettség mellett tźmogatja az Araĺrycsapat Alapitvźny (székhely: 1062
Budapest' Aradi iĺt22.; képviseli: Kú Lajos elnök) áIta| szervęzett2013. évi diakbajnokság
szerv ezési költségeit 1 50.000.- foľinttal,

40 đarub tźlmogatői jegyet rendel a Baptista Szeretetszolga|at Alapítványtól (székhely:
2481 Velence,Pusztaszabolcsi u. 3.; adószám: 18485529-I-07; képvise|i: Szencry Sĺíndor
kuratóriumi elnök) a 2013. május 24-én 15 órától szervezett ,,Vidám Gyermeknap''
elnevezésrĺ ciľkuszi előadással egybekötött segélykonceľtre 1500 Ft/db, azaz bnÍÍő
60.000.- Ft értékben, a tźtmogatói jegyek felhaszntĺIétsźlra a Józsefuarosi Családsegítő és

Gyermekj ó l éti Kö zp ont v ezetoj ének j avas lata a|apj arl keľĹil s or'

ahatźĺozat l. pontjában foglaltak miatt az onkormĺínyzatI<ladás 11107-01 cím mfücidési
cél és általános taľtalékon belül Santha Péterné alpolgármesteri saját keret előirányzatáĺő|
összesen 150 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1105 cím - _ onként váI|alt feladat - működési
cé|Íĺ átaďottpénzeszkoz előirźnyzatáraalll4egźtlló Csopoľt Alapítvány tźlmogatása címen,

t.

2.

3.

4.

5.
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6. ahatfuozat2. pontjában foglaltak míatt az onkormanyzatkiaďás 11107-01 cím műkĺjdési
cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgĺíľmesteri saját keret előiľányzatátőI
összesen 82.500 Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím _ önként vállalt feladat - dologi
előírányzatáratámogatói jegyvásár|ásacímen,

7. ahatározat3. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatl<tadás 11107-01 cím működési
cél és általános tartalékon beltil dr. Kocsis Máté polgáľmesteri saját keret e|oirányzatfuő|
cisszesen 150 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ <jnként vá|Ia|t feladat - műkĺjdési
c é1ú átadott p énzeszko z elóir ány zatár a az Aĺanyc s ap at Al apítvany támo gatása címen,

8. a hatarozat 4. pontjában foglaltak miatt az Önkormanyzatkiađás 11107-01 cím mfü<idési
cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret elóirányzatźlrőI
osszesen 60 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím _ önként vállalt feladat - dologi
e|őirányzatźlratttmogatói jegyvásár|ásacímen,

9. felkéri a polgármestert, hogy ahatźlrozaÍban foglaltakat az önkormźnyzat költségvetéséľől
szóló ľendelet következő módo sít ástná| ve gye figyelembe,

10. felkéri a polgármesteľt a határozat 1. és 3. pontja szerinti tiímogatási szętződések, valamint
a2. és 4. pont szerinti megrendelés a|áirźsáĺa.

Felelős: polgáľmester

Hataridő: 1-8. pont ęsetében 2013. május 8.

9. pont esetében önkoľmányzat2013' évi költségvetésének következő módosítása

10. pont esetében 2013. május 3 1 .

A Pénzügvi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testii|et 16912013. (v.08.)
számú határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a Képviselő.testület
2013. évi júliusi ülésére készítendő kiiltségvetési rendeletben kerül átvezetésre.

l71ĺ2013. (v.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 15 daľab részvéte|i jegyet rendel a magyaľorczźryi deportáláso\ 69. évfordulójának
tiszteletéľe 2013. május I3-TszervezettNemzeti Zaúndohatra az Acs Varossá Yá|ásaért
Taľsaságtól (székhely:294| Acs, Ipar ut2., ađőszĺím: 18616370' képviseli: Dr. Pętrasovits
Anna) 5.500.- Ftl jegy, azazbruttő 82.500.- Ft étékben.

2. ahatfuozat2. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkiadźs 11107-01 cím működési
cél és általános tartalékon belül Sĺántha Péteľné alpolgĺáľmesteri saját keľet előiľányzatárő|
cisszesen 82.500 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként váLla|t feladat - dologi
elóirźnyzatáratáĺrlogatói jegyvásarlásacímen,

Felelős: polgármester

Hatźlridő: |-2. pont esetében 2013. május 8.

A Humánszoleáltatásĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: a megrendelő 2013. május 13-
án aláíľásra került.

A Pénzĺieyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 17t|2013. (V.08.)
számú határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a Képviselő.testiilet
2013. évi júlÍusi üléséľe készítendő költségvetési rendeletben keľÍil áfuezetésre. 
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r72t2013. (V.08.)

A Képviselő-testtilet úgy dont' hogy

1. elszámolási kötelezettség mellett ttrnogaÍja a Megálló Csopoľt Alapítvany (székhely: 1084
Budapest, József u. 49; képviseli: olaszy Csaba elnok) az oIaszországi Leccében 2013.
május 27. és junius f . kozott szervezett futball tomán va|ő részvételét 150.000.- forinttal,

elszámolási kĺitelezettség mellett támogatja az Araĺycsapat Alapítvany (székhely: 1062
Budapest, Aradi ut22'; képviseli: Kű Lajos elnok) á|tal szervezett201'3. évi diákbajnokság
szerv ezési költségeit 1 5 0. 000.- forinttal,

40 darab támogatói jegyet ľendel a Baptista Szeretetszo|gá|at Alapítványtól (székhely:
2481 Velence, Pusztaszabolcsi u. 3.; adószám: 18485529-|-07; képviseli: Szenczy Sándor
kuratóriumi elncjk) a 2013. május 24-én 15 óľától szervezetI. ,,Vidám Gyermeknap''
elnevezésiĺ cirkuszi előadással egybekötött segélykonceľtľe 1500 Ftidb, azaz bruttő
60.000.- Ft értékben, a tttmogatói jegyek ťelhasznáIására a Józsefuáĺosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ vezetőjének javaslata alapján kertil sor,

a hatátozat 1 ' pontj ában foglaltak miaÍt az onkormany zat kiadás 1 1 1 07-0 1 cím működési
cél és általános tartalékon belül Sántha Pétemé alpolgármesteľi saját keret előirányzatárőI
összesen 150 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - - onként vtilalt feladat - műkcĺdési
célú átadott pénzeszkoz e|őirźnyzatźlra aMegálló Csoport Alapítvany tźlmogatása címen,

ahatźrozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormrányzatkiadás 11107-01 cím műkcidési
cél és általános tartalékon belül dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keľet előirányzatárő|
összesen 150 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt felađat - működési
célú átadott pénzeszkoz e|oirźnyzatźta az Aranycsapat A|apítvány támogatttsa címen,

6. ahatźrozat 4. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím műkĺjdési
cél és általános tartalékon beliil dľ. Sára Botond alpolgáľmesteri saját keľet előirányzatárő|
összesen 60 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cim - önként vállalt feladat - dologi
e|őirányzatáratćĺmogatói jegyvásaĺlásacímen,

7. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatźtrozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetéséről
szóló rendelet kovetkező módosításźnáI vegye figyelembe,

8. felkéri a polgármestert a hattrozat 1. és 3. pontja szerinti támogatási szerzodések, valamint a
2. és 4. pont szeľinti megľendelés aláírására.

Felelős: polgármester

Hattrtdő:1-6. pont esetében f0I3. május 8.

7 . pont esetében önkoľmányzat}}I3. évi költségvetésének következő módosítása

8. pont esetében 2013. május 31.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján'z az 1. pont szerinti szerződés
2013. május 30-án aláírásra keľült.
A 2. pont szerinti szerződés az iigyfé| á|ta|2013. június 10-én keľĺilt a|áírásra.
A 3. pont szeľinti megrendelő 2013. május 16-án a|áírásra keriilt.

A PénzĺieYi tjgyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 172/2013. (v.08.)
számri batározatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a Képviselő-testület
20|3. évi jr'iliusi iiléséľe készítendő kiiltségvetési rendeletben kerĺil átvezetésre.

4.

5.
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Javaslat az ovi-Foci programhoz való csatlakozásra

Í7312013. (v.08.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. az ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (székhely: 1023 Budapest, Komjádi B. u. 3. 3/18.)
gondozásában mfüodő ovi-Foci' ovi-Sport program céljaival egyetéľt és a Koszoru

2. megvalósításához egyszeri 2.810, e Ft fejlesztési támogatást nyujt az ovĹFoci
Ko zhaszníl Al apítványnak,

3. az ovi-Foci, ovi Sport program keretében hozzájćtn:I allhoz, hogy az ovi-Foci
Alapítvány saját beruhźr;ásźharl a Koszonĺ Napközi otthonos ovoda (1086 Budapest,
Koszorú u. 14-16.) uđvaľán spoľtpályát he|yezzen el 15 évre azza|, hogy a
beruhĺízássa| |étręhozott, beépített valamennyi vagyonelem és spoľteszköz a 15 évet
követően térítésment esen az önkoľmányzat tulaj donába kerĹil,

4. a Koszoľú Napközi otthonos óvoda (1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.) udvarán az
ovi-Foci, ovi Spoľt pľogram keretében kialakítandó spoľtpályát a Józsefuarosi
Intézménymfüĺidtető Központ tizemelteti, melyre a következő évek költségvetésének
terhére taľtó s kÓtelezetts é get v á|LaI,

5. az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általanos tartalékon belül -

önként vállalt fe|ađat - ovi-Spoľt progľam céltaľtalék e|óirtnyzatáÍő| 2.810 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11105 címen belül a fe|ha|mozási célú źtadott pénzeszkoz
e|oirányzatfua.

6, felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatbarl foglaltakat az önkormányzat
k<iltségvetésének kĺjvetkező módosításánál vegye figyelembe.

7. ahatározat 1. pontjában foglaltak alapjćn felkéľi a polgĺírmestert az előterjesztés 1. sz.
mellékletétképezőtámogatásiszerzőđésa|áirásźna.

Felelős: polgáľmesteľ

Hataridő: 1-4 pont esetén: 20|3. május 8.

5. pont esetén: 2013. a kĺiltségvetési rendelet következő módosítása.

6. pont esetén:

A Humánszoleáltatási tjgvosztálv tájékoztatása alapjánz a szerződés 2013. május 22-én
a|áírásra keľült.

A Pénzüevĺ Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testii|et t73l2013. (v.0s.)
számű határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés mĺódosítása a Képvĺselő-testiilet
20|3. évi júIiusi ülésére készítendő költségvetési ľendeletben keľiil átvezetésre.

Javaslat az S.o.S. Krízis Alapínlźnnyal, Csallźdok Átmeneti otthondval kiittitt elldtdsi
szerződés módosítúsdra, valamint a 2012. évi szakmaí beszámoló elfogaddsúra
l,7s/2013. (V.08.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. az S.o.S Kĺízis Alapítvánnyal a Családok Átmeneti otthona, mint kĺitelező ĺjnkoľmányzati
feladat eIltttásfua 2012. április 3, napjźn megkötött ellátási szerződés iđőtartanát 20|7.
április 02. napjáig meghosszabbítja az előteľjesztés 2. szźtmú mellékletében foglaltak
szerint.
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felkéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontja szerinti szeruodésmódosítás a|áitástra,
elfogadja az S.o.S Kĺízis Alapítvány 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 1., 3. pont esetében 2013. május 8.

2.pontesetében 2013. május 31.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: pont esetében: a Képvĺselő-
testület jóx áhagy ta a szerző d'és id őta ľtamának módo s ítá s át

1. pont esetébenz az szerződésmĺídosÍtás a|áírńsa polgáľmesteľ úľ áita|batárĺdőben
megttirtént, jelenleg az 'L|rapítványná| van a szerződés,tájékoztatálsuk szerint máľ
postai úton megküIdték az onkormányzat részére.

2. pont esetében: a s.o.S Kľízis Alapítvány 2012. évi beszámolĺija elfogadásra
került

Javaslat az iskolák míĺkiidtetői ésfenntartóifeladatainak elldtdsával kapcsolatos diintések
meghozataldra, valamint költs égvetés i lźtcsoportosítlźs o kra

176t2013. (V.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest VIII. Tankerület székhelyét a
Budapest VIII. Baross. u 63-67. ingatlanban biĺosítja, valamint biztosítja a fe|adat

e||átásához szükséges munkafeltételeket 10 fő részére.
2. felkéri a Józsefuaľosi Intézméĺymfüĺidtető Kozpont igazgatőját, hogy kössön

megbízási szerzőđést a Losonci Téri Altalános Iskola két uszodamesteľével (bruttó

15.000 Ft/hólÍő) és ígazgatőjáva| (bruttó 30.000 Ft/hó) a tanuszoda zavarta|aĺ
működése éľdekében, valamint kapcsolattaľtói feladatok ellátásráľa 2013. januaľ 1 -
2013. december 3 1. közötti időtartamĺa, melynek feđezete a JIK üres álláshelyek miatt
képződött bérmegtakarítása és jaľulékai összesen 895 e Ft <isszegben,

3. egyetért azza|, hogy a JózsefuaľosiIntézménymuködtető Központ az áIta|a bérbeadás
tfijan hasznosított önkormlĺnyzati tulajdonú ingatlanok esetében az alábbiak
figyelembevételével állapítsa meg a ťlzetendő bérleti díjat:
a) téľítésmentesen: az ĺlnkoľmlínyzatés az önkormtnyzatintézméĺyeitészére,
b) önköltségi áron: az időskoruak (60 év és a felettiek) ľendezvéĺyei cé|jźxa,

c) önköltség ł a számított önköltség 5 oÁ-a: a tornatermek sportolás, sportrendezvény
cé|jára,

đ) ĺinkciltség + a számított önköltség 25 %o-a (piaci a|apű bérlések): minden más célra
toľténő bérlés céIjáĺa (p1.: tornatermek egyéb cé|ra, uszoda, egyéb helyiségek).

4. a) felkéri a lőzsefvźrosi lntézményműködtető K<lzpont igazgatőját a fennálló béľleti
szerződések felülvizsgá|atáĺa és módosításiíra, kiilönĺis tekintettel a béľbeadó

személyében bekcjvetkező váItozásľa, valamint a hattrozat 3. pontjában foglalt bérleti
díj számítasokľa,

b) felkéri aJőzsefvźlrosi Intézményműködtető Központ igazgatőját, hogy 2013.június
01. napjától a bérleti díjakból befolý bevételeket és a bevételekbő| származó teljes
nyereség osszegéből nyújtandó - az iskolaigazgatők kérését figyelembe vevő _
támogatási igényeket negyedévente terjessze be a Képviselő-testület elé,



5. abérbeadásból száľmazőbevételek fiiggvényében évente dĺjnt arról, hogy az oktatási
iĺtézményekrészére a bérleti díjakból befolyt nyereség mekkoľa %o-źtt adja át,

6. a Jőzsefvátosi Intézményműködtető Kozpont alapító okiratot módosító okiratát,
valamint a módosításokkal egységes szetkezetbe foglalt új alapitő okiratát aZ
előterjesztés I-2. sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja 2013.
május 15-i hatállyal,

7, a 12f01-0l cím kiadás beľuhazások - önként vál|alt feladat _ beléptető ľendszer -
eloirányzatról 12.000,0 Ft-ot átcsoportosít a felújítás - önként váIIaIat feladat -
Po l gármesteľi Hivatal épiilete fti ldszi ntj ének felúj ításara,

8. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánźů
a határ ozatban fo glaltakat vegye ĺr gyelembe,

9. felkéri a polgármestert a Jőzsefvtnosi Intézményműködtető Központ módosított
Szewezeti és Mfüödési SzabáIyzatának képviselő-testtiletet elé terjesztésére,

10. felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontja szerinti átađás- átvéte|i e|járás
lebonyolítására, valamint az átadás- átvéte|hez szfüséges dokumentumok
ö s s zeál lítás át a, aláir ásá,r a,

11. felhatalmazza a polgármestert a határozat 6. pontjában meghatározott dokumentumok
a|áitására.

Felelős: 1., 3., és 5-9. pont esetében: polgármester

2. és 4. pont esetében: Józsefuaľosi Intézménymtĺkĺidtető Központ igazgatőja

Határidő: 1.,3., 5. és 7. pont esetében: 2013. május 8.

6. és 11. pont esetében: 2013. május 15.

2. és 10. pont esetében: 2013. május 31.

8. pont esetében: költségvetés következő módosítása

4. pont esetében: 2013.junius 01.

9. pont esetében: 2013.június első képviselő-testületi ülés

A Pénzĺigvi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testii|et l76t2013. (v.0s.)
számú batározatában foglaltak esetében a ktiltségvetés mĺódosítása a Képviselő.testület
2013. évi júliusi ůilésére készítendő kiiltségvetési rendeletben keľül áfuezetésre.

A Humánszolgáltatási ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: 6. pontľa: a Jőzsefvárosi
Intézményműködtető Kiizpont módosítĺó okirata és a módosítással egységes szerkezetbe
fgstalt alapító okirata 20|3. május l.5. napján aláírásra került' ľelyet a Magyar
Áilamkincstáľ felé töľténő továbbítás céljából megkĺildték a Pénzügyi Ügyosztálynak.
9. pontľa: Az ĺivodákkal tłiľtént egyeztetések elhúzródása miatt, az ővodzi SZMSZ.ek
legkésőbb a Képviselő.testület 2013. szeptemberi első ůiléséľe kerůilnek előterjesztésľe
fenntartói jőv áhagy áts céIj ából.

A Belső Ellátási Iroda tájékoztatása alapján: a Klebelsberg Intézményfenntaľtĺí
Ktizpont Budapest VIII. Tankerület 2013.06. 03.án a Budapest VIII. Baross. u 63.67.
ingatlan fiildszintjén e|helyezésre került. Esztétikai és funkcionáIis szempontok szem
e|őtt tartásával, a feladat ellátásukhoz szükséges munkafeltételek . 11 fő részéľe -
biztosítva lettek.
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A Polgármesteri Hivatal fiildszintjének felújításával kapcsolatos teendők megkezdődtek'
jelenleg - az átcsopoľtosításra került 12.000 e Ft legkedvezőbb, legelőnyiisebb
felhasználása érdekében - indikatív árajánlatok begyűjtése zajlik.

Javaslat a 2013. évi nyári głermekétkeztetěs biztosítúsúra

178tf0r3. (v.08.)
A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. 4.096.400,- Ft. örľész fedezetet biĺosít a2013. évi nyáľi meleg gyermekétkeztetésrę a
Józsefuarosi KozösségiHazakNonprofit Kft. által z}I3.június 17-tó| - augusztus 23.

napjáig (49 ĺap) szervezet" nyári napközis tábor keľetében,
2. az |. pontban foglalt önĺész biĺosítása érdekében az Önkoľmtnyzat kiadás 11107-01

cím mfüödési cél és általĺĺnos tartalékon belül a működési általanos taľtalék - kote|ęző
feladat _ előittnyzatárőI 4.096,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11301 cím - kötelező
feladat _ dologi e|őirtnyzatáta,

3. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
rendelet ktjvetkező módosításánála fenti döntést vegye figyelembe,

4. felkéri a jegyzót a nyźtri gyermekétkeńetéshez igényelhető támogatás iránti kérelem
benyújtásara az emberi erőforrások minisztere részéte.

Felelős: 1-3. pont esetében polgármester, 4. pont esetében jegyző

Hatźriđo:1 -2. pont esetében: 2013. május 8.

3. pont esetében: a kciltségvetés soron következő módosítása

4. pont esetében: 2013. május 16.

A Humánszoleáltatásĺ Ügyosztálv Családtámogatási Iroda tájékoztztálsa alapján: a
határozat 4. pontjában foglaltak szerint a 20t3. évi nyáľi gyermekétkeztetéshez
igényelhető tátmogatás ĺľánti kérelem határidőben, 2013. május 15. napján benyújtásľa
keľiilt az embeľi erőfoľľások minisztere részére.
20|3. június 10. napján a minisztérium a kérelmet jóxź.}.agyta és 234 gyermek nyári
étkeztetéséhez adott állami támogatást: 5.045.040 Ft.

A Pénzüeyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testůilet l78ĺf0t3. (v.08.)
számú határozatátban foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő.testület
20Í3. évi jriliusi üléséľe készítendő ktiltségvetési ľendeletben keľĺil átvezetésre.

Javaslat a Jóaefvúrosi Ktjzbiztonslźgi Polgárőľség és Katasztrófavédelmi onkéntes TíÍzoltó
Egyes iilettel túmogatúsi szerződés megkötésére

180ĺ2013. (v.08.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1.) a Józsefuaľosi Közbiztonsági Polgárőľség és Katasztľófavédelmi onkéntes Ttuoltő
Egyesületet részére 8.000,0 e Ft támogatást nyújt kĺjzfeladat e||átásra.
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2.) elfogadj a az e|őter1esztés mellékletét képező a Jőzsefvárosi Kĺjzbiztonsági Polgarőrség és
Katasńrőfavédelmi onkéntes Tuzolto Egyesülettel kötendő támogatási szerzódés taľtalmi
elemeit, és felkéri a polgáľmestert annak aLáirására.

3.) az 1. pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiađźls 11107-01 cím műkĺjdési cél és
általános tartalékon bellll az általános tarta|ék e|óirźnyzatáról 8.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
1 1105 cím - önként vállalt feladat - mfütjdési célú átadott pénzeszkoz eIóirźnyzatára.

4.) fclkóri a polgĺírmcstcľt, hogy a határozatban foglaltakat a kĺiltségvetésről szóló rendelet
kovetkező módosításánál vegye fi gyelembe'

Felelős: polgáľmester

Hataridő: 1-3. pont esetében a szerződés alźirásátő| szánitott nyolc napon beliil, 4. pont
esetében a költségvetés következő módosítása.

5.) a Józsefuárosi Kĺjzbiztonsági Polgárőľség és Katasztrófavédelmi onkéntes Trĺzoltó
Egyesült Elnĺjke, és illetékes szervei 20|4. május 31-ig tételes pénziigyi beszámolót kötelesek
készíteni a 8.000,0 e Ft támogatás felhasznźllásźrő| a Képviselő-testiilet szźtmźra, amely
beszámolót a Képviselő-testiilet meg!árgyal, és dönt annak elfogadásĺíról.

Felęlős: l -4 pont esetén: polgármester

5. pont esetén: Egyesület Elnĺlke

Határidő: 1-3. pont esetében a szerződés alźńrásátőI sztlmított nyolc napon belül,

4. pont esetében a költségvetés következő módosítása.

S.pont esętén 2014. május 31.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz a szerződés megkiitésľe, a támogztási tisszeg
átutalásra keľiilt.

A Pénzüeyi Ügvosztály táfiékoztatása alapján: a Képviselő-testület 180/2013. (V.08.)
számú határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a Képviselő-testüIet
f013. évĺ júliusi ülésére készítendő kiiltségvetési ľendeletben keľůĺl áúvezetésre.

J av as l at k ii zb e s ze rzés i e Ij ár ús o k b an e lj ár ó B ír úló B izo tts óg tagj dr a

Í8|'12013. (v.08.)
A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. 2013.junius l-jétől 201'3. december 31-ig a kozbeszerzési eljĺírásokban eljĺĺró 7 fosBítá|ő
Bizottságbadt.Yarga Judit lemondása miatt dr. Nagy Adĺímot vá|asńjameg.Dijazása:
- a rendelkezésre á|Iási díj 40.000,- Fťfőlhó+jaľulék
- bíttiatesetén 120.000,- Ftlfőlhó+járulék.

2. az I. pont aIapjat felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletétképezł5 amegbizási
szerzódés a|áitásáľa.

Felelős: polgáľmesteľ
Határido: z\I3.június 0 1 .

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a megbízott a szerződésben foglaltakat
elfo gad ta a megbízási szeľző đést az Onkoľ mány zat felé elj uttatta.



Budapest WII., Szerdahelyi u. 4-6-8. szltm alatti ingatlannal kapcsolatos kötbér
rendezés ér e tett egy ezs ég i j av as lat

Í82ĺ2013. (v.08.)
A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy nem fogadja el a Szerdahelyi 2002. Kft. ,,fď, egyezségi
ajźnIatát, mely szeľint kényszeregyezség megktitése esetén a Szerdahelyi 2002 Kft. ,,fa''
megťlzetazonkormźnyzatnak}.2z7.500,-Ft-ot.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja

Határiđő: 2013. május 13.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a felszámolónak a bejelentés megttiľtént. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

Jav as lat fe lle b b ezés ek elbírálds úr a

18s/2013. N.22.)
A Képviselő-testület szociális igazgatás tárgykörében másodfokú tjnkormáĺyzati' hatósági
jogkörében eljárva az a|ábbi döntést hozza..

Kónya Sandoľ Zsolt adósságkezelési' szolgáltatás és adósságcsökkentési támogatás
megállapítása íráĺti kérelmét elutasító 04-3453l20L3. szźnrlí, I. fokú hattrozatot helyben
hagyja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. mźĄus 22.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály Családtámoeatási Iľoda tájékoztatáłsa alapján: a
másodfokú jogkłiľében eljáľĺí Képviselő-testület által meghozott dłintés alapján a
fe|Iebbezés tekintetében hozott határozat a|áirásra és az ügyfél részéľe közlésľe keľiilt.

Hitel nyújtása g Józsefvúrosi onkormányzat szdmdra vdltó átalakítdsdra,, tdrglú
kiizbeszerzési eljúrús eredményének megdllapítúsa bírálóbízottsúg döntése alapjdn

t86lf0Í3. (v.2f.)

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy:

1. a ',Hitel nffitása a Jőzsefyárosi onkorményzat számźra váItő átalakítźsárď, tárgyÚ
kozbeszeruési eljárást a Kbt. 76. $ (1) bekezdése a) pont alapján eľedménýelennek
nyilvánítja'

2. az 56120|3. (II.20.) számű képviselő-testĹileti határozat 4.b) pontját az alábbíak szerint
módosítja:

,,b) az átváIlalással érintett adósság tészétképezo váltó állomanyát _ a kölcsön- vagy
hiteljogviszonnyal azonos feltételekkel _ fejlesztési hitellé nem a|akítja tú.,,
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Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. mźĄus f2.

A Pénzůievi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 186t20I3. N.22.)
számú határozatában foglaltak küliin intézkedést nem igényelnek.

Javaslat az MNP III Tdrsadalmi és Gazdasdgi alprogramokhoz kapcsolódó döntések
meghozatalúra

188/2013. N.22.)
A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy a Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ
feladatainak megvalósításához 1 ftĺvel, aT4l2Intenzív családmegtartő szo|gźlltatások szakmai
vezető feladat eLlźtásáramegbízási szerzođést köt 2013. május 23. és2015. május 30. közötti
időszakban, járulékokkal együtt összesen 4 656 000 Ft összegben, és felhatalmazza a
po 1 gárm e stert a me gbí zźsi szer ző dés aláír ásár a.

Felelős: polgármester

Határidő: 20|3.májusZ3.

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződés megkiitése a Józsefuáľosi Családsegítő és

Gyermekjĺóléti Ktizpont és az Onkormányzat kiiziitt folyamatban van.

A Jĺózsefuárosĺ Családseeítő és Gveľmekióléti Ktizpont tájékoztatása alapjánz a|áírt
szerződés még nincs a Jőzsefvźlrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kiizpont biľtokában.

A PénzĺieYi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 188/20|3. (v.22.)
számri határozatában foglaltakaz iigyosztály részérő| kültin intézkedést nem igényelnek.

A Polgáľmesteľi Kabĺnet tńjékoztatása alapjánz a szerződés elkészítése zajlik.

189t2013. N.22.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magdolna Negyed Program III. végľehajtásźthoz
kapcsolódóan

l. a Jőzsefvérosi Városiizemeltetési Szo|gáIat feladatainak megvalósításźűloz 4 fove|, |5
alkalomĺa szőLő,lomtalanítások szakmai iľányítása fe|ađat e||átásźra megbízási szerződéseket
köt 20l3. május f3. és20|3. december 31. közötti időszakban' járulékokkal egyiitt ĺjsszesen
745 800 Ft összegben, és felhata|mazza a polgármestert a megbízási szerzőđések a|áírásźtta.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2013. május 23.

2. aJőzsefvźrosi Városüzemeltetési Szo|gá|at feladatainak megvalósításához 4 fovel, 10

alkalomľa sző|ő, paľkgondozási tevékenység szakmai kźnyíÍása és 10 épülethez kapcsolódó
zcjldudvar kialakítási tevékenység szakrnaĺ irányítźsa feladatok e||átásźra megbízásí
szetződéseket köt 2013. május 23. és 2015. május 30. ktjzötti időszakban, járulékokkal együtt
cisszesen 994 400 Ft összegben, és felhatalmazza a polgármesteľt a megbízásí szerződések
a|áírására.
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Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 2013. május 23.

3. a Jőzsefuźtrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladatainak megvalósításához
2 füvel, hánatásgazdálkodási klubfoglalkozás kurzusok meglartźsa feladat ellátásfua
megbízási szeruodéseket köt 2013. májrrs 23. és 2015. májtrs 30. közötti icĺőszakban,
járulékokkal egyiitt összesen f 8I4 560 Ft összegben, és felhatalmazza a polgármestert a
me gbizźsi szer ző dések aIáir ástn a.

Felelos: polgármester

Határidő: 2013. május 23.

4. ' a Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladatainak megvalósítźsához
2 fővel, kĺjzös képviselők képzése kurzusok meglaĺÍása feladat el|źĺástra megbizási
szerzodéseket kcjt 20|3. május 23. és 20T5. május 30. közötti időszakban' járulékokkal együtt
összesen 542 808 Ft összegben, és fę|hata|mazza a po|gtlrmestert a megbizźsi szerződések
aláírására.

Felelős: polgármester

Hataľido: 2013. május 23.

5. a Jőzsefvźtrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladatainak megvalósításához
2 ťőve|, a T4l2 Inteĺuiv családmegtartő szolgáltatások háttérmunkás feladatok ęllátásaľa
megbizási szerződéseket köt 2013. május 23. és 2015. május 30. közötti időszakban,
járulékokkal egyĹitt összesen 975 044 Ft tlsszegben, és felhatalmazza a po|gármesteľt a
me gbízási szer zo dések a|áir ástlr a.

Felelős: polgáľmester

Hataridő: 2013. mźi1us23.

6. a Jőzsefvátrosi Csaláđsegítő és Gyermekjóléti Központ feladatainak megvalósításĺĺhoz
3 fóvel, a T4l3 Családfejlesztési szo|gáItatás háttérmunkás feladatok ellátásaĺa megbízási
szeruođésęket köt 2013. május 23. és 2015. május 30. kĺjzĺjtti idoszakban, járulékokkal együtt
összesen 3 839 236 Ft cisszegben, és felhatalmazza a polgiíľmesteľt a megbizásí szerződések
a|áirására.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 20t3. május 23.

7. a Jőzsefvźlrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kcizpont feladatainak megva|ősításához
3 fovel, a GzlI JCsGyK Alláskeresési klub meglartása felađat eIIátásźra megbízási
szerződéseket köt 2013. május 23. és f0I5. május 30. közötti időszakban, jĺáľulékokkal egyĹitt
összesen 3 071 389 Ft összegben, és fe|hatalmazza a po|gáĺmesteľt a megbizási szerződések
aláírására.

Felelős: polgĺírmesteľ

Hatĺíridő: 2013. május 23.

8. a T3lI 
',Ftige'' 

szenvedélybetegség és búnmegelőzési prevenciós foglalkozások és a
T4lI KözterĹileti áľtalomcstjkkentő szoIgtĺ|tatások projekĺek megvalósításához 1 fovel,
szakmai koordinátor feladat elIátásźna megbízási szerzođést köt 2013. május 23. és 20|5.
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május 30. közötti időszakban, jźĺruIékokkal együtt összesen 1255 997 Ft összegben, és

f elhata|mazzaapo|gtrmestertamegbízásiszerzođésa|áitására.

Felelős: polgármester

Hataridő: 2013. május 23.

9. aT3lI Szenvedélybetegségekkel, bűnmegelőzésseI és á|dozaŃédelemmel foglalkozó
osztályfőnoki órák projekt megvalósításához, ĺ fŕĺvel, szakmai kooľĺlináÍor feladat ellźtásźra
megbízási szerzodéstköt 2013. május 23. és2015. május 30. közötti időszakban, járulékokkal
egyĹitt összesen 1034 35l Ft ĺisszegben' és felhata|mazza a po|gźtrmesteľt a megbízási
szerzóđés aláírásfua.

Felelős: polgáľmester

Hatátĺdő 2013. mźĄus23.

10. aT3lI,,Fiige'' szenvedélybetegség és bűnmege|őzési prevenciós fog|a|kozások projekt
megvalósítása érdekében szolgáltatźsi szeruődést köt az INDIT Koza|apífuánnyal (székhely:
7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6.) 2013. május 23. és 2013. decembeľ 31. közötti időszakĺa
vonatkozóan összesęn bruttó 680 000 Ft szolgáltatási díj ellenében, és felhatalmazza a
polgármestertaszolgáltatásiszerzođésa|áírásźra.

Felelős: polgármester

Hataridő: 2013. május 23.

11. a T4l4 Tehetséggonđozás projekt megvalósításźthoz 1 fővel, szakmai koordinátoľ
feladat e||źtására megbízźsí szerzódést köt 2013. május 23. és 2015. május 30. közötti
időszakban, jarulékokkal egyutt összesen 923 528 Ft megbízási đíj ellenében, és

f elhatalmazzaapolgármesteľtamegbízásiszerződésaltńrására.

Felelős: polgáľmesteľ

Hataľidő: 2013. május 23.

12. a Képviselő-testtilet a 65120|3. (II.27.) száműhatátozata 11. pontja a|apjźn elfogađott
a ,,Magdolna Negyed Projekt III. megvalósításában ńsffievo szervezetek együttmiíkcidési
ľendszere'' dokumentumban a T3lI Szenvedélybetegségeket, bűnelk<jvetést, áůdozattá vá|ást
cé|ző prevenció projekt és a T4lI Kcjzteľületi ártalomcscjkkentő szo|gáItatźlsok projekt
projektmegvalósító szervezętét (PMVSZ) a PH Polgráľmesteri Kabinet Projekt egységĺől (PH-
PcS) PH Human szolgá|tatási Ügyosztályra (PH-HUM) móđosítj a.

Felelős: polgármester

Hatáńdő: 2013. május 22.

13. a Képviselő-testiilet 32012012. (IX.27.) számuhattnozatźtban biztosított, az MNPIII
pá|yźnatban el nem számolható,37 000 000 forint önkormányzati forrás terhéľe 1 500 000 Ft-
ot biztosít céljelleggel a Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti K<izpont részéte. Az
clsszeg fe|hasznźiása az MNPIII megvalósítása kapcsán fellépő, már beszerzett informatikai
eszkĺizök infoľmatikus általi szakfelügyeletére (rendszergazda), szoftvet beszerzésľe és egyéb
dologi kiadások (takaľítószerek, iľodaszer, nyomtató festékkazetta) ťĺnarszirozásźxa
használható fel.

Felelős: polgármester

Hatándo: 2013. májusZZ.
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14. a lőzsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője a 14. pontban
meghatttrozott ĺisszeg fe|haszná|ástwal20l3. decembeľ 3l-ig koteles elszámolni.

Felelős: JózsefuaľosiCsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontvezetője

Hataridő: 2013. december 31.

15. a) elfogadja az előteýesztés mellékletét képező, a Progľam Alap aktualizált Működési
Kézikönyvét;

b) felkéri a polgármestert, hogy a Mfüĺjdési Kézikönyv szeľinti az egyeđí pá|yázati kiírások
előkészítésére és aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé terjesaéséľe;

c) fe|hatalmazza a Yárosgazdálkodási és Péĺuugyi Bizottságot az egyedi páIyázatok
értókelését végzo szervezet tagjainak kijelĺllésére, akik tiszteletdíjban/đíjazásban nem
részestilnek.

Felelős: polgármester

Hataľidő: a)f0I3. májusZ2.

b), c) Mfüĺidési Kézikonyv szeľinti ütemezés a|apján

16. a) a Progľam Alap keretében felhaszná|hatő közvetett támogatást 50 millió Ft
ö sszegben hatáĺ ozza me g;

b) felkéri a Rév8 Zrt.-t, hogy készítse el a Program Alap menedzsment koltségének
átcsoportosításźnől szóló változásbejelentőt, melynek aláírásáĺa felkéri a polgármestert;

c) felkéri a Rév8 Zrt.-t a b) szerinti vá|tozásbejelentő Pro Regio Nonpľofit Kozhasznú Kft.
részére történő benyújtására.

Felelős: polgáľmesteľ, Rév8 Zrt.

Hatariđő 2013. május 31.

|7. ahatátozat 6., J. és 10. pontjában foglaltak miatt a 11604 cím kiadás T4 Szociális
programok - <jnként vállalt feladat - dologi előirźnyzatárő| I.734,9 e Ft-ot átcsoportosít _

önként vállalt feladat - a szemé|yi juttatások előirányzatáĺa 1.380,7 e Ft tisszegben, a
munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájźrulási adó e|őirtnyzatára 354,2 e Ft
ĺisszegben.

Felelős: polgármester

Határidő 2013. május 23.

18. ahatáĺozat 14. pontjában foglaltak miatt:

a) az onkormányzat kiadás 11604 cím - önként vállalt feladat - Tervezési feladatok dologi
e|őirźnyzatĺíról 1.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kotelező feladat -

ťĺnanszírozási műkĺjđési kiadási e|őirźnyzaton belül az kźnyitőszervi támogatásként
folyósítotttźtmogatáskiutalásaelőirányzatára.

b) a Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺĺzpont 40100 cím _ ĺjnként váIla|t feladat - bevételi
ťlnanszírozási bevételeken belül az irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési szźtmlán tĺjľténő jőváírása előirźnyzatát és a kiadás đologi e|őirźnyzatát 1.500,0 e
Ft-tal megemeli az MNPIII. keľetében ellátandó feladatok címen.

Felelős: polgĺírmester

Hatáľidő: 201,3.mźills23.



19. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításáná|
a határ ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgiĺľmester

Határiđő: a költsésvetésről szóló rendelet kovetkező módosítása

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: 1-l1. pont esetén a megbízásĺ szerződések megkłitése
folyamatban van.
12. pont esetén a módosítást Rév8 Zrt., mint projektmenedzseľ, tudomásul vette.
15-16. pont esetén a Program Alap egyedi pá|yázatait a VPB 2013. június 3.i ülésén
elfogadta, a pályázatok kiíľása keľiiltek. A vá.Jtozás bejelentőt Rév8 Zrt. e|készítette és

2013.június !4.én benyr'ĺjtotta a Pro Régió Kft. felé.

A Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat tńjékoztatása alapján: a Magdolna Negyed
Program III. végrehajtásálhoz kapcsolódőan a Józsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat
feladatainak megvalĺósításához 4 főve|, 15 alkalomra sző|ő, lomtalanÍtások szakmaĺ
irányítási feladat ellátására készült megbízási szerződéseket előkészítették, azok a|áírása
folyamatban van.

A Jĺízsefoáľosĺ Családseeítő és Gvermekióléti Ktizpont tájékoztatása alapján: Aláírt
szerződéseket még nem kapott a Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjó,léti Ktizpont, a
13. pontban fellelhető 1,5 m Ft, még nem érkezett meg a Jőzsefválľosi Családsegítő és

Gyermekj óléti Kiizponthoz.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztztása alapján: a határozat 12. pontjában
foglaltak alapján a Humánszotgáltatási Ügyosztály két feladat esetében
pľojektmegvalĺósító szervezet lett, a feladatokľól a RévS Zrt-ve| az egyeztetés
m egtö rtén t, a megbízási szerző dés ek előkészítés ľe kerü ltek.

A Pénzügyi ÜgYosztály tá!ékoztatása alapján: a Képviselő.testii|et t89ĺ2013. N.22.)
számű batározatálnak 17-l.8.pontjában foglaltak esetében a költségvetés mĺódosítása a
Képviselő-testület 2013. évi jrĺliusi üléséľe készítendő ktiltségvetési rendeletben keľiil
átvezetésre.

A Poleáľmesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: il Józsefuáľosi Yárosiizemeltetési
Szolgálat feladataihoz kapcso|ődő szerződésekből 7 db máľ aláírásľa került' a többi
szerződés előkészítés alatt van.

Javaslat a Budapest WII. keriiletben, önkormúnyzati tulajdonban lévő ingatlanok
ídeiglenes haszndlatba adúsdra

190ĺ2013. (v.22.)
1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 27Il20I1. (u. 16.) szźĺnűhatźxozatźń visszavonja.

2.) A KépviselőtestĹilet úgy dönt, hogy felhata|mazza, és megbízza a Kisfalu Kft-t
ideiglenes jellegű haszná|ati szerződések megkötésére, az önkoľmanyzati tulajdonban
lévő lakások, nem lakás céljára szoIgźůő helyiségek, a lakóéprilet közös tulajdonú
épületrészeinek (pl.: udvar, Iépcsőhaz), telkek esetében az a|ábbiak szerint:

- ahasznźtlatba ađás célja: filmforgatás, építoanyag, egyéb eszkoztárolás, stb.

- ahaszná|atba adás iďotartama:: maximum 60 nap



- a hasznáIati đíj mértéke, amennyiben az ingatlan vagyon kataszteľi éľtéke nem áll
rendelkezésľe' vagy 10.000.000.- Ft alatt van,

- I-7 nap kozotti időtaĺam esetében 16.000,- Ft/nap + Äta + kozuzemi
díjak/ingatlan,

- 1-30 nap közötti idotaľtam esetén az elso,7 napÍa 112.000,- Ft + Áfa, ezen felül a 8.

naptól kezdődően naponta 10.000'- Ft + Afa +'kozljzemi đíjalďingatlan,

- 1-60 nap kozötti időtartam esetében az e|ső 30 |apra 342.0OO,- Ft + ÁFA, ezen
feliil a 31. naptól kezdődően naponta 6.000,- Ft + Afa +kozijzemi díjaWingatlan.

- amennyiben az ingatlan katasńeri éľtéke 10.000.000.- Ft felett van, ahaszĺáIati dij
méľtéke annyival szorződik, ahányszorosaflaz ingatlan éľtéke a 10.000.000.- Ft-ot
meghaladja

A bitokbaadás és birtokbavétel minden esetben átadás-átvételi jegyzőkönyvben
rogzitésre kerül' amely tarta|mazza az íngatlanhoz tartoző mérőőrź.k számát és állását. A
m&ő&a állás ktilönbozet a|apján a fogyasztás a hasznáIő részére továbbszámLźzásra
kerĹil. Amennyiben olyan ingatlanľész hasznźiatba adésá'ra kerĹil sor, amely kiilön
méróőrával nem, ďe átam-,viméte\ezési lehetőséggel ľendelkezik,ugy a fĺímérőn mért (1
éves időtaľtam figyelembęvételével meghataľozott) átlag feletti fogyasztás megfizetésére
kĺjteles ahasznźůő.

3.) A Kisfalu Kft köteles a felhatalmazźs a|apjźn megkötött hasznźiatijogviszonyokĺól a
feléve s beszámoló keretében részletes táj ékoztatást adni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Hataľidő: |-2.pont esetében 2013. május22.

3. pont esetében a Kisfalu Kft. féléves beszámolója benýjtásanak időpontja

A Kisfalu Kft. táłjékoztatása alapján: amennyiben kérelem keľül benyrĺjtásľa' a
Képviselő.testülethatározatálta|ka|mazzák.

Javaslat közösségi kertek megvalósítdsával és míĺkijdtetésével kapcsolatos dt)ntések
meghozatalúra

193ĺ2013. (v.22.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

I0. a 7612013. (Iil. 06.) számú képviselő-testiileti határozat a|apján kiírt nyilvanos
p áLy źnatokat eredménýe l ennek nyi lvánítj a,

1 1. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a Képviselő-testĺilet 20|3.június havi első rendes iilésére
készítse elő egy új nyilvanos pá|ytzatkiirását a35339 \.rsz. a|att felvett, természetben
a Magdolnałl. 24. szám, a34934 hrsz. aLaÍt felvett, természetben a Tolnai Lajos u' 23.
szám, a 35463 Llrsz. aIatt felvett, természetben a Magdolna u. 28. sztlm a|atti
önkormanyzatitu|ajđonban á1ló telkek közclsségi keľtként való, ingyenes hasznosításra
vá|tozat|an' szakmai taľtalommal |azarő|ag kerületi tźrsasházak, lakásszövetkezetek,
civil szervezetek,lakóközosségek, magánszemélyek vagy ezektáľsulásai részéte.

Felelős: polgármester

Hatźnidő: az I. pont esetében 2013 ' mźĄus 22.

a2. pont esetében 2013.junius havi első rendes képviselő-testĹileti iilése
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A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása a|apjálnz a pá|yázat
kiíľásáľĺil đtintiitt a Képviselő-testület a 20|3. jrĺnius 05-ĺ ülésén, a pá|yázati kiíľást
elfogadták, melyek megielentek a honlapon, a Kisfalu Kft. honlapján és a hirdetőtá,},ľLán
kifii ggesztésľe keľültek.

Javaslat a Tisztviselőtelepi onkormlÍnyzati Eglesiilet últal végzettfaíiketés támogatúslÍľa

r94t2013. (v.22.)
A Képviselő-testÍĺlet úgy dönt, hogy

1. a Tisztviselőtelepi onkormanyzati Egyestilet (székhely: 1089 Budapest, Bláthy ottó u.

15., nyilvántartásba vételi okirat száma:275I' nyilvántaľtásba vevĺj szerv neve: Fővaľosi
Bíróság, ađôszám: 19657765-1-42) Észére vissza nem térítendő, 500.000,- Ft, azaz
otsztzezer foľint összegrĺ támogatást nyujt a Fővárosi onkormanyzat á|ta| keze|t
Kĺimyezetvéde lmi Alap FP H0 6 I / I 62 -2 / 20 1 3 számú p á|y ázatźnak ow észéhez.

2. felkéri a polgármestert aZ előterjesĺés mellékletét képező támogatási szerzodés
aláírására.

ahatározat 1. pondában foglaltak miatt az Önkormanyzatkiadás 11107-01 cím Mfüĺjdési
cél és általĺínos taľtalékon belül a fapótlás és kĺiľnyezetvédelem céltaľtalék - kĺjtelęző
feladat - előirányzatfuő| 500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11'105 cím mfüödési célú átadott
pénzeszkoz - onként vállalt feladat - e|oirtnyzatára a Tisztviselőtelepi onkoľmányzati
Egyesület támo gatása címen.

felkéľi a polgáľmesteľt' hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat az önkorm źnyzat 2013.
évi költségvetéséľől sző|ő önkormányzati rendelet következő módosításanál vegye
figyelembe.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 1., 3. pont esetén 20|3. május22.

2. pont esetén május 31.

4. pont esetén a költségvetési ľendelet következő módosítása

A Pénzüevi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 194ĺ2013. (v.22.)
számíl határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a Képviselő-testület
20|3. évi júliusi üléséľe készítendő ktiltségvetési rendeletben keľiil átvezetésre.

Létesí iizemeltetési I
a támogatási szeľződés a Tisztviselőtelepi kormányzati

Javaslat a Teleki téľi piac használatbavételi engedély megszerzéséhez sziikséges fedezet
biztosítására

19st20r3. N.22.)
A Képviselő-testülpt úgy dönt, hogy

5t

Egyesületnél aláírás alatt van.



a Teleki téri piachoz kapcsolódó kivitelezése soľán hasznáIatba vételi engedély
megszerzéséhez szükséges szo|gáItatásokĺa, hatósági díjakra, eljáľási
költségekĺe I 2f0 000,- Ft összeget bizosít.

ahatfuozat 1. pontjában foglaltak miatt a miattaz onkormanyzatkiadás 1||07-
01 cím mfüödési cél és általános tartalékon be|uI az általános taľtalék
előfuányzatárőI I.220,000,- Ft-ot átcsoportosit a 11605 cím Teleki téľi piac
építése - ĺinként vállalt feladat -bęruhźntls e|oirćnyzatta,

3. felkéľi a polgármestert, hogy a hatáĺozatbal foglaltakat az önkormányzat
koltségvetéséről szóló rendelet k<jvetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Hataridő: 7.,2. pont esetén 2013. május22.

3. pont esetén a költségvetésĺol szóló ĺĺnkormányzati rendelet következő
módosítása

A Pénziigyi Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület Í9512013. N.22.)
számú határozatálban foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testület
2013. évi jtli|iusi ĺiléséľe készítendő költségvetési rendeletben keľül átvezetésre.

Avá ésF tájékoztatása alapján: jelenleg a kivitelezés
a szükséges eljárások soľánfolyik' a döntésben biztosított

folyamatosan töľténik.
tisszeg felhasználása

Javaslat pdlydzat benyíljtásúra a 2013. ěvi Idősbardt onkormdnyzat Díj elnyerésére

197t2013. N.22.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elfogadj a az e|oterjesztés mellékletét képező kerĺileti Idősügyi Stratégiát,
2, az oĺlkormźnyzatptiyázatotnyťrjt be a ,,2OI3. évi Idősbarát onkormtnyzatDíj,,-ra,
3. felkéri a polgármestert a hatźrozat 2. poftja szerinti pá|ytnat benyrijtásahoz sziikséges

dokumentum ok a|áírásźta és benyúj tásáta.
4. felkéri a polgáľmestert, hogy a határozat 2. pontjában meghatźtrozott pá|yázat

eredményé rő| tajékoúassa a Képviselő-testületet,

Felelős: polgáľmester

Hataľidő: |-f pont esetében: 2013. mźi1us22.

3. pont esetében: 20|3.június 5.

4. pont esetében: apźtlyázat eredményhiľdetését követő 2. rendes képviselőtestületi
ülés

A Humánszolgáltatási Ügvosztály tájékoztatása alapjánz 1. 2.,3. pont: a Képviselő.
testület elfogadta a stratégiált,, a pá|yálzat ősszeźlllításľa keľiilt, 2013. június 5.én a
Polgármester úr a|áírásánal, elektronikusan és postai úton is beadásľa keľült a pályázat.

t.

2.
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Iavaslat a Biztos Kezdet Gverekhúz tovóbbi mííködtetésére

Í98ĺ2013. (v.22.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy önként vállalt feladatként 20|3.június 0l. napjátő|2013.
december 3I. napjáíg továbbra is műköđteti a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődékben a Biztos
Kezđet Gyerek.házat abban az esetben, ha onkormźnyzatunk elnyeri a 2013. évre igényelt
támogatást.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2013. május 22.

A Humánszolgáltatási tjgyosztály tájékoztatása alapján: a támogatás megítéléséľől szótó
Támogatĺíi Okirat még nem érkezett me1 az onkormányzathoz.

Javaslat Fővdros WII. Keriileti Hivatal mííktjdésével kapcsolatos döntěsek meghozataldra

199t2013. (V.22.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmányzat és Budapest Főváros
Kormanyhivatala kozott a Főváros VIII. Kerületi Hivatal kialakítása tźrgyaban 2012.
októbeľ 30-aÍI megkĺitött megállapodásról szóló beszámolót elfogađj a,

2. Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuiíľosi onkoľmányzat és Budapest Fővĺáľos
Kormanyhivata|a között a közösen haszná|t Bp., VIII. Víg u. 32. sz. alatti ingatlan
üzemeltetése targyában kĺjtendő az e|őterjesztés 3. sz. mellékletét képezó megállapodást
elfogadja,

3. felkéri a polgáľmestert a hatáĺozatŻ. pontja szerinti megrállapodás a|áirásáĺa.

Felelős : polgiíľmester

Hatátidł5:1-2. pont esetében 201'3. május22.,
3. pont esetében 2013.június 10.

A Humánszolgáltatási ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a megállapodás aláírás alatt
van' 2013. júnĺus 30-ig aláíľása megtłiľténik.

A pedagógiai szakszolgdlatifeladatokat elldtó intézmények ótszervezésének véleményezése

202t2013. N.22.)
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésľől szóló 20||. évi CXC. törvény 83. $ (4) h)
pontja szerinti véleményezési jogával élve úgy dcint:

1. tudomásul veszi a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ azon teĺĺezett
intézkedéseit, amelyek a pedagógiai szakszolgá|ati feladatokat ellátó köznevelési

' intézmények (Józsefuárosi Pedagógiai Szakszo|gá|at és Pedagógiai Intézet,
Iőzsefvárosi Egységes Pedagógiai Módszertani Kö?pont és Altalános Iskola, Molnar
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola) áÍszervezéséte



vonatkoznak tekintettel ara, hogy ezen intézkedések során a Budapest VIII. keľĹileti
feladatellátás nem sérül,

2. A Józsefuaľosi Pedagógiai Szakszolgá|at és Pedagógia Intézet átszewezése soľán a
KlebelsbergIĺtézményfenntartó Központnak gondoskodnia kell a pedagógiai-szakłrĺai
szo|gźitatás kerületi szinhĺ (Budapest VIII. kerület) ellátásáról is, tekintettel a 4812012.
(XII. 12.) EMMI rendelet 1. $ (2)-(3) és a2. $ (1) bekezdésére

3. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy ahatátozat I. és 2. pĺ;ntjában foglaltakról tájéktlztassa a
Klebelsber g Intézméĺyfenntartó Központ Budapest VIII. TankerĹiletét.

Felelős : polgĺĺrmester

Határidő: 1-2. pont: 2013. május 22.

3. pont:2013.május27.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztály Humánkapcsolati lľoda táfiékoztatása alapján: a
képviselő-testületi döntésről a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Ktizpont VnI.
T a n kerü le tét 20 t3. m áj u s 23 - án táj ékoztatta az IJ gy o sztá|y .

Javaslat a Budapest Jóaefvdrosí onkormúnyzat vagyondról és a vagyon feletti tulajďonosi
jogok gyakoľlúsdról saíló 66/2012. (ruI.B.) iinkormányzati rendelet mljdosítdsúra

203t2013. N.22.)
A Képviselő-testtilęt úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Budapest
Fővaľos Koľmányhivata\źt Budapest Józsefuĺĺľosi Önkormányzat vagyonaľól és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľő| sző|ő 6612012. (XII.13.) <inkormányzati renđelet
vonatkozásában megtett intézkedéseiről.

Felelős : polgĺírmester

Hatźndo: 2013. május 3 1.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási lľoda tájékoztatása
alapján: tájékoztatták a diintésről a Kormányhivatalt.

Javaslat a Képvíselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mííkijdésí Szabdlyzatdľól saíló és az
ahhoz kapcsolódó rendelet elfogadásdra, valamint a Polgármesteri Hívatal Szervezeti ěs
Műíkijděsí Szabólyzatának elfogaddsdra, továbbd a Polgdľmesteri Hivatal Alapító
o kír atának mlÍ do s ítds úra

204120Í3. (v.22.)

A Képviselő-testülęt úgy dönt, hogy

1. az eloteľjesztés 2. számt mellékletét képező Polgáľmesteri Hivatal Alapító okiratát
Módosító okiľatot, valamint az előterjesńés 3, sztmu mellékletét képező, módosításokkal
egységes szetkezetbę foglalt Alapító okiratot 2013. május 23-ihatáIyba lépéssel elfogadja.

Felelős: polgármesteľ

Határiđo: 2013. május 22.

54



2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt az I. pont alapjźn elfogadott Alapító okiratot Módosító
okirat valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat a|áírásźra.

Felelős : polgármest er, jegy zó

Hatáńdő: 2013. május 31.

3. az előterjesztés 4. számťl mellékletét
Műkĺ'dési Szabá|yzatát, valamint annak
hatáIyb a lépés s el el fo gadj a.

Felelős: polgármesteľ

Határidő : 20|3' máius 22.

4. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a 3. pont a|apján elfogadott Polgármesteri Hivatal
SzeruezetiésMűködésiSzabá|yzatźnaka|áírásáta.

Felelős : polgármest er, jegyzó

Határidő: 2013. május 3l.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: minden dokumentum aláírásľa kerĺĺlt.

Jav as lat b e s ze rzés e k fedezeté ne k b ízto s ítás dr a

207t2013. (Y.29.\
A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

I. a 14112013. (IV.17.) sztnrú képviselő-testületi hattrozat 1. pontjában foglalt 22 db
onkoľmányzati tulajdonban álló út és járda felújítások előkészítéséhez az engedélyezési
és kiviteli terveinek elkészítésére (hatósági eljarási díjjal egytitt) |2.280 e Ft összeget
1.500 e Ft-tal kiegészíti, így összesen 13.780,0 e Ft-ot biztosít, az I.500,0 e Ft-ot a
11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon belül az Idegenforgalmi célú
kiadások az üdülőhelyi feladatok központosított állami támogatásbő| e|oirányzat terhéľe.

2. a 44812012. (XII.06') számű képviselő-testületi hatźrozat 1. pontjában elfogadott, a
,,Józsefuaľosi onkormtnyzat részére egységes térinformatikai rendszer kiépítés''-ľe
vonatkozó 8.890,0 e Ft <jsszeg fedezetét a II107-01 cím működési cél és általanos
tartalékon bďri| az általános 1artalék e|őirányzata terhére.

3. ahatfuozat I. pontjában foglaltak érdekében az onkormtnyzat 11107-01 cím mfüödési
cél és általiĺnos tarta|ék - Idegenfoľgalmi célú kiadások az tidülohelyi feladatok
központosított állami támogatásból - céltaľtalék előiranyzatrő| -kotę|ezó feladat -1.500,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l601 cím önként vá|Ia|tfe|ađat felújítások elofuźnyzattlra'

4. a hatfu ozat 2. pontjában foglaltak érdekében:
a.) az oĺtkormźnyzat 1 1 107-01 cím múködési cél és általános taľtalékon be|iL az általános

tartalék e|őirźnyzatábő| - kötelező feladat - 8.890'0 e Ft-ot a zátolźs alól felold és
egyben 8.890'0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím - onként váI|alt feladat -

ťnanszirozási felhalmozási kiadásokon belül az irányítőszervi támogatásként
fo lyó s íto tt tám o gatás kiutal ása előir źny zatár a.

b.)a Polgáľmesteri Hivatal I220I-02 cím bevételi finanszírozási felhalmozási bevételen
be|i| az irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési sztm|án tcjrténő
jőváírása e|őiányzatát - önként váI|alt feladat - 8.890,0 e Ft-tal, és a kiadás |220I-02

képezo Polgármesteľi Hivatal Szervezeti és
mellékleteit és fi.iggelékeit f0I3. május 23-i
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cím beruházások etőirányzatát 8.890,0 e Ft-tal megemeli térinformatika rendszer
beszetzése címen.

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkoľmányzat
költségvetésének kĺjvetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 1.,2.,3. pont esetén 2013. mćĄus29.
1. pont esetén az önkormányzat költségvetésének kcjvetkezo módosítása

A Pénzüeyi Ügvosztálv tájékoztatátsa alapján: a Képviselő-testület 207ĺ2013. (v.29.)
számrĺ határozatátban foglaltak esetében a kiiltségvetés mĺídosítása a Képviselő-testület
2013. évi júliusi üléséľe készítendő kiiltségvetési ľendeletben kerüI átvezetésre.

A Városfeilesztési és Főépítészi Üevosztály tájékoztatása alapján: a Városgazdátkodási
és Pénziigyi Bizottság 64312013. (VI. 10.) sz.határozata alapján a CompArt Stúdió Kft. a
Józsefvárosi onkormányzat részére téľinfoľmatikai rendszer bevezetése tárgyÍt
beszeľzési eljáľás nyertese.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a teľvezés beszeľzési eljáľását az F;sz-Keľ Kft.
lebonyolít otta, a szeľződéskłitésĺ 1 1 nap moratóriuma 2013. 06. 20-án jár le.

Fedezet b izto s ítús a p ály dzatír ás h o z

209/2013. N.29.\
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Kĺizép-Magyarorczági operatív Program 20II-20l3. évekĺe szóló akcióterv
2,, 4. és 5. prioľitásának megállapításaról sző|ő 126812013. (V.17.) Kormányhatátozat
2'a) pontjaban foglaltak végrehajtásara vonatkoző, és a megjelenő projektfelhívás
szerinti pá|yźaatirźsa és a teljes köľű pźiyázatí dokumentáció osszeáI|itására
9.700.000'- Ft-ot biztosít.

2. ahatźtrozat 1. pontja szeľinti feladattal a Jőzsefrĺttosi Egészségügyi Szolgálatot bízza
meg.

3. ahattttozat 1. pontjában foglaltak miatt:
a.) az onkormányzat kiadás |1602 cím kĺjtelező önkormányzati feladat

felhalmozási célú támogatás źtllamhtlnartáson beltilre e|őírźnyzatőI _ 2012. évi
elidegenítési bevételek átadása_ 9.700,0 e Ft-ot átcsoportosít a II108-02 cím _ önként
váIIaIt feladat - ťĺnanszirozźsi múködési kiadásokon belül az irĺĺnyítószervi
támogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása e|óirźlnyzatfua.

b.) a Jőzsefvźnosi Egészségügyi Szolgá|at 50100 cím _ önként vállalt feladat _
ťlnanszítozási miĺködési bevételeken belül az fuźnyitőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|tn töľténő jőváirása e|oirźnyzatát és a kiadás dologi
e|őirtnyzatźLt 9 .7 00,0 e Ft-tal megemeli.

4. felkéri a polgáľmestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a költségvetés következő
módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: |.,3.,4. pont esetén polgármestet,2. pont esetén Józsefuarosi Egészségügyi
SzoIgá|atf őigazgatőja

Határidó: I.,2. ,3. pont esetén 2013. május 29.
4. pont esetén az önkormźlnyzat költségvetésének k<jvetkező módosítása
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A Pénzüeyi Ugyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testii|et 209lf013. (V.29.)
számú határozatában foglaltak esetében a kłiltségvetés módosítása a Képviselő.testület
2013. évi jr'iliusi iiléséľe készítendő ktiltségvetési rendeletben kerĺil átvezetésre.

A beszámo|ő |ezárva 20|3 .június 20-án.
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Beszámoló a két ülés közotti fontosabb eseményekről

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

A két iilés kiizötti fontosabb iinkorm ányzatieseményekrői- azalábbi jelentést
adom:

2013.június 1. A Józsefuáros - Zeneváros - Zenenyár fesztiválsorozat 
i

ünnepélyes megnyitója a Muzikumban. 
.

f013.június 1.

20|3.június 2.

i2013.június 12.

i2013. jrĺnius ĺ.2.

j
,

iA Tisztvĺselőtetepi onkormányzati Egyesiilet Rózsa Bál c. !

i ľendezvényén ľészt vett dr. Ferencz orsolya képviselő 
:

A jĺózsefuárosi gyermeknapi pľogramso rozatotd.. Fe.encz i

oŕsoĘa képvisólő u.,"o.,y é.-Kaíseľ József képviselő úľ 
inyitotta me1^zOrczy parkban. 
i

a.i
2013.június 4. ;Nemzeti osszetaľtozás Napja azBpítész udvaľban, ünnepi i

i *J.^^.4 ^)^1+ ^ |ž^.lA|-, .f ^|+Ä^ E!A'E |.^- !i iműsort adott a Kodály Zo|tán Férfi Kaľ. !

2013.június 6.
A Hotel Nemzeti Budapest megnyitóján dľ. Sáľa Botond i

alpolgármesteľ rĺr és Zentai Oszkár bizottsági elniik rĺr
iselte a Jőzsetválľosi onkormánvzatot. i

1

z'I3.június 7. ;ĺ.D9ľ:F,gyesület tanévzárőrendezvényénZentaioszkár
;bizottságĺ elniik úľ mondott köszłintő beszédet azorczy
: -^--r-L^-

Közbutons á gi Ko nzultációs Fó rum a Polgáľm esteľi
Hivatalban.

MNP III. Szomszédsági Fĺírum a Kesztyiĺgyárban, Balog
István képviselő úľ nyitotta meg a rendezvényt.

MNP III. szakmai konzultáciĺós műhely a Kesztyűgyáľban, ii20Í3.jrĺnius 13.

2013.június 16.
és Vámhivatal (NAV) bevetési főigazgatőjával a





2011.2012' év átmeneti|eg szabad pénzeszk<iz lekötése

Bank futamidő
Lekötés

éńéknania Lekötés |ď1árata Osszeg

MKB 1 hét 2011.01 .04 201 .01 .11 500 000 000

MKB 2 hét 2011.O1 .O4 201 .01.í8 500 000 000

MKB 3 hét 2011.0'ĺ.06 201 .o1 .27 500 000 000

MKB 1 hét 2011.01 .11 201 .01 .1 8 500 000 000

MKB 2 hé1 2011.01.18 201 .02.01 500 000 000

MKB 2 hét 2011.01 .27 20'l .o2.10 500 000 000

MKB 2hé| 201't.02.01 201 02.15 300 000 00c

MKB 2hé| 2011.02.10 201 02.24 500 000 00c

MKB 2 hét 2011.02.'t5 201 03.01 300 000 00c

MKB ĺ hét 201 1.03.01 201 03.08 300 000 00c

MKB 1 hét 2011.03.08 201 03.1 6 300 000 00c

MKB 5 nap 2011.03.24 201 03.30 300 000 00c

MKB 2 hét 2011.03.24 201 04.07 300 000 00c

VIKB 3 hét 2011.03.24 zvl 04.14 300 000 00c
y'oĺksbank 2 hét 2011.04.07 201 04.21 300 000 00c

ýolksbank 2 hé| 2011.04.'t3 201 04.27 500 000 00c

ýoIksbank í hónap 201't.04.'t3 201 .05.13 500 000 00c
y'olksbank 3 hét 2011.04.13 201 05.04 500 000 00c

ýoIksbank 2 hét 2011.04.14 201 04.2t 300 000 00c

ýoIksbank 3 hét 2011.04.27 201 05.1 500 000 00c

MKB 3 hét 2011.05.04 201 vc.za 500 000 00c

MKB 3 hét 201 1.05.06 201 05.27 200 000 00c

ýoIksbank 3 hét 201.ĺ.05.13 201 06.03 500 000 00c

ýoIksbank 3 hét 201 1.05.18 201 .06.08 500 000 00c

MKB 1 hét 2011.05.25 201 .06.01 150 000 00c

MKB 3 hét 2011.05.25 201 .06.1 500 000 00c

VIKB 2 hét 2011.05.27 201 06.10 200 000 00c

ýoIksbank 1 hét 201.ĺ.06.09 201 06.1 6 500 000 00c

ýoIksbank 2 hél 2011.06.15 201 06.29 500 000 00c

ýoIksbank 1 hét 201 í .06.1 6 2011.06.23 500 000 00c

ýoIksbank 3 hét 2011.06.21 2011.07.12 1 50 000 00c

ýoIksbank 2 hét 20't1.06.23 2011.07.07 s00 000 00c

ýoIksbank 1 hét 2011.06.29 2011.07.06 200 000 00c

ýoIksbank 2 héÍ 2011.07.05 2011.07.19 300 000 00c

ýoIksbank 3 hét 2011.07.06 2011.07.27 500 000 00c

ýoIksbank 26 nap 2011.07.06 2011.08'0,ĺ 500 000 00c

ýoIksbank 3 hét 2011.07.12 20'11.08.02 500 000 00c

MKB .ĺ hét 2011.07.',tg 2011.07.2ę 300 000 00c

ýoIksbank 4 hét 2011.07.26 2011.08.23 300 000 00c

ýoIksbank 4 hét 2011.07.27 2011.08.24 300 000 00c

ýoIksbank 4 hét 201't.08.02 201í.08.3c 500 000 00c

IB 3 hét 2011.08.23 201 1 .09.1 300 000 00c

r/olksbank 2 hét 2011.08.24 201 1.09.07 300 000 00c

ýoIksbank 3 hé| 2011.08.30 2011.09.2C 300 000 00c

ýoIksbank 1 hónap 201 1.09.01 2011.10.02 200 000 00c
y'olksbank 2 hét 201 1 .09..ĺ 6 2011.09.30 350 000 00c

ýolksbank 2 hét 20't1.09.23 2011.10.07 500 000 00c

r/olksbank 2 hél 2011.09.28 2011.10.12 300 000 00c
y'olksbank ? hÁĺ 201 |.10.05 20't1.10.26 350 000 00c

MKB 2 hét 2011.'t0.04 2011.10.18 300 000 00c

r/olksbank 22 nap 2011.10.11 2011.11.02 500 000 00c

r'olksbank 4 hét 2011.10.11 2011.11.08 500 000 00c
y'olksbank 5 hét 2011.10.1',! 2011.11.15 500 000 000

Volksbank 5 hét 20't1.10.11 201't.11.22 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.10.18 2011.11.25 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.1't.21 2011.11.11 400 000 000

Volksbank 3 hét 2011.10.26 2011.11.16 350 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.08 2011.11.29 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.',t1.04 2011.11.10 250 000 000



Volksbank 3 hét 2011.11.O3 2011.11.24 500 000 000

clB 3 hét 2011.11.15 2011.12.06 500 000 000

Volksbank 2hét. 2011.11.18 20'11.12.02 250 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.22 2011.12.13 500 000 000

Volksbank 2 hét 2011.11'2Ą 2011.12.08 500 000 000

ctB í7 nap 2011.12.02 2011.12.19 500 000 000

ctB 2hé| 2011.12.02 20 1.12.16 250 000 000

Volksbank ĺ6 nap 2011.12.06 20 1.12.22 500 000 000

ctB 2 hét 2011.12.08 ZU 1.12.22 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.12.'t3 ZU 2.01.03 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.12.16 2012.01 .0e 250 000 000

ctB 3 hét 2011.12.21 2012.O',t.11 250 000 000

Volksbank 19 nao 2011.12.22 2012.O1 .1C 350 000 000

Volksbank 19 nap 2011.12.22 2012.01.1C 500 000 000

Volksbank 2 hét 2012.01 .03 2012.O1 .17 500 000 000

Volksbank í8 nap 2012.01 .06 20 2.01 .24 250 000 000

Volksbank 25 nap 2012.01.06 20 2.O1.3 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012,ü la 20 2.02.07 350 000 000

Volksbank 4 hét 2012,ü la 20 2.02.07 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01 .17 2012.02.14 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01 .17 2012.O2.14 500 000 000

Volksbank 3 hét 2012.01 .31 2012.O2.21 250 000 000

Volksbank 3 hét 2012.02.07 2012.02.28 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.02.07 2012.O3.06 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.02.14 2012.03.1 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.02.1Ą 2012.O3.2C 350 000 000

Volksbank 8 hét 2012.0214 2012.04.08 1 50 000 000

Volksbank 5 hét 2012.02.21 2012.03.27 250 000 000

Volksbank 5 hét 2012.03.06 2012.04.11 250 000 000

Volksbank 5 hét 2012.03.1 2012.O4.17 150 000 000

Volksbank 36 nao 2012.O3.20 2012.O4.2t 500 000 000

Volksbank 37 nap 2012.03.27 2012.05.03 300 000 000

Volksbank 43 nap 2012.03.27 2012.05.09 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012.04.11 2012.05.16 400 000 000

Volksbank 5 hét 2012.04.11 2012.05.23 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.04.11 2012.05.3C 500 000 000

Volksbank 7 héI 2012.04.17 2012.06.06 400 000 000

ýolksbank 7 hét 2012.04.25 20't2.06.13 300 000 000

ýoIksbank j hét 2012.05.09 2012.06-20 300 000 000

ýoIksbank 3 hét 2012.05.16 2012.06.27 500 000 000

ýoIksbank 5 hét 2012.05.23 2012.07.04 500 000 00c

ýoIksbank ] hét 2012.05.3C 2012.07.11 500 000 00(

ýoIksbank j hét 2012.06.06 2012.07.18 300 000 00c

ýolksbank j hét 2012.06.13 2012.07.25 300 000 00c

ýoIksbank j hét 2012.06.20 20't2.08.01 400 000 00c

ýoIksbank / hét 2012.07.04 2012.08.22 500 000 00c

Volksbank u hét 2012.07.11 20't2.08.29 500 000 00c

Volksbank u hét 2012.07.18 2012.O9.05 300 000 00c

Volksbank j hét 2012.08.01 2012.09.1 250 000 00c

MKB 27 nap 2012.08.22 2012.09.18 400 000 00c

MKB 4 hét 2012.08.22 2012.09.19 200 000 00c

Volksbank 4 hét 2012.08.29 2012.09.26 200 000 00c

Volksbank 4 hét 2012.09.05 2012.10.03 300 000 00c

Volksbank 4 hét 2012.09.12 2012.10.',t0 250 000 00c

Volksbank 4 hét 2012.O9.19 2012.10.17 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.09.20 2012.10.25 400 000 000

Volksbank 5 hét 2012.09.26 2012.10.31 400 000 000

Volksbank 3 hét 2012.10.10 2012.10.31 300 000 000

Volksbank 27 nap 2012.10.11 2012.11.07 300 000 000

ýolksbank 34 nao 2012.10.11 2012.11.14 500 000 000

ýoIksbank 1 nao 2012.10.11 2012.11.21 500 000 000

ýoIksbank 5 hét 2012.10.1 2012.11.28 400 000 000



ýoIksbank 41 nap 2012.10.2! 2012.12.05 400 000 000
ýolksbank 42 nap 2012.10.31 2012.12.12 400 000 000
ýoIksbank 6 hét 2012.11.07 2012.12.19 200 000 000
ýoIksbank 50 nap 2012.11.14 2013.01.03 500 000 000

ýoIksbank 7 hét 2012.11.21 2013.01 .09 500 000 000
ýoIksbank 7 hét 2012.11.2t 2013.O1.16 400 000 000
ýoIksbank 7 hé| 20 2.12.oź 2013.01.23 200 000 000
ýoIksbank 26 nap 20 3.0í.04 2013.01.3( 500 000 000
ýoIksbank 33 nap 20 3.0í.04 2013.o2.oę 500 000 000
ýoIksbank 5 hét 20 3.0í.0s 2013.O2.13 200 000 000

Volksbank 6 hét 2013.01 .0€ 2013.02.2( 500 000 000
Volksbank 7 hét 2013.0í .0s 2013.O2.2i 500 000 000

Volksbank 7 hét 2013.0í.1€ 20í3.03.0( 400 000 000
Volksbank 7 hét 2013.01 .2? 2013.03.1 200 000 000

Volksbank 7 hé| 2013.01 .3C 2013.03.2( 200 000 000

Volksbank 7 hét 2013.02.08 2013.03.2i 500 000 000

Volksbank 7 hét 2013.02.1 20'13.04.01 200 000 000
Volksbank 7 hét 2013.02.2C 2013.04.1 400 000 000
Volksbank 5 hét 20.ĺ3'03'0e 20't3.04.1 400 000 000
Volksbank 3 hét 2013.03.13 2013.O4.24 300 000 000
Volksbank 40 nao 2013.03.21 2013.04.3( 500 000 000
Volksbank 48 nao 2013.03.21 2013.05.0t 500 000 000
Volksbank 5 héÍ 20.ĺ3.04'03 2013.05.1 300 000 000
Volksbank 5 hét 2013.04.1C 2013.O5.22 200 000 000
Volksbank 48 nap 20't3.04.11 2013.05.25 400 000 000
Volksbank 55 nap 2013.04.11 2013.06.0t 400 000 000
Volksbank 52 nap 20't3.04.11 2013.06.1 400 000 000

Volksbank 53 nap 2013.04.17 2013.06.'l 400 000 000
Volksbank 9 hét 2013.04.24 2013.06.2e 300 000 000
Volksbank i4 nap 2013.04.3C 20't3.07.o? 300 000 000
Volksbank ] hét 2013.05.08 2013.07.1 400 000 000
Volksbank ] hét 201 3.05.1 5 2013.O7.17 200 000 000

Volksbank ] hét 2013.05.22 2013.07.24 200 000 000

Volksbank 9 hét 2013.05.29 2013.07.31 400 000 000

Volksbank 8 hét 2013.06.05 2013.07.31 400 000 000

ýoIksbank 71 nao 2013.06.12 2013.08.22 500 000 000

Bankonként összesen

Bank futamidő Lekötés
érłéknznia Lekötés |Eárata összeg

(H Bank 0

laiffeisen
Volksbank 48 700 000 000

MKB I 350 000 000
crB 2 300 000 000

ĺr
I
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