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Készült Budapest Józsefuárosi onkormanyzat Képviselő-testület 2013.július 17.én 07.00
órakoľ aJőzsefváĺosi onkormányzatPolgármesteri Hivatal III. emelet 300-as táĺgya|őjźhan

mestartott 12. ľendes ülésérol

Jelen vannak: Dr. Kocsis }i4áté, Balogh István, dr. Dénes Margit, Dudás Istvánné, dr.

Fercncz oľsolya, Egry Attila, Guzs Gyula, Jakabff Tamás, Kaiser Józset
Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Révész Mźlrta, Srántha Péterné, Soós
György, Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zentaioszkár,

Távolmar adását bej elentette : Szili Ba|źzs

valamint a meghívottak:
Dr. Sára Botond - alpolgáľmester, Rimán Edina . jegyző, dr. Mészár Erika - a|jegyző'
dľ. Pesti Ivett _ Polgármesteri Kabinet vezetője, dľ. Sánta Zsőfia - Jegyzői Kabinet
vezetoje, ľ.{átraházi Judit _ Személyügyi Iroda vezetóje, Fábián Márta . Belső Ellátási
Iroda vezetóje, Szedliczlryné Pekáľi Karolina - Szervezési és Képviseloi Iľoda vezetője,
Majeľné Bokor Emese - Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, dr. Bojsza Kľisztina -
Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője, Koscsóné Kolkopf Judit _ Csa\áđtámogatási Iroda
vezetője, Kincses Ibolya - Humánkapcsolati Iľoda vezetője, dr. Kovács Gabľiella -
Hatósági Ügyosĺály vezetője, Páľis Gyuláné _ Pénzügyi Ügyosztály vezetője, dr.Hencz
Adrienn _ Gazdá|kodási Iroda vezetője, Szabó Endľe - LétesítményĹizemeltetési Iroda
vezetője - Fernezelyi Geľgely Sándoľ DLA _ Varosfejlesztési és Főépítészi TJgyosnáIy
vezetője, Annus Viktoľ _ Városfejlesztési Iľoda vezętője, Szép Péter _ Jegyzőí Kabinet
ľeferens, dr. Fejes Tamás - Járási Hivatal vezető-helyettese, Segyevi Zo|tán r. őľnagy mb.
rendőrkapitány, Szendreiné Eľős Hajnalka . JIK mb. vezetője, Váľadi Gizella -
Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője, Kovács ottó . Kisfalu Kft.
igyvezető ígazgatőja, Mach Jĺózsef _ Jőzsefvźrosi Kulturális és Sport Kft. ügyvezető
igazgatőja, Acs Péteľ _ Iőzsefvźrosi Vaľostĺzemeltetési Szolgálat vezetője, Pál Enikő .
Jőzsefvźltosi Közösségi}Jazak Kft. képviseletében, Biál Csaba - Józsefuarosi Közteľület-
feliigyelet igazgatoja, Kertészné Bľódy Saľolta . Jőzsefuárosi Gyeľmekek Üdtĺltetéséét Kht.
vezető-helyettese, Camara-Beľeczki Feľenc Mik|ós _ Humánszolgáltatási Bizottság kĺilsős
tagsa, Boľoznaki Arpád - a Humánszolgźt\tatási Bizottság ktilsős tagja

Dľ. Kocsĺs ľ.{.áté
Kösz<jnti a Hivatal munkatársait, az íntézmény- és cégvezetőket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testüIet tagjait. A Képviselő-testtilet 2013. évi If. rendes ülését, me|y az
sZMsZ 10. és I2-I4. $-aiban foglaltak a\apjan került ĺisszehívásra, megnyitja.
Távolmaľadását bejelentette SziliBa|ázs képviselő. Késését nem jelentette senki. Megkéri a
Képviselő-társait, hogy kapcsoljak be a szavazógépeiket. Megállapítja, hogy jelen van 16

képviselő, Kaiser József képviselő még hianyzik, igy a minősített szótöbbséghez I0, az
egyszeru szótöbbséghez9 egybehangző szavazat sztikséges. Tájékoztatja a Képviselő-tarsait,
hogy a következő rendes ülés vaľható időpontja 2013. szeptembeľ 18. szerda, 15,00 óľa.



A napiľenddel kapcsolýan elmondja, hogy az alábbi előterjesztéS nem készült el (meghívó
szerinti szźmozással). Igy a blokkon belül az előterjesztések számozása érte|emszerríen
vá|tozik.

2l2. Javaslat a Coľvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi
d ö ntés ek m eghozata|ár a

Az SZMSZ 25.$ (1) bekezdés éľtelmében tĄékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2
stirgősségi indítvány érkezett, amelyet azalźtbbi számon javasol napirendre venni:

2t7. Javaslat a ľÉR.xoZ ,,B,, jelű pályázaton valĺó részvételľe a Népszínház

(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté polgármester

Zentai o szkar képviselő

5lll. Javaslat a Losonci téri játszőtér játszőeszközeinek javításáľa

Előterjesztő: Guzs Gyula képviselő
Vörĺjs Tamás képviselő

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Szav azásra bocsátj a a siiľgő ssé get.

A Képviselo-testiilet úgy dönt' hogy indokoltnak |átja a sürgősség okát a stirgősségi
indítvanykéntbeteľjesztetta|ábbíelőterjesztésnél:

2ĺ7. Javaslat a ľÉR-roZ,,B,, je|íipá|yázaton való ľészvételľe a Népszínház

(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester,Zentaí oszkár képviselő

5ĺÍ1. Javaslat a Losonci téri játszőtér játszóeszközeinek javítására

Előterjesztő: Guzs Gyula képviselő, Vörĺjs Tamás képviselő

Dľ. Kocsis lľIáLté
Megátlapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Testiilet elfogadta a siiľgosséget.
S zav azást a bo csátj a az aIźhbi napirendet :



SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATÁRIZATHIZATALHoZ EGYSZERÚ szóľoggsÉc szÜrsÉcBs
H,ą.ľÁRoza.ľ:
262ĺ2013. (v[.17.) ĺ.6IGEN 0 NEM o ľa.RľózxouÁssa,r-

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy indokoltnak |átja a stirgősség okźt a stiľgősségi
indíwányként b et erj e s ńett a|źtbbi el őterj eszté snél :

2t7. Javaslat a ľľR.roZ ,,B,, jellti páiyázaton valĺó ľészvéte|ľe a Népszínház

(írásbeli előteľj esĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: đr. Kocsis Máté polgármester, Zentu oszkaľ képviselő

5ĺ|I. Javaslat a Losonci téri játszőtér játszóeszkiizeinek javításáľa

Előteľjesztő: Guzs Gyula képviselő, Vörös Tamás képviselő

Napiľend:

t. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

1. Javaslat egyes személyügyi dtintések meghozata|ára 
^ 

Józsefvárosi

' Egyesített Biilcsődék intézményvezetője vonatkozásábaT
ZART (íľásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES) ZART ULES
Ülns Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté, - polgármesteľ

2. Javaslat a Józsefváľosĺ Intézményműkiidtető Ktizpont vezetői
p á|y ńzatának elbírálás ára

Z^RT (írásbeli előterjesztés) ZÁRr tjĺrs
Ülns Előterjesztő: Dr. Kocsis }y'ráté_polgáľmester

3. Javaslat a ,,Cor"vĺn Sétány Pľogľammal'' kapcsolatosan folyamatban lévő
biintetőelj áľásban sértetti indÍtvány előterjesztésére

zĺpr (íľásbeli előterjesztés) ZÁRT tjĺrs
tjms Előterjesztő: Dr' Kocsis }y'ráté -polgármesteľ

4. JavaslatposztumuszDíszpolgáriCím,adományozására..
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES) ZART ULES

ZÁRT Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _polgármester

Ül,És

2. Váľosľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat 
^ 

Corvĺn Sétány Program á|ta| érintett egyes ktizterĺĺletek
építés ének foly tatásár a,
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester



, Javaslat ^ Ludovika Campus beruházással kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis }ĺdźĺé - polgármesteľ

Teleki téri piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
(írásbeli eli1Ĺerj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis iľĺ4;áté - polgĺírmester

Javaslat az Aurőra utcai rende|.ő intézet felújításához kapcsolódó diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat a ľnn-ro 7,,!,, jelti pá|y ánaton való részvételľe
(íľásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila - alpolgármester
SzíIágyi Demeter - képviselő

Javaslat a rľn-xÖZ ,,B,' jelű pályázaton való részvételľe, Széchenyi
István Szakkollégium Alapítvánnyal ýgľĺittműktidésben
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Iľl4źńé _ polgármester

Egry Attila _ alpolgármester
Szilágyi Demeter - képviselő

Javaslat a ľnn-roZ ,,B,, jelíÍ pályázaton való részvételľeo a Népszínház
Kłiľ Polgári Értékekért Egyesület együttműkiidésével
(írásbeli előterjesztés, POTKE'ZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _polgáľmester

Zęntai o szkát - képviselő

Javaslat az MNP III projekt keretében emlékhelyľe vonatkoző páiyázat
kĺíľásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľ1'źńé _ polgármester

Egľy Attila _ ďpolgármester
Balogh István Szilveszter - képviselő
Kaiser József - képviselő

Diintések a Magdolna Negyed Pľogľam III megvalósításához
kapcsolódóan
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|;4láté - polgármester

Egľy Attila _ alpolgármester
Balogh István Szilveszter _ képviselő
Kaiser József - képviselő

3.

4.

5.

6.

1

8.

9.



10. Javaslat fedezet biztosítására az Euľĺipa Belváľos Pľogľam I. |ezárásához
szüks é ges feladatok e||átásár a
(íľásbeli előterjesĺés, pOľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zoltán_ Rév8 Zrt. mb. cégvezető

3. Pénzü gyi' kiiltségvetéssel ka pcsolatos előteľj esztés ek

l. Javaslat a Jĺizsefuáľosi Ktizterület.felÍigyelet 2013. évĺ kiiltségvetésének
módosításáľa
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterj e s ĺő : B i ál C s aba - J ő zs efv áĺo s i Kö ztert.ilet- fel ü gye let i gazgatőj a

2. Javaslat a 20t3. évi ktiltségvetésľől szóló 9l20t3. (Il.22.) ľendelet
módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Gazdátlkodást, Gazdasági Tá rsaságokat érintő előteľj esztések

1. Javaslat a helyiség bérleti díjak megállapításáľĺól szőILő 248|2013. (vI. 19.)
számű képviselő.testůileti határozat mĺídosítására, ^ garázs céljáľa
hasznosított helyiségek bérletĺ díj megállapítására vonatkozóan
(írásbeli előterjeszés)
E|óterjesńő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja

2. Javaslat a 1612010. (III. 8.) tinkormányzati ľendelet módosításáľa,
valamint ehhez kapcsolĺódĺóan a devizahitelesek és a jogcím nétkůĺli
lakáshasználĺik megsegítéséľe
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgrírmester

3. Javaslat a Kĺsstácĺĺó u. 3. sz. a|atti épÍiletben taláihatő Iakás feltétel
bekiivetkeztéig ttiľténő hasznáIatba adásáľa, valamint az MB Music &
Fĺlm Pľoduceri Irodával kt'tött megállapodás meghosszabbításáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja



4.

J.

6.

,7

8.

9.

10.

A Budapest VI[., Futĺi u. 5-9. szám a|atti,35576ĺI hrsz-ú telekingatlan
értékesítésére kiíľt páiyźnat eredményének megáIlapítása, javaslat új
pá|yánat kiíľásáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja

Javaslat Autrimentes Nap megrendezésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjeszto: Várnai Szabolcs - JóHíľ Józsefuarosi Média, Rendezvény és

Galéľia Központ Nonprofit Kft. tigyvezető igazgatő

Javaslat a JĺóHír Józsefváľosi Nonpľofit Kft. f013. évi üzleti tervének
elfogadásáľa
(íľásbeli e|óterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteťeszto: Yźrĺai Szabolcs _ JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és

Galéria Kĺizpont Nonprofit Kft.. ngyvezető

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Józsefuáľosi Onkoľmányzati
tulajdonában álló, lakások bérlői á|ta| meg nem ťuetett távfíĺtés
szolrgá"Jtatźtsi díjakért való helytállási ktitelezettségből adódó hátralékok
egy részének rendezéséľe _ pereket megelLőző egyezségktitésre - a DHK
hátľalékke ze|ő és Pénzü gyi Szo lgáltató Zrt-v e|

(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Javaslat a kerůileti dijfizető zóna kibővítéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteľj esĺő : Biál Csaba - Józsefu aľo si Kozteľület-felügyelet i gazgatőj a

Javaslat Nyáľi táb o ľľal kap cs olatos diĺntések megbozata|ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Kovács Barbaľa _ a Józsefuarosi Kĺizösségi Hazak Nonprofit Kft.
ĺJ;gyvezetője

Beszámoló a Budapest Főváľos Koľmányhivatala Munkavédelmi és

Munkaügyi Szakigazgatási Szerve ź.Jta| a Teleki Lászlő téľi ideiglenes piac
műkiidésével kapcsolatban előíľt kiitelezések teljesítéséľől
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Ács Péter - Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szo|gźiatígazgatőja

5. Vagyonkezeléssel, városiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1'. Javaslat pá.Jyázat kiírására lakóépĺiletek energiatakaľékos felújítása és

korszerűsítése táľgyában
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I!ĺlíáté - polgármester



2. Javaslat tiibb évre sző|ő ,'zőILd stľatégia'' (a keľiilet ziildfeliileteinek áłtfogil
kezelése, fejlesztése, fenntartása) pľogramjának kidolgozásához és a
ntivényállományľól készůilő nyilvántaľtás elkészítéséhez sziikséges
pénzü gyi fedezet bżtosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

3. Javaslat józsefvárosi tereken hangos térÍigyelő kameľák kihelyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esaő : B iál Csaba - J őzsefv tno si KözteľĹil et-felügye|et igazgatőja

4. Javaslat a vasúti területeken a ĺóxÉsz hatályba Iéptetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

5. Javaslat a Muzsikus Cigányok PaĄának megvalósításához szükséges
fedezet bŁtosítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péteľné _ alpolgármester

6. JavaslataPalotanegyedteľůileténfoľgalomtechnĺkaĺmódosításokľa
(írásbeli eloterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Egry Attila - alpolgáľmester
Szi|ágyi Demeter - képviselő

7. Javaslat a fapótlás és köľnyezetvédelem céltaľtalék ztildfelületek niivelése
célrĺ felhaszná|ására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Kaiser József - képviselő

8. Javaslat könĺilágítáts fejlesztésekfedezeténekbiztosításáľa
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgiĺľmester

9. Javaslat a telepĺilési értéktáľral kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

10. Fedezet biztosítása a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat
ktiltségvetési pótigényéľe
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Acs Péter _ Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálat vezetoje

11. Javaslat a Losonci téri játszőtér játszőeszktizeinek javítására

Előterj esztő : Guzs Gyula képviselő
Vörös Tamás képviselő



6. Hu m á n szolgźůtatá ssa l ka p cs olato s előte ľj esztés ek

1. Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Pľogram elfogadására
(írásbeli előteľjesĺés, POTKEZBESITES)
Előteľj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat Józsefuáľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Ktizpont alapító
okiľatán ak és Szeľvezeti és Műkti dési Szab á.Jy zatźnzk mó dosítás á ľa
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Váľadi Gíze||a _ a Jőzsefvaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ vezetője

3. Javaslat a Jőzsefuálrosi Egészségügyi Szolgálattal kapcsolatos fenntaľtĺiĺ
d ii ntés ek m eghozatz|ńr a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dľ. Koroknai András _ a Józsefuarosi Egészségügyi Szolgálat
főigazgatőja

4. Javaslatóvodavezetőipáůyázatokelbírálására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

5. Javaslat a jőzsefváľosi iinkoľmányzati fenntaľtású ĺóvodák Szervezeti és

Műkii dési Szab á,Jy zatának jőv áhagy ásár a
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterj esztő : Sántha Péteľné - alpol gáľmester

6. Javaslat a Buľsa Hungaľica Felsőoktatási onkoľmányzati
o sztii n d íj p á.Jy ázathoz tłi rtén ő cs atlakozá s ra
(íľásbeli előterjesaés)
Előteťesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester

7. Javaslat az indítható óvodai csopoľtok számának meghatáľozására és

maximális létszám túllépésének engedélyezésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : Santha Péterné _ alpol glírmesteľ

8. Javaslatintézményiálláshelyekmrídosítására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : S rĺntha Péteľné - alpolgáľmesteľ

7 . Egyéb előteľjesztések



ĺ.. Beszámoló a Képviselő-testület buottságai 20Í2. november 1. _ 2013.
ápľilis 30. ktizött átruházott hatásktiľben hozott döntéseinek
végrehajtásáról
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

2. Javaslat a20ĺ3. évi ktizbeszerzési terv aktual.lzálLására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

3. JavaslatazÁRoP-3.A.2-2013kódszámú páiyázatonva|ő részvételre
(íľásbeli előteľjesztés, póTKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Täjékoztatók

1. Tájékoztatő ahatáridőben el nem készĺilt előterjesztések jegyzékéľől
( íľásb e li táj éko ztatő)
Előterjesaő: Rimán Edina _ jegyző

2. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testületi határozatok
végrehajtásáról, 

^z 
e|őző ülés őta tett fontosabb ĺntézkedésekről' a

j elentősebb eseményekľől és az łinko rmányzati pénzeszktizök átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpĺacĺ jellegű lekiĺtéséről
(íľásb e li táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺíľmester

3. Tájékoztatás a Magyaľ Áilam á|ta| tiirténő adĺósságátvállalással
kapcsolatos Íntézkedésekľől
(írásb e l i táj éko ztatő)
Előterjesző: Dr. Kocsis i|l4źLté - polgiírmester

4. Tájékoztató a lakosságvédelmi feladatok e||átására létrehozott tanácsadó
testiilet létrehozásáľól
(íľásb e l i táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester



Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Testület elfogađta az alábbi napirenđet.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁRo ZATHIZAT ALHc.Z EGYSZERŰ SZóToBBsÉc szÜrSÉGES
H'q.ľÁRozA.ľ:
263|2013.(vil.17.) 1ó IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület az alźlbbi napirendet fogadja el:

Napirend:

l. Zźrt iilés keľetében tárgya|andó előterjesztések

1. Javaslat egyes személyügyi dtintések meghozata|áta ^ Józsefuáľosi
Egyesített Biilcsődék intézményv ezetője v onatkozásában

zilľtr (íiásbeli előteľjesĺés, póTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT tjĺÉs
Ülľs Előterjesĺő: Dr. Kocsis }y'rźLté - polgármester

2. Javaslat a Józsefuáľosi Intézményműktidtető Kiizpont vezetői
p á|y ázatána k elb írálá s á ra

Z^RT (írásbeli előterjesĺés) ZÁRT tjĺrs
tjlns Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a ,,Corvin Sétány Pľogľammal'' kapcsolatosan folyamatban lévő
biintetőeljáľásban sértetti ĺndítvány előterjesztésére

zÁiPĺľ (írásbeli előteľjesztés) ZÁRT Üĺrs
tjI,ns Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

4. JavaslatposztumuszDíszpo|gáriCím,adományozására..
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES) ZART ULES

Z^Rr Előterjesztő: Dr. Kocsis }y'rtńé _ polgármester
ÜI,Bs

2. Váľosrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Corvĺn Sétány Pľogram áita| érintett egyes kiizterĺiletek
építésének fo|y tatásár a,
(írásbeli előterj esztés, P OTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľ;/láté - polgármester

2. Javaslat a Ludovika Campus beľuházással kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esaé s, P otl<ÉzBES ÍTÉ S)
Előterjesztő: Dr. Kocsis };4:áté - polgármester
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3.

4.

5.

6.

Teleki téľi piac épĺtésével kapcsolatos negyedéves beszámolĺó
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgiĺrmester

Javaslat az Aurőra utcai rende|,ő intézet felújításához kapcsolódó diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺé s, P )TI<ÉZB E S ÍTÉ S)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4źLté - polgáľmesteľ

Javaslat a ľÉR-xo 7,, ĺ,, je|ii pá.Jy ánaton valĺó ľészvételľe
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l|ĺ4áté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester
Szilágyi Demeter - képviselő

Javaslat a ľnn-xoZ ,,B,, jelű pátyázaton való részvételľe, Széchenyi
István Szakkollégium Alapítvánnyal psľiittműktidésben
(írásbeli előterjesńés' POTKEZBESITES)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila - alpolgáľmester
Szilágyi Demeter - képviselő

Javaslat a ľBn.roZ ,,B,, jelű pályázaton valĺó ľészvételre, a Népszínház
Köľ Potgári Eľtékekért Egyesület egyĺittműktidésévet
(íľásbeli e|őterj esztés, P OTKEZB ES ITE S )
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Mtńé _ polgármesteľ

Zentai oszkár - képviselő

Javaslat az MNP III projekt keretében emlékhelyre vonatkoző pźiyźnat
kiírásáľa

8.

(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila _ alpolgármesteľ
Balogh István Szilveszter _ képviselő
Kaiser József - képviselő

9. Diintések a Magdolna Negyed Progľam III megvalósításához
kapcsolódĺóan
(írásbeli előterj eszté s, P otl<EzBE S ÍTÉ S)
E|őterjesńő: Dr. Kocsis Máté_ polgármester

Egry Attila - alpolgármester
Balogh István Szilveszter _ képviselő
Kaiser József - képviselő
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Javaslat fed'ezet biztosítására az Euľópa Belváros Progľam I.|ezárásához
sztikséges feladatok e||átásár a
(írásbeti e|őterj esztés, p oTKÉzB ES ÍTÉS )
Előterjesztő: Csete Zoltán_ Rév8 Zrt. mb. cégvezeto

3. Pénzügyi' költségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

10.

1.

2.

1.

)

3.

4.

Javaslat a Józsefválľosi Kiizterůĺlet-felügyelet 2013. évi
mĺódosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : B iál C saba _ Józsefu aro si Köĺertilet-felügyelet

Javaslat a 20Í3. évi ktiltségvetésről szĺólrí 912013.
módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

ktiltségvetésének

igazgatőja

(II.22.) rendelet

4. G azdátlko d ást, G azdasági Tá rs as á go ka t érintő elő te ľj esztés e k

Javaslat a helyiség bérteti díjak megáIlapításáľól sző|ő 24812013. (vI. 19.)

számű képvĺselő.testůileti határozat mĺidosítására, a garázs céIjára
hasznos ított helyis égek b éľleti díj me gálla pításár a vonatkozĺó an
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja

Javaslat a 16ĺ20Í0. (III. 8.) tinkoľmányzati ľendelet módosításáľa'
valamint ehhez kapcsolódóan a devizahitelesek és a jogcím nélküli
lakáshasználók megsegítéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis ll|iĺ.źLté - polgármester

Javaslat a Kĺsstáció u. 3. sz. alatti épĺiletben taliźůhatő lakás feltétel
bekłivetkeztéig történő használatba adására, valamint az MB Music &
F'ilm Produceri Iľodával kiiti'tt megállapodás meghosszabbításáľa
(íľásbeli előteľjeszés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

A Budapest VIII., Futó u. 5.9. szám alatti, 35576ll hľsz.ú telekingatlan
értékesítésére kiírt pá|yázat eredményének megállapítása, javaslat új
páiyáuat kiíľásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
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5. Javaslat Autĺímentes Nap megrendezéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Yźrnai Szabolcs - JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és
Galéria Kcizpont Nonpľoťlt Kft. ügyvezető igazgato

6. Javaslat a JóHÍľ Jĺizsefvárosi Nonpľofit Kft. 2013. évi iizleti telwének
elfogadásáľa
(irásbeli eloterj esztés' ľó,t.t<ÉztsEsĺ,l.ÉS)
Előterjesaő: Vĺĺľnai Szabolcs _ JóHír Józsefuaĺosi Média, Rendezvény és
Ga|&ia Központ Nonprofit Kft. ügyvezető

7. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Józsefvárosi Onkormányzati
tulajdonában álló lakások bérlői által meg nem ťuetett távfűtés
szo|gáitatási díjakéľt valĺi helytállási kłitelezettségből adĺídó hátralékok
egy ľészének ľendezéséľe - peľeket mege|őző egyezségkiitésľe - a DHK
hátľalékke ze|ő és P énzůi gyi Szolgáltatĺó Zrt.v e|
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja

8. Javaslat a keľületi díjťuető zĺína kÍbővítéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esaő : Biál Csaba _ I őzsefvźrosi Közterület-felügye|et igazgatőja

9. Javaslat Nyáľi táboľľal kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesĺő: Kovács Baĺbara - aJőzsęfvaĺosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
iigyvezetője

10. Beszámoló a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakĺgazgatási Szeľve á|ta| a Teleki LászI'ő téri ideiglenes piac
műktidésével kapcsolatban előírt kiitelezések teljesítéséről
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Acs Péteľ - Józsefuaľosi VaĺosĹizemeltetési Szolgálat ígazgatőja

5. Vagyonkezelésselo váľosĺizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat pá|yánat kiírásáľa lakĺóépületek eneľgiatakaľékos felújítása és

korszerűsítése táľgyában
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ
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2. Javaslat ttibb évre szó|ő ,,zö|d stratégia,, (a keľiilet ziildfelületeinek átfogő
kezelése, fejlesztése, fenntaľtása) programjának kidolgozásához és a
ntivényállományrĺól készülő nyilvántartás elkészÍtéséhez szükséges
pénzii gyi Íedezet biztosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

3. Javaslat józsefváľosi teľeken hangĺls téľíigyelő kamcrák kilrclyezéséľe
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Biál Csaba _ Jőzsefvźrosi Kozteriilet-felĺigye|etigazgatőja

4. Javaslat a vasrĺti terĺileteken a ĺóxnsZhatźiyba léptetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis };dáté _ polgáľmester

5. Javaslat a Muzsikus Cigányok Paľkjának megvalósításához szükséges
fedezet biztosítására
(írásbeli előterj esaés)
Előteľjesĺő: Dr' Kocsis iľ/.źLté _ polgármesteĺ

Sántha Péteľné - alpolgáľmester

6. JavaslataPalotanegyedterĺĺleténforgalomtechnikaimódosításokľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Egľy Attila - alpolgáľmesteľ
Szi1ágyi Demeter - képviselő

7. Javaslat a fapótlás és kiirnyezetvédelem céltaľtalék ztildfelüIetek niivelése
célrĺ felhasznźiására
(íľásbeli előterjesĺés)
Előteľjesĺő: Kaiser József - képviselő

8. Javaslat kőzvil'ágítás fejlesztésekfedezetének biztosítására
(írásbeli előterj esĺés, PoTKEZBESITES)
E1őteľjesĺő: Dr. Kocsis lll4láté - polgáľmester

9. Javaslat a telepüIési értéktárral kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármesteľ

10. Fedezet biztosítása a Józsefuárosi Váľosiizemeltetési Szolgálat
kiiltségvetési pĺótigényéľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Acs Péteľ - Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat vezetője

11. Javaslat a Losonci téri játszőtér jáúszőeszkiizeinek javÍtásáľa

Előterjesĺő: Guzs Gyula képviselő
Vörös Tamás kéoviselő
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6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

1.. JavaslatHelyiEsélyegyenlőségiPľogramelfogadásáľa
(írásbeli előterjesaés, POTKEZBESITES)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat Józsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kiizpont alapító
okiľatának és Szeľvezeti és Műkö dés i Szabá|y zatának mó do s ítás ára
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Vaľadi Gize||a _ a Jőzsefvarosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ vezetője

3. Javaslat a Jőzsefváľosi Egészségügyi Szolgálattal kapcsolatos fenntaľtói
d ti ntés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Koroknai Andľás _ a Jőzsefuaĺosi Egészségügyi SzolgáIat
főigazgatőja

4. Javaslatóvodavezetőipá|yázatokelbírálására
(íľásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }l4:áté - polgármester

5. Javaslat a jĺózsefváľosi iinkoľmányzati fenntaľtású óvodák Szervezeti és

Mĺĺkö dési Szab źiyzatának j óvábagy ásár a
(írásbeli előterjesztés)
Előteľj esztő : Srántha Pétemé - alpolgáľmester

6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati
o sztti n d íj p á./ry áľzatLLoz tőrténő cs atlakozá s ľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S antha Péterné - alpol gáľmester

7. Javaslat az indíthatĺó óvodaĺ csoportok számáłnak meghatáľozására és

maximáIis létszám túllépésének engedély ezésére
(írásbeli előterjesĺés)
Előterj esztő : S ántha Péteľné _ alpolgáľmester

8. Javaslat intézményi álláshelyek módosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előteť esztő : S ĺĺntha Péterné _ alpol gármesteľ

7 . Egyéb előterjesztések
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1. Beszámoló a Képviselő.testüIet bizottságai 20Í2. november 1. _ 7,013.

ápľilĺs 30. ktiziitt átruházott hatásktiľben hozott döntéseinek
végrehajtásáľól
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesző: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a2013. évi kiizbeszerzési teľv aktua|uá|ására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľł4áté_ polgármesteľ

3. JavaslatazÁRoP-3.A.2-2013kódszámú páiyázatonvalĺirészvételľe
(írásbeli e\őtetjesztés, PóTKÉZBES ÍTÉS)
Előteľjesĺĺĺ: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő ahatáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékéľől
(írásbeli tźjékońatő)
Előteľjesztő: Rimán Edina _ jegyző

2. Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt határidejű testületi határozatok
végľehajtásáróI, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, 

^jelentősebb eseményekről és az iinko rmányzati pénzeszktiziik átmenetĺIeg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lektitéséről
(íľásbel i táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mźúé _ polgármesteľ

3. Tájékoztatás n Magyaľ Áila- ź./rta| tőrténő adĺísságátvállalással
kapcsolatos intézkedésekľől
(írásbeli táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis il;/láté - polgáľmester

4. Tájékoztatĺó a lakosságvédelmi feladatok ellátásáľa létľehozott tanácsadó
tes tii let |étr ehozás ár ő|
(írásb el i táj éko ztatő)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }ĺĺ.źLté _ polgármester
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t. Zárt iilés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

(Kaiser József 7 óra 20 perckor megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma ]7
főre emelkedett.)

Napiľend

zĺF(r
ÜlBs

ZAn'T
ÜI,ns

z1lP(r
ÜlÉs

1/1. pontja
Javaslat egyes személyiigyi dtintések meghozata|ára a Józsefuáľosi
Egyesített Bölcsődék intézményv ezetője v onatkozálsában
(írásbeli előteľjesztés,PoTI<ÉZBESÍTÉS) zŁPtr ÜlÉs
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis li4źLté - polgármester

A napirend zdrt íilés keretében tiirtént az Mtjn. 46. s (2) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend túrglaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott26412013. (vII.17.)

szdmú hatdrozatot az 1. zdrt iłlésrdl kěsziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 1,12. pontja
Javaslat L Józsefváľosi Intézménvműködtető
p ály ázatának elbírálás ára
(írásbeli előterjesĺé s, p otl<BzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgĺĺrmester

Kiizpont vezetői

zĺnľ Ülľs

A napíľend zúrt iilés keľetében ttirtént az Mtjn. 46. s (2) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tárgyalósa során elhangzottakat és a meghozott26512013. (uI.17.)
és266ĺ2013. (v[.17.) szdmú hatdrozatot a 2. zdrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 1/3. pontja
Javaslat a ,,Coľvin Sétány Programmal'' kapcsolatosan folyamatban lévő
bĺintetőeljáľásban sértetti indítvány előteľjesztésére
(írásbeli előterjesĺés, POTKÉZBESÍTÉS) Z^RT Ül,as
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

A napirend zárt iilés keretében ti)rtěnt az Mön. 46. s (2) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirenď tdrgyaldsa során elhangzottakat és a meghozott26712013. (uI.17.)

szdmú hatdrozatot a 3. zdrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.
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Napiľend 1/4. pontja
Jav a s la t p o sztum u s z D íszp o|gári Cím a d o m á ny o zás ár a

zÁnľ (írásbeli e1őterjesztés,PoTI<ÉZBESÍTÉS) ZART Ür-Bs
ÜlÉs Előterjesztő: Dr. Kocsis }y'rźLté - polgármester

A napiľend zórt iilés keretében ti)rtént az Mtin. 46. s @ bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tárgyalúsa sordn elhangzottakat és a meghozott 26812013. (uI.17.)

szómú hatúrozatot a 4. zdrt iłlésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
Nyílt ülés következik.

2. Városľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2ll. pontja
Javaslat a Coľvin Sétány Progľam á.Jtal éľintett egyes közteľiiletek
építésének fo|y tatásár a 

.
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis MźLté - polgármester

Dr. Kocsĺs Máté
Két mellék]etęt kaptak a képvíselők. helyszíni kiosztással. Szóbeli kiegészítés nincs a

napirendhe z. Me gadja a szőt Komássy Ako s képvi selőnek.

Komássy Ákos
Sajnálattal veszik, hogy az elmúlt időszakban lassabban halad a projekt, de varjak és

ttmogatjźk a fejlesztési pľogramot. Az a kérésiik, hogy a jĺivőben ne helyszíni kiosztással
kapj ak az i|yen hordeľejiĺ előteľj esaésęket.

Dľ. Kocsis Máté
További kéľdés, hozzásző|tts hiányában a napiľendi pont tźtrgya|ását Iezárja. Szavazásra
bocsátj a a hatźr ozati j avaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Corvin Zrt. egyoldalú kĺjzérdekű kĺjtelezettség váIla|źsát (az e|őterjesztés l.
sztlmu melléklete szennti tartalommal) tulajdonában á||ő közteriilet tekintetében, a 2.

pontban meghatátozott feltételekkel elfogadja (engedélyezi) 150.000.000 Ft + Áfa
összegben, az a|ábbiak szerint:
a Corvin Zrt. a Coľvin Sétány 119S szakaszátmegépíti az a|ábbi két Ĺitemben:
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a.) 119S szakaszábőI28 métert és a 1165 - 1195 kĺjzötti Nagýemplom utcán átvezeto
összekötőt, a jogerős építési engedély és a kivitelezés megkezđéséhez esetlegesen még
szükséges engedélyek' hozzájźlrulások rendelkezésre źi|ásźú követő 5 hónapon belül
megépíti,

b.) a fennmaľadó 8 métert a 119B tömb beépítésével egyutt építi meg,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l3.jú1ius 17.

2. az 1. pontban említett közérdekú kötelezettségvállalás tekintetében a közteriilettel
kapcsolatos tulajdonosi engedély megadásának előfeltéte|e az, hogy a Corvin Zrt. és
annak érintett proj ektcége

a.) tudomásul vęszik, hogy az elfogađás nem minőstil a Corvin Sétany Pľogram
szeľződési ľendszerének ingatlanéľtékesítéssel kapcsolatos részei tekintetében a
17112012. (V. 17.) szźmu képviselő-testületi hatáľozat bármilyen jellegtĺ
megváItonaÉstlnak vagy visszavonásĺínak azzal, hogy az érintett ingatlanok
tekintetében - ezen túlmenően - az onkormányzat továbbľa is elsődleges
feladatanak tekinti a probléma jogszerű megoldását, és

b.) az éľintett közterület tekintetében az onkoľmáĺyzat, annak intézményei és a Rév8
ZÍt. közterület-építéssel összefüggő minden korábbi szerzódési vállalásait
tekintsék szeruőđésszęrúen telj esítettnek, és

c.) a közérdekű kcitelezettségvá|La|źs összegével (előľeláthatóan minimum
150.000.000,- Ft + AFA) és a jelen előterjesztésben vállalt kcizterület-építéssel _
ide értve a 4. pontban meghatátozott önkoľmányzatí épitést is - kapcsolatosan
mondjanak le bármilyen jellegű, szęrzőďésęs vagy szęrz(ĺdésen kívüli követelésről,
igényľől az onkormáĺyzatlal, annak intézményeivel (ideéľfve a továbbiakban a
Polgármesteri Hivatalt is), és a Rév8 Zrt-vel szemben, és

ď.) a 4. pontban említett területekľe vonatkozó _ birtokukban lévő - építési teľveket'
engedélyeket térítésmentesen é s hatáľidőben rendelk ezésr e bocsátj fü .

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.július 17.

felhatalmazza a polgármesteft, hogy az |. és 2. pontok végrehajtása érdekében
szÍikséges j o gnyilatko zatokat tegye meg' a szfü sé ges szerző đést ko sse me g.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 2013. augusztus 0 1.

az I.-3. pontban említettektől fiiggetlenül saját foľrásból - a 11603 címen tetvezeÍt
beruhazási e|őfuányzatteřhére - önállóan megépíti 80.560.614 Ft + AFA ĺisszegben

a
J.

4.
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a.) a Leonaľdo u I. titemének út- térburkolási, víz-csatomźnási, és közvilágítás
kiépítési munkáit,

b.) a Leonardo utcának a Sétany és a Tömő u. közötti szakaszáĺak' Leonardo utcának
a Ttjmő es Üľ0ĺ út kĺjzötti szakaszának' valamint a Prźúer utcának a Futó és

Leonaľdo kĺjzötti szakaszźtĺak ideiglenes útépítéSi munkáit, és

c.) a Leonaľdo utcának a SéĹany es Ülloi út ktjzoĹĹi szakaszarrak, Pľateľ utcárrak a Futó
és Leonaľdo kĺjzötti szakasztnak ideiglenes jaľdaépítési munkáit az előterjesztés 3.

számu melléklete szerint műszaki taľtalommal.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2013. iúlius 17.

5. felkéľi a Rév8 Zrt-t a3. pontban foglalt végrehajtásában torténő kozremfü<jdésében, és

beruhĺŁások pontos műszaki tarta|mźlnak összeállítására és a szĹikséges eljáľások és

előterj esztések előkészítésére.

Felelős: Rév8 Zrt.
Hataľidő: 2013. iúlius 17.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy |7 igeĺ, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a

határozatot.

IZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A IIATARO Z ATH)Z AT ALH)Z ľĺnĺo s ÍľpTT SZOTÖB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
269120Í3. (vII.17.)

A Képviselĺj-testiilet úgy dtint, hogy

1. elfogadja a Corvin Zrt, egyo|da\ukozérđekű kötelezettség váI|aLását (az e|oterjesztés
1. szźĺmű melléklete szerinti taľtalommal) tulajdonában á||ő ktizteľület tękintetében, a
2. pontbaĺ meghattrozott feltételekkel elfogadja (engedélyezi) 150.000.000 Ft + Afa
ĺisszegben, az alźlbbiak szeľint:
a Corvin Zrt. aCorvin Sétány 119S szakaszátmegépítí az alábbi két ütemben:

a.) 1195 szakaszábőI28 métert és a 116S - 1195 kcjzötti Nagýemplom utcán áBĺezető
összekötőt, a jogerős építési engedély és a kivitelezés megkezđéséhez esetlegesen

még szĹikséges engedéIyek,hozzájárulások rendelkezésre állását kovető 5 hónapon
beliil megépíti,

b.) a fennmaradó 8 métert a 119B tomb beépítésével együtt építi meg,

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|3. iúlius 17.

17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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2. az I. pontban említett közérdekű kötelezettségvállalás tekintetében a közteľĹilettel
kapcsolatos tulajdonosi engedély megadásának előfeltéte|e az' hogy a Corvin Zrt. és
annak érintett projektcége

a.) tudomásul veszik, hogy az e|fogađás nem minősül a Corvin Sétany Pľogram
szerzőđési renđszerónck ingatlanéĺtékesítéssel kapcsolatos részei tekintetében a
I7I|20I2. (V. I7.) sztrnű képviselő-testiileti hatáĺozat bármilyen jellegű
megvźitoztatásának vagy visszavonásának azza|, hogy az érintett ingatIanok
tekintetében - ęzęn tulmenően - az onkoľmányzat továbbra is elsődleges
feladatának tekinti a probléma jogszerű megoldását, és

b.) az érintett közterület tekintetében az onkoľmányzat, annak intézményei és a Rév8
Zrt. köZterĹilet-építéssel ĺisszefüggő minden korábbi szeruőđési vá|Lalásaít
tekintsék szeľződés s zeruen telj esítettnek, és

c.) a kĺizérdekű kötelezettségvállalás összegével (előľeláthatóan minimum
l50.000.000,- Ft + AFA) és a jelen előterjesĺésben vállalt közteľtilet-építéssel _
ide éľtve a 4. pontban meghatározoÍt önkormányzati építést is - kapcsolatosaĺr
mondjanak le bĺíľmilyen jellegti, szetzodéses vagy szerzódésen kívüli ktivetelésľől,
igényről az onkoľmányzatla|, annak intézményeivel (ideéľtve a továbbiakban a
Polgármestęri Hivatalt is), és a Rév8 Zrt-ve| szemben, és

đ') a 4. pontban említett területelľe vonatkozó _ birtokukban lévő - építési terveket,
engedélyeket térítésmentesen és hataĺidőben ľendelkezésre bocsátják.

Felelős: polgármester
Határiđo: 2013. j úlius 1 7.

fe|hatalmazza a po|gáľmesteľt, hogy az 1. és 2. pontok végľehajtása éľdekében
szükséges j o gnyilatko zatokat tegye meg, a szfü sé ges szerző dést kö s se meg.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. augusztus 01.

az I.-3. pontban említettektől fiiggetleniil saját fonásból - a 11603 címen tervezett
beruházási e|oirźnyzatterhére - cjnállóan megépíti 80.560.614 Ft + ÁFA összegben

a.) a Leonaľdo u I. Ĺitemének út- térburkolási, viz-csatorntnási, és közvilágítás
kiépítési munkáit,

b.) a Leonaľdo utcának a Sétany és a Tömő u. közötti szakaszának. Leonardo utcának
a Tömĺí 0s Ülloi út közotti szakaszźnak' valamint a Práúer utcának a Futó és
Leonaľdo kĺizĺitti szakaszźnak ideiglenes útépítési munkáit, és

c.) a Leonaľdo utcának a Sétríny es Ülloi rĺt közötti szakasztnak,Ptáter utcának a Futó
és Leonaľdo közötti szakaszźnak iđeiglenes jźtrdaépítési munkáit az elóterjesztés 3.
számu melléklete szeľint műszaki tartalommal.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2013.július 1 7.

a
J.

4.
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5. felkéri a Rév8 ZrtĄ a 3. pontban foglalt végľehajtásában történő közreműködésében, és

bęruhźnások pontos műszaki :artai'mźnak <jsszeállításétta és a szfüséges eljárások és

előteľj esaések előkészítésére.

Felelős: Rév8 Zrt.
Hataľidő: 2013. iúlius 1 7.

Napiľend 2l2. pontja
Javaslat a Ludovika Campus beruházással kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
iĺrašbeľ előterjeszté,s, POTKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4áté - polgármester

Dľ. Kocsis }ĺáúé
Az e|otetjesztést bizottság nem tĺíľgyalta. A napirend vitájtń megnyitja. Megadja a szőt
Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Feltételezi, hogy hosszÍl tźxgyalások állnak az előterjesztés mögött, de nem öriil annak, hogy
lemondanak aberuhźztls megtérítéséről. A Kalandpark e|szttllítása 3,5 millió foľintba kerĹĺl,

tęhát az Államnak átađźLs ilyen köttséggeljár. A szakértői artyagban a bontások közott van az
erdei futópá|ya. Ez,azéľt rossz, mert a környéken élĺjk ide járnak futni. Az lenne a kérdése,

hogy mit takat aVAB eljaľás?

Dľ. Kocsis Máté
Vagyon Atadó Bizottságot jelent a vÁg. Ez egy intézméĺy, ami ilyen eljárásokban
törvényileg kötelező. További vá|aszadásra megadja aszőt Alpolgármestęr Uľnak.

Dľ. Sára Botond
Ami itt kialakult, az jő ercdménynek minősiil. Azért nem kertil elszĺĺmolásra az átadás, mert
az volt a cé|, hogy az átađás az ítt éIő|<rlek ne legyen terhes, tehát a Park fennmaradjon és

haszná|ható legyen továbbra is. Ezt éľti a Kalandpaľk és a játszőtér a|att is. Egyéľte|mu az a
szźnđék, hogy amíg a Projekten belüli fejlesztés nem történik meg, adđig ez kozpark
funkcióban maľadjon Az átalaku|ás az csak egy értéknövelő átalakulás lesz. A futópálya nem
azon avonalon, dę mfüödni fog tovább. Az, ami most a Paľkban igénybe vehető, aztovábbra
is maradjon az itĺ é|ók sztlmáĺa, ,péIđáu| a spoľtolási lehetőség, ami tovább fog bőviilni a

Projekt megvalósulása után. A VAB eljárás, u egy ingatlan átaďási e|járás akozigazgatáson
belül. Az A|Iarn' nem vitatja az eddigí fejlesztések megvalósulását, így ań. eI is akaľják
számolni. azĺpĺkéľdés azértmerilfel,meľt eztegyNonpľofitcég(mintbéľbeadó) ruhźzta
be, és még 2015 előtt megszűnik a bérleti szeruődés veliik, ami AFA elszámolással jár.

Szerinte azért,hogy az ítt éIok számára eztovábbra is megmaľađhasson ez az AFA befizetés
így is megéri az onkormźnyzat szźtmźna.

Dľ. Kocsis M:áLté

Az AIIamravonatkozó dcjntések meghozatala idején nem gondoltak a játszőténe, ami még a
keľĹileti beruházások keretében valósult meg. Azért döntöttek úgy, hogy az megmarad a
helyén, még akkor is, ha ezeĺ tu| allamí felügyelet alaÍt |esz az egész Paľk, mert nagyon
népszenĺ a gyerekek körében. Megadja a szót dľ. Révész Márta képviselő asszony tészére.
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Dľ. Révész Nĺ.árta
Úgy emlékszik, hogy az onkoľmźnyzat építette a Kalandparkot, de nem az onkormányzat
miikcjdtette. Úgy emlékszik, mintha lett volna valamilyen szerzóđés, amiben a bevétel egy
részét az onkormtnyzat, a másik részéta mfüĺidtető kapta volna meg.
A másik kérdése, hogy az orczy út 1. a pá|ya mellett lévő épület?

Dľ. Kocsis Nĺáté
Azmaga a Paľk.

Dľ. Révész Márta
Tehát aznemazépi|et, hanem azegész? Mi lesz ezze|az épülettel?

Dr. Kocsis lNĺ.áúé
Válaszađásramegađja a szőt dr. Sára Botond alpolgármester részérę.

Dr. Sáľa Botond
A Kalandpark, a volt JKS Kft. beruhźuásban' épült meg, valóban az izemeltetésre kötött
szeruódést a Kft., amire bérleti đíjat ťtzetett az izemeltető. Vannak ťlzetési elmaradások a
bérleti díj befizetésben, ezért többször volt sző az Ĺizemeltetés felmondásárő| az
onkormányzat tekintetében, de valamilyen egyezségľe mindig sor keľĹilt. Az A||amma| az a
megegyezés, hogy eń' a szerződést, bérleti dijat az onkormányzat fel fogja mondani, de amíg
aKozszolgá|atiBgyetem kialakításźnal az arész nem kerül felújításľa addig üzemelni đog.
Az egész parkĺész egy hźzszźmon van. Az éptiletet a tervek szerint meg fogjak tartani, nem
fogják lebontani, de nm tudja, hogy milyen funkcióban.

I)ľ. Kocsis Máté
További kérdés, hozzásző|ás hianyában a napirendi pont tárgyalását lezĄa Szavazásta
bocsá$ a a határ ozati j avaslatot.

L A Képviselő.testiilet úgy dłinto hogy

7. a256/2012' (VII.19.) számtképviselő-testĹileti hatźrozatotvisszavonja.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013.július 17.

2. a Prompt-Immo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ,,a Budapest VIII., orczy tit ]' szám
alątti ingatĺanon (hrsz.: 36030) a Józsefvórost onkormányzat által végzeťt beruhazások
forgalmi értékének meghatórozása,, tźlrgyű értékbecslése alapján, a Jozsefuárosi Kulturális
és Spoľt Kiemelten Kozhasznu Nonprofit Kft. által, az orczy ilt I. szźtm alatt |évő
ingatlanon végzettberuhazásokat az onkormanyzat aJőHít Józsefuaľosi Nonprofit Kft-től,
6.446.000,- Ft + Afa összegben megvásárolja és felkéri a polgáľmestert az adásvételi
szerzóđés a|tirásźra.

Felelős: polgármester
Hatfuidő z}I3.július 17., aszerződés aláírásának hatarideje 2013.július 23.

3. a) a Budapest VIII. kerület beltenilet 36030 he|ytajzi szźtmu, természętben 1089
Budapest, orczy ut I. szám alatt ta|á|ható, kivett iroda, ral<ttr, múzeum és tizem



megnevezésű, műemléki védelem alatt tĺIIő, ingatlanon az onkormtnyzat áItaIvégzett
éĺéknövelő beľuhazásokat 80.000.000,- Ft + Afa összegben źúaď1a MNV Zrt. részére.

b) elfogadja a Magyar Áľa. és az onkoĺ:ĺrlźnyzat kozott kötendő, az elótefiesztés 3.

szźrnű mellékletét képezó megállapodás taľtalmi elemeit és felkéri a polgármestert
annak alćitására,

c) elfogadja aMagyar,ł.llam és az onkormźnyzatközĺjtt kötendő, az elote1esńés 4. és 5.

sztĺmű mellékletét képező kezelói jog ingatlan-nyilvántartásból való töľléséről szóló
megállapodásokat és felkéri a polgármestert azok aláírására'

Felelős: polgármester
Hatáńdő: 2013.július 17.

il. A Képviselő-testĺilet tulajdonosi jogktiľében eljárua rigy dtint, mint a JĺíHír
Józsefváľosi Nonpľofit Kft. egyszemélyes tulaj donosa, ho gy

1. az e|oterjesńés 6.lA. számu mellékletét képező, a kalandpark, játszőtét és egyéb

eszközöket, berendezéseket a Kft. térítésmentesen a Magyaľ Allam tulajđonába adja.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő : az ingat|an birtokba ađtsa

2. az előterjesztés 6./8. szálĺlu mellékletében szereplő parkfenntartáshoz kapcsoló
eszközöket, a Kft. térítésmentes, tartós haszĺáLatba ađja a Józsefuáľosi Városüzemeltetési
Szolgálat tészére.

Felelős: polgáľmester
Hataridő : az ingatlan biľtokba adása

3. felkéľi a JóHír Józsefuiíľosi Nonpľofit Kft. tigyvezetőjét, hogy tegye meg a kiköltözéshez
és az ingatlan birtokba adásához sziikséges intézkedéseket és gondoskodjon a

paľkfenntartással, tizemeltetéssel kapcso|atos szeruodések felmondásĺĺról.

Felelős: JóHír Józsefuaľosi Nonpĺofit Kft. iigyvezetoje
Hatáĺíďő 2013.július 17.,valanínt a terület biľtokba ađása

ilI. A Képviselő-testüIet úgy dtint' hogy

1. az előterjesztés 6.lC. mellékletét képező eszkĺjzöket,berendezésęket téľítésmentesen a
Magyaľ Allam tulajdonába adja.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatráridő: 2013.július 17.

2. a JóHír Józsefuarosi Nonpľofit Kft. tészére támogatásként 3.500,0 e Ft-ot binosit a

il.l. pont szerinti źĺadáshoz kapcsolódó Afa fizetési kötelezettség teljesítése
érdekében.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013.július 17.
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3. a I.2. pontb an, az I.3. pontban, a III.2. pontban foglaltak miatt:

a) az onkormányzat bevétel II502 cím _ önként vállalt feladat _ íĺtézményi mfüödési
bevételek - źfabevéte| és áfa visszatériilés - előiľányzatát23.340,4 e Ft-tal, a dologi
kiadás _ áfa befizetés, önként vź.Jlalt feladat _ e|oirźnyzatát 2I.600 e Ft-tal, a
beruházások - önként vźů|alt feladat _ elóirźnyzatát 1.740,4 e Ft-tal megemeli.

b) az Önkormźnyzat bevétel _ önként vállalt tbladat - a l1805 cím mriködési célú átadott
pénzeszkoz e|oirźnyzatát 6.446,0 e Ft-tal csĺjkkenti és a 11502 cim beruhazások -
önként vállalt feladat - e|őirźnyzatát megemeli.

c) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belu| az
általános tartalék e|őirányzatarőI _ kĺjtelező feladat _ 3.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11805 cím működési célú átadottpénzeszkoz_ ĺjnként vá||a|t feladat _ e|oirźnyzatára.

d) felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésľől szóló ľendelet kövętkező módosításźnźi
a határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: a)c) pontok esetében 2013. július |7., đ) pont esetében a költségvetésről szóló
rendelet kovetkęző módosítása.

4. a III.3. pontja a|apján felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a JóHír Józsefuaĺosi
Nonprofit Kft-vel kötött 2013. évi tĺímogatási szerzőđés módosításának elkészítéséľől,
és aIáirásárőI.

Felelős: polgármester
Határidő : a témo gatási szeruődés módosításának aláír ása 20| 3 . július 25.

Dr. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 3 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
hatáĺozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHc.Z lr,ĺrľĺosÍrpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
f70l20Í3. (vII.17.) 14IGEN O NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

L A Képviselő-testüIet úgy dtint' hogy

|. a256l20l2. (vIJ.Ig.) szźlműképviselő-testtileti hatáĺozatot visszavonja.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.július 17.

2. a Prompt-Immo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. ,,a Budapest VIII., orczy út I. szám
alatti ingatlanon (hrsz.: 36030) a Józsefvárosi onkormónyzat által végze|t beruhazások
forgalmi értékének meghatározása,, tárgyu éľtékbecslése alapján, a lőzsefváĺosi Kultuľális
és Sport Kiemelten Kozhaszĺu Nonprofit Kft. által, az orczy út 1. szám alatt |évő
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ingatlanon végzettberuhźzźsokat az tnkormĺĺnyzat a IőHír Józsefuárosi Nonpľofit Kft-től,
6.446.000,- Ft + Afa összegben megvásárolja és felkéri a polgármestert az adásvéte|i

szerzóđés aláirására.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013.július I7.,aszerzőđésaláítttsánakhatarideje 20t3.július 23.

3. a) a Budapest VIII. kerĹilet belterület 36030 he|yrajzi szttmű, teľmészetben 1089

Budapest, Orczy ut 1. szźlm alatt talá|ható, kivett iroda, rcktár, múzeum és üzem
megnevezéstĺ, műemléki védelem a|att á||ő, ingatlanon az onkormányzat áItaI végzett
értéknövelő beruhazásokat 80.000.000,- Ft + Afa összegben źúađja MNV Zrt. részére.

b) elfogadja a Magyar Áilam és az onkormanyzat kozott kötendő, az e\őterjesztés 3.

számű mellékletét képezo megállapodás tartalmi elemeit és felkéri a polgármestert
annak a|áítására.

c) elfogadja aMagyat Állu* és az onkormźnyzatközĺjtt kötendő, az eloteľjesńé,s 4. és 5.

sztlmű mellékletét képező keze|oijog ingatlan-nyilvantaľtásból való tĺjľléséről szóló
megállapođásokat és felkéri a polglírmesteľt azok alźÁrására.

Felelős: polgáľmester
Hattridó: 2013.július 17.

il. A Képviselő.testiilet tulajdonosi jogkiiľében eljárva úgy dtinto mint a JóHíľ
Józsefváľosi Nonpľofit Kft. egyszemélyes tulaj donosa, ho gy

1. az e|óte1esztés 6.lA. számu mellékletét képező, a kalandpark, játszőtér és egyéb
eszkĺjzöket, berendezésęket a Kft. térítésmentesen aMagyar Allam tulajdonába adja'

Felelős: polgáľmester
Hatźridő : az ingat|an biľtokba adása

2. az előterjesztés 6./8. számu melléklętében szereplő parkfenntartáshoz kapcsoló
eszközĺjket, a Kft. térítésmentes' taľtós haszná|atba adja a Józsefuáľosi Váľosüzemeltetési
Szolgálat tészére.

Felelős: polgármester
Hatátidő : az ingat|an biľtokba aďása

3. felkéri a JóHír Józsefuáľosi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy tegye meg a kiköltozéshez
és az ingatlan birtokba aďásához szfüséges intézkedéseket és gondoskodjon a

parkfenntaľtással, üzemeltętéssel kapcso|atos szęrződések felmondásaról.

Felelős: JóHír Józsefuáľosi Nonprofit Kft. ügyvezetoje
Határidő: 2013.július 17.,vaIarint a terület birtokba adása

III. A Képviselő.testület úgy dtint' hogy
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1. az e|óterjesztés 6.lC. mellékletét képezo eszközĺjket , berendezéseket térítésmentesen a
Magyat Allam tulajdonába adja.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20|3.július 1 7.

2. a JóHír Józsefuáľosi Nonpľofit Kft. részére támogatásként 3.500,0 e Ft-ot biztosít a
[.1. pont szerinti átadáshoz kapcsolódó Afa fizetési ktitelezettség teljesítése
érdekében.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.július 17.

3. a I.2. pontban, az I.3. pontban, aIILf . pontban foglaltak miatt:

a) az onkormányzat bevétel 11502 cím - önként vállalt feladat - intézményi működési
bevételek _ źfabęvétel és áfa visszatérülés _ előirányzatát23.340,4 e Ft-tal, a dologi
kiadás - áfa befizetés, cjnként vá|lalt feladat _ előiranyzatźń 2I.600 e Ft-tal, a
beruhazások - önként vállalt feladat _ e\őirźnyzatát I.740,4 e Ft-tal megemeli.

b) az onkormtnyzat bevétel _ ĺinként vállalt feladat _ a 71805 cím működési céIí źÍađott
pénzeszkoz e|őirányzatźLt 6.446,0 e Ft-tal csökkenti és a 17502 cím beruhĺŁások -
ĺjnként vállalt feladat _ e|őirtnyzatát megemeli.

c) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belul az
általános tartalék elóirtnyzatárő| _ kĺitelező feladat - 3.500'0 e Ft-ot átcsoportosít a
11805 cím műkcjdési célú átadottpénzeszkoz- ĺjnként vállalt feladat - elokźnyzatźtra.

d) felkéri a polgĺĺrmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺivetkező módosításźtnáI
a hatáĺ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidó: a)c) pontok esetében 2013. július 11., d) pont esetében a költségvetésľől szóló
rendelet következő módosítása.

4. a III.3. pontja alapjtn felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a JóHír Józsefuaľosi
Nonpľofit Kft-vel kötött 2013. évi támogatźsi szerzódés módosításanak elkészítéséről,
és a|áfuásárő|.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatańđó : a tźtlno gatási szęrző dés módo sításĺínak alźlfu ása 20 | 3 . j úlius 25.
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Napirend 2l3.pontja
Teleki téľi piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
(írásbeli előterjesaés)
Előterjeszto: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Az eloteqesztést bízottság meg!árgyalta. A napirend vítáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás
Íĺányábarla napirendi pont tárgyalásźń|ezfuja. Szavazásra bocsátja ahatátozati javaslatot.

A Képviselő{estiilet úgy dönt' hogy elfogađja az előteľjesaés mellékletétképzó, Teleki téri
piac építésével kapcsolatos II. negyedéves beszámolót.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. tigyvezetője, Rév8 Zrt. vezetője
Hataridő: 2013.július 1 7.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja' hogy 17 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a

hatttrozatot.

1ZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ EGY S ZERÚ szó ľo g g s Éc s zÜrSÉGES
HATAROZAT:
271tf013. oĄI.17.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSsAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogadja az előteľjesztés mellékletétképzo, Teleki téľi
piac építésével kapcsolatos II. negyedéves beszámolót.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezetóje, Rév8 Zrt. vezetoje
Hatźridó: Z}I3.július 1 7.

Napiľend 2l4. pontja
Javaslat az Aurőra utcaĺ rende|ő intézet felújításához kapcsolĺódó dtintések
meghozata|ára
(ĺľaśbeli előterj esĺés, PóľxÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis }'dáté - polgármester

Dľ. Kocsis N.ĺ.áté
Az előterjesztést bizottság nem taľgyalta. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt đr.

Révész Mźxtaképviselő asszony részérę.

Dr. Révész Márta
Arľó1 volt szó, hogy a Trefort épületet koľábban źivevő fogtra az Auróra rendelo felújítását
vésezni.



Dr. Kocsis M:áúé
Y áIaszadźsra megađja a szőt Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
Annyi pontosítást tesz, hogy a Trefoľt épület sosem az Autőĺa éptilettel állt szemben, hanem a
Józsefuáros Szociális Központ megépítésével. Ilyen formán eń. az előterjesztést nem érinti.
Annak az e|őreha|adásában most nem t<jrténik érdemi lépés

(Az ülésről 8:32 perckor Soós GyÓrg,, képviselő távozott az ülésrőĺ, így a Képviselő-testĹilet
létszáma ]7 ĺőről ]6-ra csokkent.)

Dr. Kocsis M:áté
További kéľdés, hozzásző|áts hiányában a napiľendi pont tárgyalását |ezárja. Szavazásta
bocsátj a a hatáĺ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. af58l20l3. (vI.27.) számt képviselő-testületi hatźttozat a|apján a Budapest Főváľos
VIII. keľület Józsefvárosi onkoľmányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynĺlkség ĺĺltal kiírt
Közép-Magyarorczági operatív Program EgészségĹigyi szo|gtitatások, jáľóbeteg-
szake||átás fej le szté s e a Kĺizép -M agy arcr szági ré gi ó b an KM oP - 4. 3 .2 l A- | 3 kó ds zĺámú
pá|yazati konstľukciójára bruttó 970 000 000 Ft beruhtzási összkĺiltséggel,
254 550 000 Ft önĺésszel, pźiyázatot nyújt be és felhatalmazza a polgĺĺľmestęľ a
p áIy ázat b enffi tásáho z szüksé ge s ĺi s sze s do kumentum a|áir ását a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 17.

2. e|fogađja az előterjesztés mellékletét képezó módosított ptiyázati adatlapot és
megvaló sítható sági tanulmráný.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 17.

3. elfogadja az e|őte1esztés mellékletét képezo PHARMANOVA Zrt. (széIúlely: 1089
Budapest, Bláthy ottó utca 9., cégjegyzékszáma: Fővĺĺľosi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 01-10-044223, adőszźlma: 11929853-2-42, statisztikai számje|e: 11929853-6420-
114-01) klzfuőIagos fulajdonát képező, a Budapest, V[I. ket. 35037lN2 |lrsz-on
nyilvantartott, teľmészetben a 1084 Budapest, Auróra u. 22-28.I. emeletén ta|á,|hatő,
4l5 m, alapteriiletrĺ győgyszertáma és a társashźzi közös tulajdonbó| hozzá' tartoző
798/10000 köztjs tulajdoni hźnyadra vonatkozó' bruttó 70.500.000,- Ft összegű
adásvételi szęrződést és felkéľi a polgármestert az adźsvéteLi szerzóđés a|áírására,
valamint azingat|an-nyilvántaĺási bejegyezéshez sziikséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgíľmesteľ
Hataridő: 2}l3.július 19.

4. elfogadja az elóterjesztés mellék|etétképező Hajnal GyógyszertánBetétí Taľsasággal
(székhely: 1084 Budapest, Arľóľa utca 22-28., cégegyzékszáma: Fővĺĺľosi



Tcirvényszék Cégbírósága Cg. 0 1 -06-5 1 3 5 2I, aďőszáma 288637 3 I -f-42, statisztikai
torzsszźlma: 2886373I-4773-2Í2-0I), kötendő helyiségbéľleti jogviszony közös
megegyezéssel való megsztintetéséről és másik helyiség bérbe ađásárő| szőIő
megállapodást és felkéľi a polgármesteľt a megállapodás a|áirásáĺa.
Felelős: polgármester
Hataľido: 2013. iúlius 19.

Dr. Kocsis N{'áté
Megállapítja, hogy 16

hattľozatot.
0 nem' 0 tartőzkodással a Képviselő-testÍilet elfogadta a

S,ZAY AZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH) Z MIN o S ÍTETT S ZoToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
27ft20r3. (vrr.l7.)

rgen,

16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dĺint, hogy

1. a 258lf0I3. (vI.27.) számu képviselő-testületi hatfuozat alapján a Budapest Főváľos
VIII. keľtilet Józsefuárosi onkormźnyzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt
Közép-Magyarországi opeľatív Program Egészségtigyi szolgáltatások, járóbeteg-

szakellátás fejlesztése aKozép-Magyarorczági régióban KMOP-4.3.2lA-I3 kódszámú
pá|yazati konstľukciójára bruttó 970 000 000 Ft beruhźľ;źsi összköltséggel,
254 550 000 Ft clnľésszel, pá|yázatot nyújt be és felhatalmazza a polgáľmester a

pá|y ázat b enyrij tásĺáho z szfü s é ge s ti s sze s do kumentum a|áír ásár a.

Felelős: polgármesteľ
Hatátido: 2013.július 17.

2. elfogađja az előteľjesĺés mellékletét képezo módosított pá|yázati ađatlapot és

megvalósíthatósági tanulmáný.
Felelős: polgármesteľ
Határiďó: f0I3.július 17.

3. elfogadja az előteľjesztés mellékletét képező PHARMANOVA Zlt. (széIďlely: 1089

Budapest, Bláthy ottó utca 9., cégsegyzékszźma: Fővarosi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 0 1 - 1 0- 044223, aďőszźlma: I 1929853 -2-42, statisńikai szánj e|ę: I 19298 53 -6420-
114-01) hjzźlrő|agos fulajdonát képező, a Budapest, VIII. ker. 35037lN2 hĺsz-on
nyilvantartott, természetben a 1084 Budapest, Auróra u.22-28.I. emeletén ta|á|hatő,

415 m, alapterĹiletű gyógyszerttma és a tźtrsasházi közĺjs tulajdonból hozzá tartoző
798/10000 közös tulajdoni hárryađra vonatkozó, bruttó 70.500.000,- Ft összegű
adásvételi szerzőđést és felkéri a polgáľmestert az ađźsvételi szerzodés a|áírására,
valamint azingat|arl-nyilvantartási bejegyezéshez sztikséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgiírmester
Határidő: 2013.július 19.

4. elfogadja az előterjesztés mellék|etétképező Hajnal Gyógyszeľtári Betéti Taľsasággal
(székhely: 1084 Budapest, Auróra utca 22-28., cégjegyzékszźtma: Fővárosi



Törvényszék Cégbírós ága Cg. 0 1 -06-5 1 3 5 27, adőszttma: 288637 3 l -2-42, statisztikai
torzsszźlma: 2886373I-4773-212-01)' kötendő helyiségbérleti jogviszony kĺizĺjs
megegyezéssel való megsziintetéséről és másik helyiség bérbe adźsárő| szőIő
megállapodást és felkéri a polgármesteľt a megállapodás aláírásttta.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. iúlius 19.

Napiľend 2/5. pontja
Javaslat a ľÉn-xoz ,,!,, je|űl pályáz.?ton való részvételľe
(írásbeli előteľjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|laté _ polgármesteľ

Egľy Attila - alpolgármester
Szilágyi Demeter - képviselő

Dr. Kocsis lfr.Iálté

Az előterjesztést bizottsttg nem tétrgyalta. Előterjesztői kiegészítés nincs. A napirend vitájáĺ
megnyitja. Megadja a szőt dľ. Ferencz orsolya képviselő asszonynak.

. Dľ. Ferencz Oľsolya
Jelzi, hogy minękután az egyLk ttlrsasház lakója, ezért éńntettség miatt nem veSZ részt a
szavazásban.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Egry Attila alpolgáľmestemek.

Egry Attila
. Előterjesĺőként kiegészíti azza|, hogy több mint 20 darab tźĺrsashźz, valamint a Bródy Sĺĺndor
; utca, a Rökk Szilaľd utca, és a Somogyi Béla utca is ennek a páIyźnati anyagnak a része. A

társasházakishozzáteszikazĺ jnľészfü et,illetveazonkoľmányzatis.

Dľ. Kocsis M:áúé
További kéľdés, hozzásző|źts hianyában a napirendi poĺttárgya|źsźń|ezźltja.

' Ügyrendi indítvaný tesz arra, hogy a vitát újra nyissák meg, hiszen annak |ęzáĺása úán
i Komássy Akos jeleztehozzászőlási szandékát. szavazásra bocsátj a azugyrenđet.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy dr. Kocsis Máté ügyrendi indítváĺyźú elfogadva a
napirend vitáját ismét megnyitja.

Dľ. Kocsis ľĺ.áLté
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 ĺartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a vita
újbóli megnyitását.
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IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
(Dr. Ferencz Orsolya érintettség okán nem vesz részt a szavazásban)
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERu szóľoB B SÉG S ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
273t2013. (Vrr.17.) 15IGEN O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy dr. Kocsis Máté tigyrendi indíwźtĺyźń elfogadva a

napiľelrĺ'l vittljáL isrnét rllegrlyitj a.

Dľ. Kocsĺs M:áté
Megađja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Tartózkodni fognak a szavazástól, mert utolsó pillanatban lett kipostazva az előteľjesztés.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt Egľy Attila alpolgáľmesternek.

Egry Attila
A táĺsashtzi páIyázati ľész nem olyan régen záruIt le, amit ki kellett éľtékelni. További
képviselő-testiileti ülés a nyáron nincs, eń. az anyagot jillius 3l-ig be kell nýjtani, így keľtilt
pótkézbesítéssel a Testület eIé az anyag.

Dľ. Kocsis M:áLté

További kérdés, hozzászőIás hianyában a vitát leztlqa. Szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a) a Fővĺĺrosi onkormanyzat á|talmeghiľdeteft TÉR_KOZ vźlľosrehabititációs pźĺ|yázat

,,A'' jeltí _ KözteľĹiletek komplex megújítása programj ára, a,,Euľópa Belvárosa Program II., a
Palotanegyed Kultuľális Varosmegújitása,, című projekt táĺsashźni komponensére a
Tźnsasházi Ptiyazatokat E|birá|ő Munkacsop ort 7 l20I3 . (VII. 1 5.) szźmű hatfuozata a|apjtn
az althbiZĺ tarsashtn bevonásával vesz részt és nffit be ptiyázatot:

Rökk Sz. u.11.
Somogyi B. u.17.
Horánszky u. 4.

Kőfaragó u. 5.

Bródy S. u. 30/a
Szentkiľályi u. 17.

Bródy S. u.14.
Kľúdy Gy. u. 6.

Gyulai P. u. 1.

Gutenberg tét 2.
Knidy Gy.u.2.
Kőfarugő u. 10.

hĺsz.36677
|lĺsz.36466
hrsz.3663I
hrs2.36487
hrsz.36519
hrs2.36523
hrs2.36528
Ilľsz.36607
hrs2.36436
hrs2.36479
hľsz. 36605
hrs2.36470
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Somogyi B. u.7.
Somogyi 8.u.22.
Knidy Gy. u. 5.

Gyulai Pál u. 9.
Lőrinc pap téľ 3.

Bľódy S. u. 36.
Rökk Sz. u. 5.

Hoľánszky u. 3.

MLkszáthtér 2.
Máriau. 16.

Kĺudy Gy. u.20.
Horĺánszky u. 8.
Vas u. 18.

- Bródy S. u. 27.
- Somogyi B.u. 14.
- Vas u. 14.
- Gyulai P. u. 8.
- Bródy S. u.32.
- Hoľánszky l.7.
- Kľúdy Gy. u.4.

hrs2.36462
hrs2.36422
hrsz.36714
hrs2.36445
Ilĺsz.36718
hrs2.36492
hľsz. 36680
hrsz.366fI
Ilľsz.36603
hrs2.36664
Ilĺsz.366]1
hrs2.36633
|tĺsz.36494

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiđő: 2013.július 17.

b) amennyiben a határozat 1. a) pontban szeľeplő taľsashazak közül nem kĺjt támogatási
szerzőđést, helyettfü az aIábbi 7 társasházakat vonja be:

hrs2.36655
hrs2.36425
hrs2.36498
Ilĺsz.36453
hrs2.36496
hĺsz. 36618
Itrsz.36606

Felelős: polgármester
Hatźlriđó : pályźnat benyújtását követően

2. a) a L53l20I3. (V.08.) számű képviselő-testiileti határozat a|apjan elfogadjá, az ,,Eurőpa
Belvárosa Program II., a Palota negyed Kultuľális Váľosmegújítása,, elnevezésű pľojekÍ
adat|apját és annak mellékleteit (I. számt mellékletét képezo taľtalomma|), 122.434.350,- Ft
önkormányzati saját forrás biĺosításával, valamint felhatalmazza a polgźrmesteľt azok
a|áírására, és a teljes pá|yazati dokumentáció benyujtására a Fővárosi onkoľmanyzat számáta.
Egyben fe|hata|mazza a polgáľmesteľt a pźtlyázati dokumentáció és annak esetleges
módosításainak a|áirására, ameĺulyiben az nem érint tinkormźnyzati forrásbevonást, határidő
módosítást és az e|fogadott program elemeinek tartalmi módosítását.

FeIęlős: polgármester
Hatáĺidő : 20 13 . j úlius 3 | .' az esetleges módosításokat kcivetőe n azonnal.

b) vállalja ahatźxozat2.a) pontja szerinti pźt|yázatbarl szereplő alábbi ingatlanokat a projekt
Iezárásźńől számított 5 évig nem idegeníti el:

- Bródy Sándor utca brsz.36559lII
- Pollack M. tér hrsz.3656I
- Gutenbergtér lvsz.36480
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a
J.

- Somogyi Béla utca |lrsz.36429
- Rökk Szilaľd utca hľsz. 36681
- Gyulai Pál utca lusz.36435

Felelős: polgármester
Határic1ő: 2013,július 17.

c) felhata|mazza a po|gármesteľt a pá|ytzat benýjtása érdekében az a|ábbi taľtalmú
ĺy1latkozata|áírásźlta:
,, A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormrínyzat az 1993. évi LXXVil.
töľvény 63. $ (1) és (2) bekezdése, valamint a 63/A.$-a szerinti befizetési ktltelezettségét
teljesítette.''

Felelős: polglíľmesteľ
Határidő: 2013.július 17.

nyeľtes pźůyźzat esetén az ,,Eurőpa Belvaľosa Prog.ram II., a Palota negyed Kultuľális
Városmegújításď, elnevezésű projekt és a TER-KOZ pá|yazat ,'B'' jelű komponensre
benyújtott páIyazat(ok) projektmenedzsmenti feladatainak el|átásávaI a Rév8 Zrt-tbízzameg,
cĺsszesen 19 685 e Ft + áfa összegű megbízási díjjal.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: apáIyázatęIbíráIásátkövetően

ahatáľozat2. poĺtjábarl szerinti |22.434.350,- Ft saját fonást az a|ábbiak szerint biztosítja:
- utak felújításahoz (Bródy S. u. _ Somogyi B. u., Rökk Sz. u., Gutenberg tér (az EUB I

nem érintettńsze): bruttó 93.700.000'- Ft
- közművek felújítása, cseľéje: bruttó 1.300.000'- Ft
- kö Zteľiiletek táj épité szeti e lemeinek me gúj ítás a

- Bľódy S. u. _ Vas u. - Horĺíĺlszky u. csat1akozásában,,Koz_TER'' kialakítása,
növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 600.000,- Ft
- Pollack M. tér ,,KOZ-TÉR'' kialakítása, n<ivénýelepítés, utcabútorok
elhelyezése 1.400.000'- Ft
- Gyulai P. u. ,,KoZ-TÉR'' kialakítása, novénytelepítés, utcabútoľok elhelyezése
400.000,- Ft

- nem beruházási célú, közĺjsségformáló kiegészítő elemek összesen 2.600.350'- Ft
- VBT teľületén a társasházak közterĹilethez kapcsolódó épületrészek megújítása:
' 15.434.000,- Ft
- projektmenedzsment díj: 5.000.000,- Ft
- műszaki ellenőrzési díj: 1.000.000,- Ft
-kozbeszerzés díj: 1.000.000'- Ft

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0I3. iúlius 17.

5. ahatározat 2. és 4. pontjában foglaltak miatt az önkoľmźnyzat kiadás II|07-02 - ĺjnként
vállalt feladat - fejlesztési céltaľtalékon belül a EUB II. céltaĺalék előirlányzatárőI I20.09I,I
e Ft-ot, a 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon be|ul az üdülőhelyi feladatok
központosított áIIani tásrlogatás idegenforgalmi célú céItarta|ék - kote|ęzo feladat
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előirányzattlrő|2.343,2 eFt-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím EUB II. projekt - önként
vállalt feladat _ felújítási e|őirźnyzatára97.000,0 e Ft-ot - utak felújítása címén 93.700,0 e Ft,
közművek felújítása címén 1.300,0 e Ft, mtĺszaki el|enőrzési díj címén 1.000,0 e Ft,
kozbeszerzési díj címén 1.000,0 e Ft - fęIha|mozálsi előiľányzatźtra2.400,0 e Ft-ot - KoZ-
ľÉR tialatítá' 

"í*é'' 
- dologi e|óirźnyzattra 7.600,3 e Ft - ot - közösségformáló elemęk

címén 2.600,3 e Ft, projektmenedzsment díj címén 5.000,0 e Ft _ fe|halmozási célú átadott
pénzeszkoze|óirźnyzatára15.434,0 e Ft-ot _tźtrsasházak felújítási támogatásacímén-.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013.július 17.

6. az,,Elx,ópa Belvárosa Pľogram II., a Palotanegyed Kultuľális Városmegújitásď'elnevezésű
projektben érintett alábbi ĺinkormányzati tu|ajđonú ingatlanokľa a tulajdonosi hozzájźrulását
megadja:

- Bródy Sándor utca
- Pollack M. tér
- Gutenberg tér
- Somogyi Béla utca
- Rökk Szilard utca
- Gyulai Pál utca

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. iúlius l7.

|lĺsz.36559/11
hrsz.3656I
|tľsz.36480
hrs2.36429
hrsz.3668I
hrs2.36435

7. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatttrozatban foglaltakat a költségvetésről szóló önkormiĺnyzati
rendelet következő módosításĺíná|, va|arlint a 2014. évi költségvetés tewezésénél - a
ktĺzterületek, nĺivény gondozás és bútorzat karbantartźts - vegye figyelembe.

Fęlelős: polgármester
Határidő a költségvetésről szóló cinkormźnyzati rendelet kĺjvetkező módosítása, a2014,

évi költségvetés teľvezése

Dr. Kocsis lĺ.áLté
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-tęstiilet elfogadta a
hatttrozatot.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
(Dr. Ferencz oľsolya érintettség okán nem vesz részt a szavazásban)
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHI Z lr,ĺnĺo s ÍľpTT S ZóToBB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
274t2013. (Vrr.l7.) O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a) aFővźrosi onkormźnyzatáltal meghirdetett ľÉn_roz varosrehabilitációs pá|yázat

,,A'' jelű _ K<jzterĺiletek komplex megújítása prograrrfiára, a ,,Európa Belvĺárosa
Progľam II., a Palotanegyed Kulturális Városmegujítźsa,, című projel<t téltsashźni

15IGEN
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komponensére a Társashtni PáIyázatokat Elbíráló Munkacsoport 7l20I3. (Vil. 15.)

sztlm,í határozata alapján az a|ábbi 25 tźtrsashtz bevonásával vesz részt és nyújt be
páIyźzatot:

Rökk Sz. u.11.
Somogyi B. u.17.
Horánszky u. 4.
K(ífar'ag.5 u. 5.

Bródy S. u. 30/a
Szentkiľályi u. 17.

Bródy S. u.14.
Krudy Gy. u. 6.
Gyulai P. u. 1.

Gutenbeľg tér 2.
Kĺúdy Gy.l.2.
Kőfaľagó u. 10.

Somogyi B. u.7.
Somogyi 8.t.22.
Kľúdy Gy. u. 5.

Gyulai Pál u. 9.

Lőľinc pap tér 3.

Bródy S. u. 36.
Rökk Sz. u. 5.

Horánszky u. 3.

Mikszáthtér 2.
Máľia u. 16.

Kĺúdy Gy. u. 20.
Horĺínszky u. 8.

Vas u. 18.

- Bródy S.u.27.
- Somogyi B. u.14.
- Vas u. 14.

- Gyulai P. u. 8.

- Bľódy S. u. 32.
- Hoľĺínszky u.7.
- Krudy Gy. u. 4.

hĺsz.36677
Łtĺsz.36466
hrsz.3663I
Ltĺsz.36487
hrsz.36519
I'rs2.36523
hrs2.36528
hrs2.36607
hrs2.36436
tus2.36479
hrs2.36605
hrs2.36470
hrs2.36462
hrs2.36422
hrsz.36l14
hrs2.36445
Itĺsz.36718
hĺsz.36492
hĺsz. 36680
bĺsz.3662I
hĺsz.36603
tus2.36664
hrsz.36611
1vs2.36633
hrs2.36494

Felelős: polgármester
Hattriďo 20I3.jú1ius 17.

b) amennyiben a hatátozat 1. a) pontban szereplő tźlrsashźzak koztil nem köt támogatási
szerzođést, helyetťiik az aIábbi7 tźtrsashźzakat vonja be:

hrs2.36655
|lĺsz.36425
hrsz.36498
hrs2.36453
hrs2.36496
hrs2.36678
hrs2.36606

Felelős: polgármester
Határidó: páIyázat benyújtását követően

36



2. a) a I53l20I3. (V.08.) szárnt képviselő-testĺileti határozat a|apjźn elfogadja, az ,,Eutőpa
Belváľosa Pľogram II.' a Palota negyed Kultuľális Váľosmegújításď, elnevezésű pľojekt
ađat|apját és aĺmak mellékleteit (1. szźłmú mellékletét képezo taľtalommal),722.434.350,- Ft
önkormányzati saját foľrás biztosításával, valamint felhatalmazza a polgármesteľt azok
a|áítására, és a teljes páIyázati dokumentáció benyújtásátaaFőváľosi Önkormĺányzatszámtra.
Egyben fe|hatalmazza a polgármesteľt a pá|yźĺzati dokumentáció és annak esetleges
módosításainak aláírására, amennyiben az nem érint ĺinkormźnyzati forľásbevonást, hatáľiđő
módosítást és az elfogadott program elemeinek taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 31., az esetleges módosításokat követően azoĺ,na|.

b) vállalja ahatźrozat2.a) pontja szerinti pá|yázatban szereplő alábbi ingatlanokat a projekt
|eztrźsátőI szźlmított 5 évig nem idegeníti el:

- Bródy Sándor utca hĺsz.36559l|I
- Pollack M. tér hrsz.3656|
- Gutenberg tér hrsz.36480
- Somogyi Béla utca hrsz.36429
- Rökk Szilĺíľd utca hrsz. 36681
- Gyulai Pál utca hrsz.36435

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.július 17.

c) fe|hataImazza a polgármestert a pá|yźnat benyújtása érdekében az a|ábbi taľtalmú
nyĹ|atkozata|áírására:
,, A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi onkormányzat az 1993. évi LXxVru.
törvény 63. $ (1) és (2) bekezdése, valamint a 63lA.$-a szerinti befizetési kcitelezettségét
teljesítette.''

Felelős: polgiíľmester
Hattlridő: 2013.július 17.

3. nyeľtes páIyźzat esetén az ,,Elxőpa Belvárosa Progľam II., a Palota negyed Kultuľális
Városmegújításď, elnevezésiĺ projekt és a TÉR-KÖz palyazat ,,B,, jeliĺ komponensre
benyújtott páLyźnat(ok) projektmenedzsmenti feladatainak e||źúásával a Rév8 Zrt-tbízzameg,
ĺisszesen 19 685 e Ft + áfa összegű megbizási díjjal.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: apá,|yázate|bírá|ásátk<ivetően

4. ahatáĺozatŻ. pontjában szerinti 122.434.350,- Ft saját forrást az a|ábbiak szerint biztosítja:
- utak felújításához (Bľódy S. u. _ Somogyi B. u., Rökk Sz. u., Gutenberg t& (az EUB I

nem érintett része): bruttó 93.700.000,- Ft
- közmúvek felújítása, cseréje: bruttó 1.300.000,- Ft
- közteľiiletek táj építészeti elemeinek megúj ítása:
- Bródy S. u. - Vas u. _ Horánszky u. csatlakozásában ,,KoZ TER- kialakítása,

növénytelepítés, utcabútorok elhelyezése 600.000,- Ft
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5.

- Pollack M. tér ,,KoZ TÉR'' kialakítása, nĺivénýelepítés, utcabútorok elhelyezése
1.400.000,- Ft

- Gyulai P. u. ,,KOZ-TÉR'' kialakítása, növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 400.000,-
Ft

- nem beruhźľzási célú, köz<jsségfoľmáló kíegészito elemek cisszesen 2.600.350'- Ft
- vBT területén a tźtrsasházak köztertilethez kapcsolódó épületrészek megújítása:

15.434.000,- Ft
- pľojektrnenedzstrrelrt díj: 5.000.000,- Ft
- múszaki ellenőľzési díj: 1.000.000,- Ft
- kozbeszerzés díj : 1 .000.000,- Ft

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. iúlius 17.

a határozat 2. és 4. pontjában foglaltak miatt az önkoľmanyzat kiaďás III07-02 - onként
vállalt feladat - fejlesztési céltaľtalékon belül a EUB II. céltaĺalék előiranyzatfuő| 120.09I,I
e Ft-ot, a 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon bęlül az üdülőhelyi feladatok
k<ĺzpontosított állami tamogatás idegenforgalmi célú céltaľtalék - kötelező feladat
e\őirźtnyzatáÍő|2.343,2 eFt-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím EUB II. pľojekt - önként
vá,I|a\t feladat - felújítási e\oirtnyzatáĺa97.000,0 e Ft-ot - utak felújítása címén 93.700,0 e Ft,
kĺjzművek felújítása címén 1.300,0 e Ft, műszaki ellenőrzési đi1 címén 1.000,0 e Ft,
kozbeszerzési díj címén 1.000,0 e Ft - fe|ha|mozási előirányzatáta2.400,0 e Ft-ot - KoZ-
ľÉR tiatatítás címén - dologi e|óirányzatára 7.600,3 e Ft - ot - köztjsségformáló elemek
címén 2.600,3 e Ft, projektmenedzsment díj címén 5.000,0 e Ft _ fe|ha|mozási célú átadott
péĺueszkoze|őirtnyzatára15.434,0 e Ft-ot -tźrsashźzak felújítási támogatásacímén-.

Felelős: polgármesteľ
Hatźriđő: 2013.július 17.

az ,,Eurőpa Belvaĺosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Varosmegújításď, elnevezéstĺ
projektben érintett a|ábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokľa a fulajdonosi hozzájáruIását
megadja:

6.

- Bródy Srĺndoľ utca
- Pollack M. tér
- Gutenbeľg tér
- Somogyi Béla utca
- Rökk Szilard utca
- Gyulai Pál utca

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013.július 17.

fus2.36559111
hrsz.3656I
hĺsz. 36480
tus2.36429
hľsz. 36681
hrs2.36435

7. felkéri a polgármesteľt, hogy ahaÍározatban foglaltakat a költségvetésről szóló önkormźnyzati
rendelet következő módosításánál, valamiĺt a 2014. évi költségvetés tervezéséné| - a
köZterÍiletek, növény gondozás és bútorzat karbarltartás - vegye Íigyelembe.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatźniďő: a kĺiltségvetésről szóló <jnkormźnyzati ľendelet következő módosítása, a2014,

évi költségvetés tervezése
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Napiľend 2ĺ6. pontja
Javaslat a ľÉR-xoZ ,,,B,, jelű pályázaton valĺó ľészvételľe, Széchenyi
István Szakkolégium Alapítvánnyal együttműktidésben
(írásbeli előteľjesztés, póTKÉZBESÍTÉS)
Előterj esztő : Dr. Kocsis iľlĺáté _ polgármester

Egry Attila - alpolgáľmester
Szilágyi Demeter - képviselő

Dr. Kocsis N Iáúé
Az előterjesztést bizottság nem tźrgyalta. Előterjesztői kiegészítés nincs. A napirend vitáját
megnyitja. Megadja aszőt dr. Révész Mélĺtaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész M:árta
Az ęlőző napirendhez hozzáfüzi, hogy Alpolgármester Úr meggyőńe oket, ezért szavańak
igerurel. Ebben az esetben kérdezi, hogy mi Iett azza| az anyagga|, arĺire a Széchenyi
Szakkollégium is, és a Népszírhaz-kör is fel lett tűntetve.

Dr. Kocsis l.Iáté
Megadja a szőt Egľy Attila alpolgáľmesternek.

Egry Attila
Ebben a ))B)) részében a pá,|yźzatnak a civil szervezetęk fudnak pźiyázĺi, ehhez szintén
keľületi támogatás kell. Itt kettő darab pá|yźuat az, alrli elindulhat. Az egyik a Széchenyi
Szakkollégium, a másik a Népszính áz-kor.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
A társasházi munkacsoportba delegált tagjuk, nem adott kellő felvilágosítást a dĺjntés
tartalmfuő|, ezértbíráItźk felül a tartőzkodásukat az előzőekben'

Dľ. Kocsis N4.áté
További kéľdés, hozzásző|ás hiányában a napirendi pont tárgya|ásźi lezárja. Szavazźsra
bocsátj a a határ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. tésú, vesz a Fővárosi Városrehabilitációs Keľet ,,B'' jelű - Közösségi célú
városrehabilitációs pá|yázaton a Széchenyi István Szakkollégium Alapítvánĺyal
(Pk.6|676l1 sz. hatźlrozatta| 9. sorszźlm a|att bejegyzett és 13. Pk 61676l|990lII. sz.
végzésben kozhaszntszeruezetté minősített, székhely: 1092 Budapest, Ráday u.43-45.).

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.július 17.
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2. a ,,Széchenyi a Pa|ota negyedben - Józsefuaľos Egyetemvaros jellegének eľősítése a
Széchenyi István Szakkollégium közösségi célú fejlesztésével'' elnevezésű páIyázati
dokumentációt befogadja, az ađatlapot, szakmai mega|apoző tanulmanyt és annak
mellékleteit (az előterjesĺés 1. számu mellékletét képező taľtalommal), valamint
fe|hata|mazza a polgáľmestert azok a|áírásźlta, és a teljes páIytuati dokumentáció
b enyúj tás ĺĺľa a Főváro s i Önkorman y zat számáĺ a.

Egyben felhata\mazza a polgármestert a pźiytzati dokumentáció és annak esetleges

móđosításainak a\áfuására, amennyiberl az nem érint önkotmányzati forrásbevonást,
hatáľidő módosítást és az elfogadott program elemeinek tartalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 3I., azesetleges módosításokat követőeĺ azonnal.

3. fe|hata|mazza a polgarmesteľt a pźiyźnat benyújtása érđekében az alábbi Ártalmu
nyí|atkozata|áiréstra..
,,A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat az 1993. évi LXXMII.
töľvény 63. $ (1) és (2) bekezdése, valamint a 63lA.$-a szerinti befizetési kötelezettségét
teljesítette.''

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|3.július 17.

4. vá||alja a befogadott program 3 évig töľténő működtetését a Széchenyi Istvan
Szakkollégium Alapítvánnyal egyiitt, ĺinkormányzati ťlnanszírozás nélkül és azzal a

feltétellel, hogy a támogatási szęrzodés megkötése ęlőtt a Felek egyĹittmíĺködési
megállapodásban rogzítik a fenntartásíidósza]<ra vonatkozó kötelezettségeket.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľido : pá|y źzat e|birá|ását ktjvetően

Dľ. Kocsis Máté
Megáltapítja, hogy |4 igen, 0 nem, 2 Ertőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
határozatot.

S,ZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR oZATHo ZAT ALHIZ MIN o S ÍTETT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
27st2013. (vII.17.) O NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet rigy dönt, hogy

I. ľésń. vesz a Fővaĺosi Városrehabilitációs Keret ,,B,, jelű - KÓzcisségi célú
varosrehabilitációs pá|yázaton a Széchenyi Istvan Szakkollégium Alapítvlánnyal
(Pk.6I676lI sz. határozatĺa| 9. sorszám alatt bejegyzett és 13. Pk 6167611990lll. sz.

végzésben közhasznú szervezetté minősített, székhely: 1092 Budapest, Ráday u.43-45.).
Felelős: polgármester
Hataridő: 20I3.jú1ius 17.
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2. a ,,Széchenyi a Palota negyedben - Jőzsefvźros Egyetemváros jellegének erősítése a
Széchenyi István Szakkollégium közösségi célú fejlesztésével'' elnevezésű pźiytnati
dokumentációt befogadja, az adatlapot, szakmai megalapoző tanulmányt és annak
mellékleteit (az előteľjesaés 1. szźtmtĺ mellékletét képezo tartalommal), valamint
fe|hataImazza a polgáľmestert azok a|áításźra, és a teljes pá|yázati đokumentáció
benýjtására a Főváľosi onkoľmányzat számára.
Egyben fe|hata|mazza a po|gármesteľt a pá|yázati dokumentáció és annak esetleges
módosításainak a|áírására, amennyibeÍI az nem érint önkormányzati foľrásbevonást,
hatźtriđő módosítást és az e|fogadott progľam elemeinek tartalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20 13 . j úlius 3 I ., az esetleges módosításokat követőe n azonna|.

3. felhatalmazza a polgármesteľt a páIyazat benýjtása érdekében az aIábbi tartalmú
ny i|atko zat a|áir źs fu a:

,,A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat az 1993. évi LXXVil.
töľvény 63. $ (1) és (2) bekezdése, valamint a 63iA.$-a szerinti befizetési k<itelezettségét
teljesítette.''

Felelős: polgármester
Határíďő: z}I3.július 17.

4. vá||alja a befogadott program 3 évig töľténő működtetését a Széchenyi István
Szakkollégium Alapítvánnyal egyĹitt, önkoľmányzati ťĺnaĺszírozás nélkĺil és azza| a
feltétellel, hogy a támogatási szerződés megkötése előtt a Felek együttműkĺidési
megállapodásban rogzítLk afenrúartźtsi időszakravonatkozó kĺitelezettségeket.

Felelős: polgármester
Hatźtridő : pá|y źnat elbk áIását kĺjvetően

Napirend 2lT.pontja
Javaslat a ľÉn-xoZ,,B,, je|tipáiyánaton való ľészvételľe a Népszínház

(íľásbeli előterj eszté s, P ottrÉzBESÍTÉS)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté polgármester, Zentai oszkár képviselő

Dľ. Kocsis M:áté
Az e|óterjesztést bizoÍtság nem targyalta. Előterjesztői kiegészítés nincs. A napiľenđ vitáját
megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirendi pont tfugya|ását |ezárja. Szavazásra
bocsátj a a határ ozati j avas latot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. részt vesz a Fővaľosi Varosrehabilitációs Keret -,,B'' jelű - Közösségi célú
vaĺosrehabilitációs páIyázaton a Népszínház Kor a PoIgfui Ertékekért Egyestilet (székhely:

1087 Budapest, Berzsenyi u. 4.UIl., adoszám: 18294028142) egyuttmúkodésével.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.július 17.

2. a ,,JATszóľa.nsAK - II. Janos Pál pápa tćri jáúszőtór funkcióbővítő megújítása''
elnevezésű páIyźzati adatlapot befogadja, az előterjesztés 1. szám'ű mellékletét képező
tartalommal, valamint fe|hata|mazza a poIgármestert annak alźtírására és a páIytnatí

dokumentáció benyujtá sźra a Fővaľosi onkoľmany zat számáta.
Egyben fę|hata|mazzaapolgtrmęstert apźtlytzati dokumentáció és annak esetleges

mó đo s ítás a inak a|áír ásáľa, ameĺĺlyiben az nem érint önkorm źny zati forľásbevo nást,

határido módosítást és az elfogadott pľogľam elemeinek taľtalmi módosítását.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.július 3I., az esetleges módosításokat k<jvetően azonna|.

3. felhatalmazza a polgĺíľmestert a pálrytnat benyťljtása érdekében az alábbi tartalmú
nyi latko zat a|źir ás ár a:

,'A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzataz|993. évi LXXVil.
törvény 63. $ (1) és (2) bekezdése, valamint a 63lA.$-a szeľinti befizetési kĺitelezettségét
teljesítette.''

Felelős: polgármester
Hatźtrĺđő: 2013.július 17.

4. utilaIja a befogadott program 3 évig t<jrténő működtetését a Népszíĺlház Kĺjr a Polgĺĺľi
Értékekért Egyesülettel egytitt, önkormányzati finanszirozás nélkül és azza| a feltétellel,
hogy a támogatási szerződés megkötése előtt a Felek együttműkcidési megállapodásban
r o gzítik a fenĺiartźlsi idő szakĺa v onatko zó kötel ezettsé geket.

Felelős: polgármester
Hataridő : páIyázat e|bírtl|źsát követően

Dr. Kocsis ľ.Iáté
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 3 tartőzkodással a Képviselő-testtilet elfogadta a

határozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MrNo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
276t2013.cru.17.) 13 IGEN 0 NEM 3 TARToZKoDÁSsAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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|. résń' vesz a Fővarosi Városrehabilitációs Kęret ,,P,, jelrí - Kozösségi célú
városręhabilitációs pźůyźzaton a NépszínhźnKor a Polgĺíri Ertékekért Egyesület (székhely:
1087 Budapest, Berzsenyi u. 4.UI9,ađőszám: 18294028142) együttműködésével.

Felelos: polgármester
Határidő: 20|3.július 17.

2. a ,,IATSZóTÁRSAK _ II. János PáI pápa t&i játszőtér funkcióbővítő megújításď,
elnevezésű pá|yázati adatlapot befogadja, az e|őterjesztés 1. szźmű mellékletét képező
tartalommal, valamint fe|hata|mazza a polgármestert annak alźúrásáĺa és a pá|ytzatí
dokumentáció benyújt ására a Fővarosi onkoľmány zat számára.
Egyben fe|hata|mazzaapo|gźlrmestert apáIytzati dokumentáció és annak esetleges
módosításainak aláíľás ára, amenrlyiben az nem érint önkoľm tnyzati forľásbevonást,
hataridő módosítást és az elfogadott pľogľam elemeinek tartalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 3|., az esetleges módosításokat kĺivetően azonnal.

3. fę|hata|mazza a polgármestert a páIyźzat benyťljtása érdekében az a|ábbi taľtalmú
nyi|atkozataláírásźlra:
,,A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkorm ányzat az 1993 . évi LXXVil.
törvény 63. $ (1) és (2) bekezdése, valamint a 63lA.$-a szeľinti befizetési kötelezettségét
teljesítette.''

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 2013.július 17.

4. uáIla|ja a befogadott program 3 évig tĺjľténő mfüĺjdtetését a Népszínhaz Köľ a Polgári
Etékekért Egyesülettel egyiitt, <inkormĺányzati ťlnanszírozás nélkül és azza| a feltétellel,
hogy a tĺámogatási szerzódés megkötése előtt a Felek egyĹittmfüödési megállapodásban
rogzítikaf ewÍartásiidőszakĺavonatkozókĺ jtelezettségeket.

Felelős: polgĺĺrmester
Határidő : pźiy azat elbíľálását követően

Napiľend 2/8. pontja
Javaslat az MNP III pľojekt keretében emlékhelyľe vonatkoző páiyázat
kiíľásáľa
(írásbeli előteľj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
Balogh Istvan Szilveszter - képviselő
Kaiser József - képviselő
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Dľ. Kocsis M:áté
Az e\őterjesztést bizottság nemttrgy,a|ta. Előterjesztői kiegészítés nincs. A napirend vitájéĺ
megnyitja. Megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az emlékhelyľe tett javaslatot támogatjak, de éľdeklődik, hogy hol lesz elhelyezve a szobor
együttes? Mikor keriil sor a Teleki tér renđezéséről szóló pźrbeszédfőrum napirendjére, mert

tudomása szeĺint eľről még nem volt szó, és az előterjesztés melléklętében sem találták meg a

szobor egyiittes helyét?

Dľ. Kocsis lfiIáLté
praenoaĺt, hogy hol szeľetnék a szobľot elhelyezni?

Komássy Ákos
A megállapítźsa aľ:a vonatkozott, hogy a nélkül szeľinte nem kellett volna szobor egyĹittesre

javaslatot ľészíteni, ha nincs meg, hogy hova képzelték el az e|helyezését. Kívancsi lenne

Főépítész Ur szakvéleményéľe is.

Dľ. Kocsis N.ĺ.áúé

Megadja a szőt aFoépitészÚrnak.

Fernezelyi Gergely Sándoľ DLA
A Tér tervezője is dönt a hely kialakításában, hogy <isszhangban legyen a tźtjrendezéssel a

szoboľ elhelyezés. Valahol a Piac tér és a Napos tér kĺizött gondolták elhelyezni. A jövő héten

|esz alakossággal egyeńetés, hogy mi a véleményĺik erľől.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőtdr. Révész Máľtanak.

Dľ. Révész M:árta
Ez az első olyan téľfelújítás, amí a lakosság bevonásával tĺjľténik' ęzért azt gondolja' hogy

nem Szerencsés a szobor egyiittes kihelyezése most a tervezés végén. Ezt ę|őre kellett volna a
lakosoknak jeIezni, hogy lesz, és a köré építettek volna ésrendezték volna a teret.

Dr. Kocsis M.áńé
Y á|aszadásra megadj a a szőt dr. Alft'ldi Gyĺirgynek.

Dľ. Alfłildi György
Ez mźr a 2. olyan tét, - a Mátyás tér is - amely a lakosság bevonásával késziilt. Ez az

emlékhely máĺ kezdetben is benne volt a Szerződésekben, tehát tudtak róla, hogy lesz.

Dľ. Kocsis Máté
Mit jelent az,hogy multifunkciós kedves paľkőr?

Fernezelyi Gergely DLA
Ami az előterjesztés mellékletében találhatő terv' az a lakosság kéľése a|apjźn készült e|, ez

még nem a szakszeru tervrajz.
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Dr. Kocsis ľ Iáté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Javasolja, hogy a pá|yźnatot vizsgá.Iő Bírá|ő Bizottságban aÍra is legyenek tekintettel, hogy a
szobor együttes is ott lesz atéten.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Santha Pétemé alpolgármester asszonynak.

Sántha Péteľné
Jelzi, hogy ő is részt vett egy e|őkészító megbeszélésen és a téľmegújítását nagyon pozitívan
fogadó lakosság nyitott volt arra, hogy a múvészek barhova elhelyezhessék a szoborcsoportot,
csak újuljon meg a tér.

Dľ. Kocsis Máté
További kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirendi pont tźtrgya|tsźlt lezárja. Szavazásra
bocsátj a a hattľ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. az MNP III projekt keretében megújuló Teleki téľen elhelyezendő szoboregyiittes
megvalósu|ásźtra nyí|t páIyázatot it kí.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0I3.július1 7.

2. ahatźtrozat 1. pontja alapján elfogadja az előterjesztés mellékletétképezo páIyźzati kiírást,
és felkéri a polgármestert a pá|yázati kiírás aláirásáĺa.

Felelős: polgármesteľ
Hatźridő 20t3 .július 1 9.

3. a) a páIyázat Birá|ő Bizottságába szakmai szewezetként a BTM - Budapest Ga|énát, a
Magyar Nemzeti Múzeumot es az Űjirany Tájépítész Kft-t. Az onkoľmźnyzat részéro|
tagként kijeltili dijazás nélkül

dr. Kocsis Máté polgáľmesteľt,
Sĺántha Pétemé alpolgáľmesteľt,
Feľnezelyi Gergely DL A fő építészt,
Alfr ldi Gycirgy DLA projketmenedzsert.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.július1 7.

b) felkéri a polgármesteľt, hogy a BTM _ Budapest GalériátóI a pá|yaművek szakmai
értékelését rendelje meg.
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Felelős: polgármester
Hataĺidő: a pályamúvek beérkezését követően

4. a BTM _ Budapest Galéria szakmai díjazására bruttó 50e Ft-ot, a Magyar Nemzeti
Múzeum szakmai ďijazásárabruttó 25e Ft-ot biztosít az onkormźnyzati kiadás 11703 cím
đol o gi eLoir ány zatának k eretéb ő l a ható s ági elj aľás ok e|őir ány zatźn.

Felelős: polgáľmcstcľ
Hatánđő: 2013.július 1 7.

5. a nyeľtes pályamutol a Bíráló Bizottság javaslata alapjźn a Képviselő-testiilet dcjnt.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testĺilet 2013. szeptembeľi havi első rendes tĺlése

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testĹilet elfogadta a

határozatot.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHcz EGY S ZERŰ SZoToB B s Éc szÜrSÉGE S
HATAROZAT:
277ĺ20|3.(vII.17.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. az MNP III projekt keretében megújuló Tęleki téľen elhe|yezendo szoboregyüttes
megvalósulasźtra nyí|t pá|yázatot ír ki.

Felelős: polgármesteľ
Hatátidő : 20 13 . július 1 7.

2. ahatźrozat 1. pontja alapjźnelfogadja azelőtetjesztés mellék]etétképezőpáLyázatí kiíľást,
és felkéri a polgármesteľt a páIyázati kiírás aIáításáta.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2013 . július 1 9.

3. a) a páIyźzat Bitźĺ|ó Bizoltságtha szakmai szęrvezetként a BTM - Budapest Galériát, a
Magyar Nemzeti Múzeumot és az Ú3irany TźĄépitészKft-t. Az onkormanyzat részérő|
tagként kijelöli díjazás nélkiil

dr. Kocsis Máté polgármestert,
S ántha Péterné alpol gáľmestert,
Fernezelyi Geľgely DLA főépítészt,
Alföldi György DLA projketmenedzsert.



Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013.július 1 7.

b) felkéľi a polgármesteľt, hogy a BTM _ Budapest Ga|ériźtő| a pá|yamuvek szakmai
értékelését rendelj e meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő : a pá|y amuvek beéľkezését követően

4. a BTM _ Budapest Galéria szakmai ďíjazásźna bruttó 50e Ft-ot, a Magyar Nemzeti
Múzeum szakmai díjazásfua bruttó 25eFt-ot biĺosít az önkormtnyzati kiadás Il703 cim
do l o g i e|óir źny zatának keretébő l a ható s ági eI1 fu ások előir źny zatźn.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20I3.jri1ius l 7.

5. a nyertes páIyamutőI aBirá|ő Bizottság javaslata a\apjáĺa Képviselő-testület dönt.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2013. szeptembeľi havi első rendes ülése

Napirend 2ĺ9.pontja
Diintések a Magdolna Negyeđ Progľam III megvalósításához
kapcsolódĺóan
(írásbeli előterj esztés, póTKÉzBESÍTÉS)
Előterj esĺő: Dr. Kocsis l|l4áté _ polgármester

Egry Atti1a _ alpolgármester
Balogh István Szilveszter _ képviselő
Kaiser József - képviselő

Dr. Kocsis M:áté
Az előteqesztést bizottság nem taľgyalta. Napirend, vitźi1át megnyitja. Megadja a szőt
Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az osszegző jelentéseket kéri, hogy tegyékkozé a Honlapon.

Dr. Kocsis Máté
Akceptálja a kérést. További kérdés, hozzászőLás hianyában a napirendi pont ttrgyalźsźú
|ezáqa.Szavazástabocsátjaahatźttozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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2.

a
J.

l. felkéľi a projektmeneđzseri feladatokat ellátó Rév8 Zrt-t a KMOP-5.1.I./B-I2-k-20|2-
000I ptiyazat szerinti Helyi Támogatói Csoport (a továbbiakban: HTCS) Mtĺkiiđési
Rendj ének kidolgozására.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő: 2013. augusztus 31.

az onkoľmányzat, mint prĺljektguzłJa ľészéľől a HTCS elrrokĹkooľdinációs fe|ađataít

dľ. Santha Péterné alpolgáľmester látja el.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2013.július 17.

a) az oĺlkormtnyzat és a Kisfalu Kft. kozĺjtt fennálló megbízási szerződést 2013.
augusztus 1-jével 20|3. december 31-ig módosítja, azza|, hogy a Kisfalu Kft. el|átja a

KMOP-5.1 .I.lB-I2-k-20l2-000l pźůyéľ;atbarl résztvevő tźtrsasházi konzorciumi
partnerek mtĺszaki koordinációs feladatait.

b) a 3.a) pont szerinti feladat e\Iátására nettó 10 millió forint + Áfa összeget biztosít
pá|yazatítámogatásból, a Rév8 Zrt. projeI<tmenedzseri đíjazásźnakterhére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.auguszhrs 01.

ahatfuozat 3. pontja a|apján felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetójét amegbízésí szerzőđés
módosításának elkészítésére és a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013.
július havi utolsó rendes Ĺilésére töľténő beterjesztésére.

Felelős: KisfaluKft.tigyvezetoje, polgáľmester
Hatźĺido a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. július havi utolsó
ľendes ülése

5. felkéri a Rév8 ZÍt-t, hogy a határozat 3.b) pontja alapjźn készítse el a

pľojektmenędzseri megbízási szeruódésének módosítását azza|, hogy a megbizási
szerzođés szerinti pénzugyi ütemezés keľüljcĺn cisszhangba a projekt ťĺzíkai zźrźsának
időpontjáva| (f0I5. május 30.), és fe|hatalmazzaapo|gźlrmestert aszerzőđésmódosítás
a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. auguszťus 31.

6. felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy kezđeményezze a határozat 3. pontja szęrinti
költségátcsoportosítás miaÍt a Támogatási szerzódés módosítását, és felhata|mazza a

polgármestert a tĺímogatási szerzőđés módosításához sziikséges dokumentumok
a|áirásáta.

4.

Felelős:
Hatĺĺridő:

polgármester, Rév8 Zľt.
2013.július 17.
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Dr. Kocsis N{áté
i Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 Ertőzkodással a Képviselő-testtilet elfogadta a
. határozatot.

: S ZAv AZ^sNÁr rprpN VAN 16 KÉPuSELoĺ 4 HATÁRoZATHoZAT ALHIZ vnĺosÍrpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:

, 27812013. (vII.17.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dont' hogy

1. felkéri a projektmenedzseri feladatokat ellratő Rév8 Zrt-t a KMOP-S .|.I.lB-I2-k-20I2-
0001 pályázat szerinti Helyi Támogatói Csoport (a továbbiakban: HTCS) Mfüödési
Rendj ének kidolgozására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|3. augusztus 31.

2. az onkormáĺyzat, mint projektgazđa részéro| a HTCS elnĺjki-koordinációs feladatait
dr. Sántha Pétemé alpolgáľmesteľ látja el.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013.július 17.

3. a) az Önkormányzat és a Kisfalu Kft. kozott fennálló megbizásí szerződést 2OI3.
auguszfus 1-jével 2013. decembeľ 31-ig módositja, azzal, hogy a Kisfalu Kft. ellátja a
KMOP-S.1.I.lB-12-k-20l2-000l pá|yázatban ľésztvevĺj táĺsasházi konzorciumi
partnerek műszaki koordinációs feladatait.

b) a 3.a) pont szeľinti feladat e!|átźłsźra nettó 10 millió forint + Áfa összeget biztosít
pt;Jy ázati támo gatásb ó l, a Rév8 Zrt. pr oj ektmenedz seri đíj azásźnak terhére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2Ol3.aususztus 01.

4. ahatározat3. pontja uiup:n fekéľi a Kisfalu Kft. ügyve zetőjét amegbízási szerződés
módosításának elkészítésére és a Vaľosgazdálkodási és Pénzngyi Bízottság 2013.
július havi utolsó rendes ülésére tĺjrténő beterjesztésére.

Felelős: KisfaluKft.tigyvezetője,polgáľmester
Határidő: a Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20Í3. július havi utolsó
ľendes ülése

5. felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy a hattrozat 3.b) pontja a|apján készítse el a
projektmenedzseri megbízási szeruődésének módosítását azza|, hogy a megbizási
szeruodés szerinti pénzugyi ütemezés keľtiljĺln összhangba a projekt fizlkai zźrásának
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időpontjával(2015. május 30.), és felhataLmazzaapo|gźrmesteľt aszerzőđésmódosítás
a|tirástra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. aususztus 3 1 .

6. felkéri a Rév8 Z',:, hogy kezđeményezze a hatźrozat 3. pontja szerinti
költségátcsoportosítás mialt a Támogatási szerződés módosítását, és felhata|mazza a
polgármesteľt a támogatási szetzódés módosításához szĹikséges dokumentumok
aláírására.

Felelős: polgármester, Rév8 Zt.
Határidő: 2013.július 17.

(8:53 perckoľ Soós Gyorg,l visszatér az ülésre, így a Képviselő-testület létszáma l6főről 17

főre változik.)

Napirend 2/10. pontja
Javaslat fedezet biztosítására az Eurĺípa Belváros Pľogram I. |ezárásához
szĺiks éges feladato k e||átásár a
(írásbeli eloterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Csete Zoltán- Rév8 Zrt. mb. cégvezeto

Dr. Kocsis Máté
Az e|őteqesztést bizottság nem taľgyalta. Előterjesztői kiegészítés nincs. Napirend vitáját
megnyitja. Megadja a szőt Jakabfu Tamásnak.

Jakabff Tamás
Az előterjesztés szerint megźilapítást nyeľt, hogy a faverem tervek eltérnek, mík ezek az
eltérések?

Dr. Kocsis M:áLté

Yá|aszadásra megadja a szôt az előterjesztónek.

Csete Zo|tán
Más típus keriilt beépítésľe, ez apont mfu magyarźuatta keľiĺlt a PľoRégió felé, el is fogadták,
tęhát |ezźru|t ez a pont.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt Komássy Ákosnak.
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Komássy Ákos
Elnézést kér, mert az eIőbbi megsegyzése eľTe a napirendi pontra vonatkozik, hogy tegyék
Iźńhatővá a Honlapon a jelentéseket. A pľorégiós akadálymentesítés jó lenne, ha minél előbb
elkészülne.

Dľ. Kocsis Máté
Yźůaszaďásra megadja a szőt dr. Saľa Botond alpolgármester úrnak.

Dr. Sáľa Botond
Egyetéľt a Képviselő Úrra|, szerinte sem kell elmenni a garunciźt|is problémfü mellett, még
mielőtt lejáĺna a garancia hatánđeje, de ilyen probléma még a vizesedés. Kéri a
közľeműködőket, hogy kényszerítsék a kivitelezőt a javítźtsokra. Szeretné elkerülni, hogy a
jövőben újabb fedezętet kelljen biztosítani ezekmiatt a hibfü miatt.

Dľ. Kocsis ľ.Iáté
További kérdés, hozzźszőIźls hiányában a napirendi pont tárgyalástrt lezáĺja. Szavazásta
bocsátj a a hatźr ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az Európa Belvárosa Program keľetén belül megvalósult közteľületi
beruházások és a Hoľánszky u. 13. sz. a|atíkialakított H13 Diák és Vállalkozás-
fejlesztési Központ akadálymentesítési feladatainak szükségességét a progľam
műszaki fejezetének |ezźnása érdekében, melynek bekerülési összege mindösszesen 1

millió forint'

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 17.

2. ahatáĺozat 1. pontjában foglaltak a|apjźn
a) a Jőzsefvtnosi Köztjsségi Hazak Nonprofit Kft'. részére a H13 Diákcentrum és

Yáilalkozásfejlesztési Központban akadálymentesítési Munkálataira 700 e Ft-ot
biztosit, ezért az onkoľmrínyzatkiadás 111107 -O2 cím fejlesztési céltaĺalékon belül
az EUB II. fejlesztési céltanalék - ĺjnként vá||aIt fe|adat _ e\őirźnyzatźtrő| 700,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím mÍíködési célú źúadott pélueszkoz
előírźnyzatttra.

b) a közteľület felújítások kercsńezőđéseiben, a gyalogos járda és úttest
keresńeződések akadálymentesítésére 100 e Ft-ot biztosít, melynek fędezetę a
Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgźiat 80103 cím dologi e|őirányzatán belül -
kötelezőfeladat_azutkarbantartásellófu átriyzata.

c) a szakvélemény đíjaľa200 e Ft-ot biĺosít, ezért az onkormányzat kiadás 11706-
02 cím dologi e|őkźnyzatán beltil a szakértoi és egyéb szoLgáLtatási díjak _ cjnként
vállalt feladat - eIőirźnyzattlrőI200,0 e Ft-ot átcsoportosit a 11605 cím EUB I.
pľojekt _ <jnként vállalt feladat _ dologi e|őirźtnyzatára.

Felelős: polgiíľmester
Hataridő: 2013. iúlius 17.
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Át.

3. ahatározat2. pontjthan foglaltak miatt felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről
szóló rendelet kovetkező módosításánźi ahatározatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatttrido: legkésőbb 2013. december 31.

ahatározat 2.a) pontja a|apján felkéľi a polgármestert a Józsefuárosi Közösségi Házak
Nonpľofit l(ft-vel kötött támogatási szerzodés módosításának clkószítósórc ós annak
a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: a szetződésmódosítás a|źÍrásźnakhataľideje 2013.július 25.

a hatátozat 2.c) pontja a|apjáĺl felkéri a Rév8 Zrt-t rehabilitációs szakmémöki
szakvélemény beszerzésére, és felkéri a polgármesteľt a Rév8 Zrt-ve| kotendő
megbízási szerző đés aláít ástr a

Felelős: polgármester
Hatáľidő: amegbízásí szerzódés alźirźsźnakhatárideje 2013.július 25.

5.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy |7
határozatot.

0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR jZ^TH)ZAT ALH)Z MINoSÍTETT SZOTOBBSÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
27912013. (WI.17.)

lgen,

17IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja aZ Európa Belvárosa Program keretén beltil megvalósult kdzterületi
beľuhazások és a Horánszky u. 13. sz, a|att kialakított H13 Diák és Vállalkozás-
fejlesztési Központ akadálymentesítési felađatainak sziikségességét a program
műszaki fejezetének |ezárása érdekében, melynek bekeriilési összege mindösszesen 1

millió forint.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: 2013.július 17.

2. ahatáĺozat 1. pontjában foglaltak a|apjtn
a) a Jőzsefvátosi Kĺlzösségĺ Hazak Nonprofit Kft.. részére a H13 Diákcentrum és

YáIIa|kozásfejlesztési Központban akadálymentesítési Munkálatafta 700 e Ft-ot
biztosít, ezért az onkormányzatkiadás III07-02 cím fejlesztési céltartalékon belül
azEUB II. fejlesztési céltaĺalék - önként vállalt feladat - előirźnyzatátő| 700,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11805 cím mfüĺjdési célú átađott pénzeszkoz
e|őirányzatára.
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b) a közteľület felújítások keresztezodéseiben, a gyalogos játda és úttest
keresńeződések akadálymentesítésére 100 e Ft-ot bíńosít, melynek feđezete a
Jőzsęfyźtrosi Váľosüzemeltetési Szo|gá|at 80103 cím dologi e|őirányzatan belül -
kötel ező feladat _ az utkarbantaľtás előh ány zata.

c) a szakvélemény đíjára200 ę Ft-ot biztosít, ezért az onkoľmányzat kíadás 1,1706-
02 cím dologi eIőirźnyzatan belül a szakértői és egyéb szo|gźitatási díjak _ onként
váIla|t feladat _ e|őirányzatfuőI 200,0 e Ft-ot átcsoportosit a 11605 cím EUB I.
projekt - önként vállalt fe|ađat- dologi előírźnyzatźna.

Felelős: polgármester
Határiđő: z}I3.július 1 7.

3. ahatźrozat2. pontjában foglaltak miatt felkéri a polgĺáľmestert, hogy a költségvetésľől
szóló rendelet következő móđosít ásáná| a hatźrozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: legkésőbb 20|3. december 31.

4. ahatźnozat2.a) pontja alapján felkéri a polgármestert a Józsefuaľosi KĺizösségiHázak
Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerzodés módosításának elkészítésére és annak
a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: a szeruődésmódosítás a|áírásánakhatarideje z}l3'július 25.

5. a hatátozat 2.c) pontja a|apjźn felkéri a Rév8 Zrt-t rchabilitációs szakmérn<jki
szakvélemény beszeruésére, és felkéri a polgĺírmesteľt a Rév8 Zĺt-ve| kötendő
megbízási szer ző dés aIáír ásár a

Felelős: polgĺĺrmester
Hatĺĺridő: amegbizási szeruőđés a|áirástnakhatarideje 2013.július 25.

3. Pénzügyi' ktiltségvetéssel kapcsolatos előterj esztések

Napiľend 3/l.. pontja
Javaslat a Jőzsefuátrosi KözteľüIet.feliĺgyelet 2013. évi kłiltségvetésének
mródosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : B iál C saba - Józsefu aľo si Ktizteľület-felügye|et v ezetł|j e

Dr. Kocsis Nĺáté
Azírásbe|i előterjesĺést az illetékes bizottságmeglárgya|ta. Anapirend vitáját megnyitja, és
megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.
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Pintéľ Attila
A mobilpaľkolás pénzügyi tizemeltetését az ME Zrt végzi, és a befolyt mobil paľkolási díjak
10 Yo-a a Zrt-hez keľül. A mobilparkolások aľányok 40 %. AZ ME Zrt többségi tulajdonosa
offshoľe cég, amelyek dominikai és panamai cégekdlez kcĺthetők. 2010-ben a parkolás
tizemeltetés aZ önkormanyzatol<hoz keriilt. A korábbi gyakorlatot szerették volna
megszűntetni' hogy a parkolási bevételek jelentős tésze ne vándoroljon magĺíncé geldlez, ilgy,
hogy aranyban végzett munka nem á1l mcigötte. Az ME Zrt egyetlen vezetésľe jogosult

szelrrélye Füľst Gyöľgy, aki koľábban szocialista alpolgármcstcr volt Terézvaĺosban, és

bizonyos bűnĹigyek kapcsán érintett, és ha jól tudja a Centrum Parkoló Kft tigyében is érintett.

Véleménye szerint nem szerencsés egy olyan céggel szerzoďésben állni, ahol az
állampolgáľok befizetései ellenőrizetlen, đominikai számltl<ľa. Ezt. aprobIémát a Józsefuarosi
onkorman y zat nem tudj a orvosolni, de az ME Zrt-t p|. lehetne államosítani.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadj a a szőt Biál Csaba igazgatőnak.

BiáI Csaba
Képviselő Úr felvetésével egyet éľt. Jelen pillanatban, aki mobilparkolással foglalkozik, mint
cég, azlllE ZÍt, aPicipér és az Mpark cégek. Mind a három cég magánkézben van. A cégek
az opertúorokkal vannak szeruődésben. A befolý összeg jelentős része a szolgá|tatőké, de egy
része annak maľad az ME Zrt-néI. 2013. szeptember 3}-tpal, torvényi ľendelkezése alapján,

megsztĺnik ez az áIlapot, és október l-jétől minden egyes parkolás üzemeltető cég a ĺemzeti
mobilťrzetéssel fog szerzőďni, amely cégen keręszttil történik majd a paľkolási díjak
befizetése.

Dľ. Kocsis Máté
október 1-jével megszűnik, és október l-jétől nincs semmilyen kapcsolatuk azME,Zrt-ve|?

Biál Csaba
Jelen állapot szerint. Több iđőpont volt maľ eľľe. Tavaly szeptember l-jével, idén mĺíľcius 1-

jével, jrinius l-jével, és most a jelen állapot szerint 2013. szeptember 30-áva| megszúnnek a
magáncégek, és a törvény erejénél fogva kell a nemzeti mobilfizetéssel szeľződést kötni
minden üzemeltetőnek.

Dr. Kocsĺs M:áŃé
További kérdés, hozzásző|tts nincs, ęzért a napirend víttjátlezárja, és szavazźlsľa bocsátja a

következő hattn ozatí i avaslatot'

A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy

1. a Köztertilet felĹigyelet parkolás mfüödési bevételi többlete miatt:

a) a 30105 cím miĺkĺjdési bevételek _ önként vállalt felađat - e|őírźnyzatát III.227,0
ezer Ft-taL, a dologi kiadás _ onként vállalt fęladat - e|őirźnyzatát - źfa befizetés
3I.699,0 e Ft-tal, egyéb dologi kiadások 13.000,0 e Ft-tal- ĺisszesen 44.699,0 eFt-
ta|, atźlmogatás éľtékű miĺködési célú pénzeszkoz átađás áI|arrháńaľtáson belülre -
ĺjnként vállalt feladat - eloirtnyzatot36'569,0 e Ft-tal megemeli,

54



b) a 30105 cím bevételi finanszírozźsi mllködési bevételen belül az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szźtm|áĺ toľténő jőváirása _ k<jtelező
feladat _ eIőiányzatźú 22.334,0 e Ft-tal, a 30105 cím bevételi finanszírozási
mfüöđési bevételen beIu| az fuányítőszervi ttrnogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési számlán töľténő jőváírása _ cjnként vá||a|t feladat _ e|őirtnyzatát2.008,0 e
Ft-tal, a 30104 cím bevételi ťtnanszírozási mfüĺjdési bevételen belül az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatts fizetési száriéntcirténő jőváírása
_ onként vállalt feladat - e|őirźĺnyzatát 5.617,0 e Ft-tal csökkenti,

c) az onkoľmányzat 11108-02 cím - ktitelező feladat _ ťĺĺanszítozási működési
kiadásokon belül az irányitőszervi Íámogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őhányzatát csökkenti és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános
1.artalrékán - kĺjtelező feladat - belül az źt|talénos tartalék előirźnyzatĺĺt megemeli
29.959,0 e Ft-tal a Köĺerület felügyelet paľkolás miikĺjdési bevételi ttjbblete miatt.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő : 2013 .j úlius 1 7.

2. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosítźsaná|
a hatát ozatban fo gl altakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgĺíľmester
Határido: a költségvetésről szóló ľendelet k<jvetkező módosítása.

Dľ. Kocsis N{.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet ahattrozatot 17 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkodés
nélkiil elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZATHo Z AT ALHc. Z lrĺnĺo s ÍľBTT SZóTog g sÉc SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
280t2013. (VII.17.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Köaeľület felügyelet parkolás működési bęvételi tĺlbblete miatt:
a) a 30105 cím múkcjdési bevételek _ önként vá|Ialt feladat - előírźnyzatźi111.227,0
ezer Ft-tal, a dologi kiadás _ tjnként vá|Ia|t feladat - e|őittnyzatát - áfa befizetés
3I.699,0 e Ft-tal, egyéb dologi kiađások 13.000,0 e Ft-tal - összesen 44.699,0 e Ft-tal, a
t:ímogatás értékii miĺkĺjdési cé|ű pélueszkoz źúadás á||anháńartáson belülre _ önként
vállalt feladat - e|őirźtnyzatot 3 6.5 69,0 e Ft-tal megemeli,

b) a 30105 cím bevételi ftĺanszírozási miikĺldési bevételęn beliil az irényitőszervi
tĺímogatásként folyósított trímogatás ťlzetési számlán ttjľténő jőváírása - kötelező
feladat _ e|oirźnyzatát22.334,0 e Ft-tal' a 30l05 cím bevételi finanszírozási mfüödési
bevételen be|il az irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szźmiźn
történő jővź.ŕ.rása - ĺinként vállalt feladat _ e|oirányzatźLt 2.008,0 e Ft-tal, a 30104 cím

17IGEN O NEM 0 TARToZKODÁSSAL
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bevételi ťlnanszírozási működési bevételen belül az írtnyítőszervi támogatásként
folyósított tźlmogatás fizetési szźmIźn történő jővźtírása - önként vá||a|t feladat _
előirány zatát 5 .6 |7,0 e Ft-tal csökkenti,

c) az onkormĺínyzat 11108-02 cím - kote|ező feladat - finanszírozási működési
kiadásokon beliĺl az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
előíttnyzatát csökkenti és a kiadás 1 1 107-01 cím mfüodési cél és általános tartalékźn _

kötelező feladat - belül az tt\talźnos tartalék eIőirányzatát megeme|i 29.959,0 e Ft-tal a
Kozteľtilet felügyelet parkolás mĺik<jdési bevételi többlete miatt.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: 2013.július 1 7.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló ľendelet kcjvetkező módosításźnáI
a hattĺ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatariđő: a költséevetésről szóló rendelet következő módosítása.

Napirend 312. pontja
Javaslat a 20Í3. évi kiiltségvetésľől szóló 9/20|3. (II.22.) ľendelet
módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsĺs Máté
Az írásbeli előterjesztést az illętékes bizottságmegfngya|ta. A napirend vittljźt megnyitja, és

megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A költségvętési módosítások mindig tarta|mazzźtk az tn. ,,egyéb módosításokat'', amelyek
olyan módosításokĺól szólnak, amelyekľől máshol nem dĺjntöttek, tehát a képviselők sem

tudnak aĺľól' hogy ide mi kerülhet. Ez egy salátaľendelet. Megkérdezi,hogy az abban szeľeplő
haľom pontról miéľt nem lehetett külön döntést hozru? 22. oIďaI 21. pontban a VPB
tanácsadói keretének megemelése 2 millió forinttal. A k<jvetkező a22. pont, új önkoľmányzati
feladatok elLátásź/;roz külsősökke| szerzódéskötés 7 millió foľintértékbęn. 25. o|da] 26.
pontban 274 milliő foľint ztro|ás alóli feloldása. Megkérđezi, ez az <ĺsszeg nem lett még
kifizetve? Gondolkodot. azoÍl', mi lehetett a tĺirvényhoző szánđéka, amikoľ lehetővé tette,

hogy a polgármester saját hatáskĺiľben adhasson át foľrásokat az á||ałnháztartáson kívtilre.
Aľra hívja fel a figyelmet, hogy egy testtileti ülés, ahol ilyen átadásról eddig lehetőség volt
dtinteni, az á|talában nyilvĺĺnos, az ott hozott döntés mindig nyilvános, míg a polgáľmester
etég gyakľan szokott olyan döntéseket hozni, hogy arról még a képviselők sem tudnak. Arra
kaptak javaslatot, hogy ezt a módszeľt vezesse be Józseftaľos is. Jobban szeľetné |átru ęzeket
az átaďásokat továbbra is valamilyen testĺileti dĺjntés alapjźn, nem szeretné'ha még kevesebb
kontrollja legyen a kozvéIeménynek a fülött, hogy a kozpénzt, hogyan lehet külĺĺnbĺjző
okokból, különbĺizo szeľződésekkel civil szervezeteknek kifizetni. Megkérdezí,mi motiválja



az onkormányzatot,hogy eú, a hatáskört is a polgármesternek kívĺĺnja adni? Személy szerint
o ezt nem szeretné, továbbra is azt szeretné, ha csak testületi döntéssel lehetne
á|Ianhánartáson belüli kifizetéseket teljesíteni. A zźno|t elóirźnyzatok ktjzott feltűnnek a
következők, amelyeknek nem kellene zfuoltnak lennie, mint pl. a Tľefoľt utcai Rendelőintézet
kiváltása. Rövid tájékońatást kéľ, hogy ez hogy halad. A kĺjvetkező a 201l-20l2-es lakás
aľbevételek 50 oÁ-ának źfiadás a Fővárosnak. Tudomása szerint ez źúadásra kerĹilt, legalábbis
döntés van róla. A vizőraszerelés đíjazásának záĺo|ása, amelynek a fe|szabadítása lenne a
legjobb ľezsicstikkentés Józsefi'aľos lakói részéľe. A kovetkezo a keľékpártaľolók kialakítása,
amelyről tudomása szerint a Testület döntĺitt, még is itt szerepel a zéro|t tételek között. A
Német utca 17-19. szám alatti hátsó épület feliĄítása, amely mintha elkészült volna, és átađtźlk
volna.

Dr. Kocsis M:áté
Nem kérte a hatáskört, ań. a törvény delegálta a tészétę. Egyetlen egy ilyen döntést nem
hozott meg, és hahozna ilyen dĺintést az is nyilvĺĺnos lenne.
További kéľdéseire Egry Attila alpolgármester válaszol.

Egry Attila
27. bekezdésnél a VPB keretemeléséľe azért sziJkséges, mert rengeteg nagy feladat, projekt
érkezett a keľĹiletbe, és ezért sziikségesnek Iátják további szakértők bevonását. A keret
fe|hasznáIása paritásos alapon történik, így mindenki tud újabb szakértót delegálni.
22. bekezďésnél most nem döntenek szerződéskötésről, itt egy keretĺisszegethatélroznak meg,
hogy amennyiben sztikségessé válik, akkor a II. félévben tudjanak szakértóí szerzódést kötni.
26. bekezđésben 274 mi||iő foľint szeľepel. Koľábbi képviselő-testületi ülésen született döntés
an:ő|, hogy az onkoľmányzat elküldött a MÁK-nak egy elszámolást, amelyben
aláttlmasnoftĺík, hogy az az osszeg, amely jogszerűen źńadásra keľĹilne a Főviíľosnak, az
jogszenien lett felhaszná|va, ezért nem kell a Fővárosnak beťĺzetru. Ez az osszeg az
onkormanyzat kĺiltségvetésében maľadhat. Ennek a felét oldjak most fel a kĺiltségvetésben,
hogy azt fel tudják használni. A koľábbi évek gyakorlata is az vo|t, hogy egy polgármesteri
vagy alpolgármesteľi keretről szóló dĺjntést nem kellett a Képviselő-testiilet elé hozni, hanem
dcjnthettek saját hatáskörben. Ez a keret a polgármester és az a|polgáĺmesterek munkáját
segítette. Minden esetben töľtént utólagos besztmoIás. Az MötV. vźitoztsa miatt nem kell
Képviselő-tęstület ęIé hozni, az nęm jelenti azt, hogy utóIagos beszámolásra a kĺlltségvetési
átrezetésnél a Képviselő-testtilet elé, illetve a nyilvánosság elé kerĺilni automatikusan, kérés
nélkiil.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt JakabĘ Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A VPB tanácsadói keretének megemelésével kapcsolatban elmondja, szerinte nem teljesen
,,normális', munkamegosztás _ a másik bizottsággal összehason]íwa_ amit csinálnak a vPB-
ben. Nem a tanácsadói keret összegét vitatta, hanem azt, hogy erről miéľt nem lehetett külcjn
vitźt tartani. A polgáľmesteri hatáskömél csak ő érte|mezi fele, hogy az Motv. erre csak
lehetőséget biztosít, és nem kotelező? Azźno|ásokrólmég nem kapott vźiaszt.

Dľ. Kocsis Máté
Páľis Gyul áné ugy o sńáIyv ezetonek adj a me g a szőt.
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PárÍs Gyuláné
Minden téteI, amely a 14. melIékletben szerepel, az fe| lett oldva a záĺo|ás alól, még a májusi
képviselő-testĹileti ülésen. Zárolás alatt csak az elidegenítési bevételek maľadtak, a MAV
telep kivitelezési k<iltségei, a Futó utca 5-9. telekértékesítés miatti céltaľtalék és az źitalános
tartalékĺól egy összeg. Ebből kerĺilt most feloldásta az elidegenítési bevételek átađása.

Dr. Kocsi M:áLté
Jakabfy Tamásnak adja meg aszőt.

Jakabff Tamás
Megkérdez, az}doťĺĺ-t hogyan érteImęzzék? Előíľja a polgármesternek ezt ahatáskört, vagy
csak lehetővéteszi, hogy ľendeletben átadhassa ezt a Testület?

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Dr. Mészar Erika aljegyzőnek adja megaszőt.

Dr. Mészáľ Erika
Az Mötv. fe|hatalmazást ad ana,hogy a Képviselő-testület ľendeletben szabźiyozza azt,hogy
a polgármester részére az á||anháztartáson kívülre adott pénzęszközöket ezen túl nem
képviselő-testĹileti hatásktirben, hanem saját hatáskörben tudja meghozĺi, ezért szerepel a

költségvetési rendelet módosításában.
Dr. Kocsis M:áLté

Komássy Ákos képviselőnek adja meg aszőt.

Komássy Ákos
Ez itt egyértelmrĺen politikai döntés. Ôrul annak, hogy a törvény nagyobb mozgásteret ađ az
onkormányzatnak, mint eddig. Csakhogy tisńa legyen, nem törvényi előírás, hogy a

polgáľmesterľe kelt átÍvhaznI az á||amhźlńaĺtáson kívülľe helyezenđő támogatások
tekintetében. Megengedi az ilj törvény. Egyetéľt Jakabfu Képviselő Ur felvetésével,
célszenibbnek tartaná" ha a Testület hatasköľe matadna az á||amháztartáson kíviilre
helyezendő dĺjntés.

Dľ. Kocsis Máté
Nem éľti, mit akarnak ebből kihozni? Ez miért fontos, soha nem volt még ilyen döntés, és

nem is lesz. Tuđja, hogy sok embernek nem tetszik, de legalább 1,5 évig még polgármester

lesz, és kéri, hogy ne vonják el hatáskĺjreit. A sajtĺ részéro| eń' a hatáskĺjrt gyakoro|hatja a

Képviselő-testÍilet is.
További kéľdés' hozzásző|áS nem étkezetÍ., ezért a napirend vítáját |ezźrja' és szavazźsta
bocsátj a a ľendeIet-t erv ezętęt.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN vAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKOTASHoZ lĺľlĺosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľ.vÁnos rÉpvlsplo-ľpsľÜrpľB 15 IGEN, 1 NEM, 1

TARTóZKoDASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS VIII.
KERÜLET ĺozsrnvÁnosr oľromĺÁľY ZAT rrpvrsľLo _ TEsTÜLEľnľBr
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36t20I3. (v[.18.) oľronuÁľyzĺ.ľI RENDnr.nľÉľ A 20Í3. Évl
ror,ľspcvrľosnol szoĺo 9ĺ20|3. (|I.22.) oľronľĺÁľyz.ł,ľr RENDELET
nĺóuosÍľÁsÁnol.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 15 igen, 1 nem szavazaÍtal', l tartőzkodás mellett
megalkotta a 3 6 12013. (V[. 1 8.) szźĺnu rendeletet.

4. Gazdálkodá st' Gazdasági Tá ľsasá gokat érintő előterj esztések

Napirend 4ll.pontja
Javaslat a helyĺség bérleti díjak megállapításárĺíl szőI'ő 24812013. (vI. 19.)
számú képviselő.testületi határozat módosítására, a garázs cé|jára
h asznosított helyis égek b érleti díj megált apításár z vo natkozóan
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

Dľ. Kocsis M:áLté
Az illetékes bizottság megfáĺgyalta. Előteľjesztői szőbeli kiegészítés nincs. A napiľend vitáját
megnyida. Kérdések, hozzászőIźlsok. A napirend vitźljźtt |ezźtrja és szavazásra bocsátja a
hattr o zati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 248/2013. (VI. 19.) szám,ÚhatáĺozatźnakII. fejezet ,,A
béľleti díj megćl||apításĺíra vonatkozó szabá|yok,, utan lévő 8. a) pontjában a garázs
tevékenységre vonatkozó bérleti díj meghatźlrozását az alábbi mondattal egészíti ki: ',Aparkolási zőnźlban' elhelyezkedő garázs cé|jaru hasznosított helyiség esętében a havi bérleti díj
méľtéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az adott paľkolási zőna 50 őra
paÍkolási díj ának megfelelő összeg.''

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|3.július 25.

Dr. Kocsis N.ĺ.álté

Megá|Lapttja, hogy 17 igen,0 nem, 0 tartóZkodással e Képviselő-testiilet elfogadta az a|ábbí
határozatot.

S,ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉops
HATAROZAT:
281.t2013. (Vrr.17.) 17IGEN O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a 24812013. (VI. 19.) szám.ÚhatározatźlĺakII. fejezet ,,A
bérleti díj megźi|apítására vonatkoző szabá|yok,, utan lévő 8. a) pontjában a garázs



tevékenységĺe vonatkozó bérleti díj meghatározását az aIábbi mondattal egészíti ki: ,,A
parkolási zőnában elhelyezkedó garázs céIjaru hasznosított helyiség esetében a havi bérleti đíj
mértéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az aďoĺt parkolási zőna 50 óra
paľkolási díj ának megfelelő összeg.''

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2013.július 25.

Napiľend 4l2. pontja
Javaslat a 1612010. (III. 8.)
valamint ehhez kapcsolódóan
lakáshasználók megsegítésére
(írásbeli előteľjesztés)

tinkoľmányzati ľendelet mĺídosításáľa,
a devizahitelesek és a jogcím nélküli

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M.áfté
Bizottság megÍźrgya|ta. A napiľeĺďvitájátmegnyitja. Komássy Ákosnak megadja aszőt.

Komássy Ákos
Mindenekelőtt nagyon öľiilnek annak, hogy sikertilt kidolgoz'i 

"gy 
megoldást a jogcím

nélküli lakáshasználók helyzetének rendezésére. Fontos előrelépésnek taĄák. Szintén
üdvözlik azt, hogy a devizahitel válságba keľiilt józsefuaľosiaknak is segíteni szándékozik az
önkormanyzat.Ez a legkritikusabb helyzetben levő devizahitelesekľől szőI ez az e|ótefiesztés,
ami érthető és indokolt. Viszont ennek megfelelően a megoldási javaslat azonban hosszabb
távon nem igazén tökéletes. Azért nem, mert a 20 Lakásból, amely a devizahitelesek
megsegítéséľe előterjeszt polgáľmesteľ úr, 17 Lakás tulnyomó ľészben érdemi felújítási
sztikséglettel bír. Ha alaposan végiggondoljak azt a helyzetet, amelyben már a teljesen
tonkrement devizahiteles polgaľ, aki odáig jutott, hogy kilakoltatás előtt áll, évek óta vergődik
a devizahitelével, az egyrészt nagyon kĺitikus helyzetben van, másrészt szinte kizáĺhatő,hogy
esélye és kapacitása lesz ana, hogy érdemi felújítást eszkĺiztĺljön a számáĺa felajánlott
bérlakásban. A legcélszerubb megoldás az |enne, hogy ha az önkormźnyzat kiđoLgozná azt,
hogy az ilyen súlyosan eladósodott devizahitelesek esetében hogyan fudja adott esetben az
önkormĺányzat felvásátolru azt a lakást, amit biztos, hogy a piacináI sokkal rosszabb értéken
valamilyen hite|ező iĺtézmény előbb.utóbb pénzzé tesz. Ezért cserébe az adőság egy részét
íľja csak jóvá. Ertelemszeruen az ĺjnkorményzat érdemi zsębbe nyű|ását tenné sztikségessé. A
konkrét elképzelés is segítene a kľitikusabb helyzetben levő devizahiteleseknek, éppen ezért
szeretnék is támogatni. Az aďottjavaslattal a gond az,hogy a20 fe|ajźnlott lakásbóI |7 o|yan
eset van, amikor olyasmit próbálnak elváľni, amit nagy valószínűséggel egyik devizahiteles
sem fog tudni teljesíteni. Amikoľ többszźnezĺes vagy tĺibbmilliós felújítási kötelezettséget
akaľnak előírni olyan devizahiteleseknek, akik valószínűleg adósságot is cipelnek magukkal,
akkor nagyon kérdéses, hogy ez megoldást jelent-e a helyzetiikľe. Szerinte nem. Egyrészt
díjazzők aleirtjavaslatot, hogy kidolgozásra, viszont úgy gondolja, hogy a 20 tjnkormźnyzati
bérlakásbóI3 az, ami alkalmas a probléma kezelésére. Az a3, arne|ynek felújítási szfüséglete
nincsen. Ennek megfelelően tényleg támogatják minđkét részét a javaslatnak, de cé|szeru
leĺme végiggondo|ni az önkormányzati bérlakások listáját, mert felnek, hogy az esetek
többségébe n ez nem lesz megoldás.



Dr. Kocsis Máté
Dľ. Sára Botondnak adja meg aszőt.

Dr. Sára Botond
Az önkormtnyzat rendelkezésre álló eszközĺ}ket figyelembe véve a lehető legjobb megoldás
született. Egy hosszú előkészítő munka volt folyamatban, mire ez a javaslat megszületett. Két
iranyban ment az előkészítés. Az ő fogadóónĺján rengeteg devizahitellel küszködő
józsefuárosi lakos jelent meg és többségfü aŻ. a sztndékot fejezte ki, hogy legfontosabb a
család együtt maľadása a kilakoltatás esetén. Többen maguktól foga|maztźlk meg azt az
tgéný, hogy többen még egy rosszabb állapotú önkormanyzati bérlakásba is bekölt<jznének,
saját maguk kifestik, élhetővé tęszik. Egy hölgy volt pélđáu| aki an. mondta, hogy a férje meg
foga ezt oldani. Az önkormźnyzat lakásállománya ezt tudja nyujtani. Hataľozotí szándék
foga|mazőđott meg több ilyen problémával kiiszk<jdo đevizahiteles részéről, hogyha a család
egyiitt tud marađni, akkor ők ezt a teľhet váIIaIják. Ez egy becsült összeg, hogy a felújítáSi
kĺjtelezettsége mennyi. Ha saját maga lakhatóvá teszi, akkor az ew egész más volumen, mint
amiben az oĺlkormtnyzat el tudja képze|ni. Példáulha a Kisfalu Kft. mond egy összeget, hogy
tegyék élhetővé, nem biztos, hogy ugyanarra gondolnak. Valamennyi, Józsefuaľosban
működő hitelintézetnek küldtek levelet, hogy egy előkészítő munka van folyamatban és

szakmailag vonják be őket. Nagy részük vá|aszo|t is, összesen négy volt, akik meg is jelentek
és hajlanđóak voltak a szabnai munkában ľészt venni, a legt<ibb javaslat az o ńsziJl<ró|
érkezętt. E^. azért mondja, mert arra sztlmitanak, hogy aki ebben apá|yánatbanrészt vesz és
pá|yźzatot nyeÍ, az ahźĺta mogött lévő adóssélgot nagyon nagy száza|ékban van esély aľľa,

hogy hźúra tudja hagyni. A bankok érdeke is, hogy az adősságállományokat egyrészt a
könyveiből kivezessék, másľészt ezeket az embereket ezektől megszabadítsák és egy
egyĹĺttműkĺidés keretében ezeket |ezárják. Az onkormányzat ľáhatással tud lenni, hogyha van
egy alteľnatíva harmadik oldalról, mint például egy béľlakás, akkor nyilvánvaló az adós és a
híte|ező is megolđást fog ta|á|ní, hogy egy éven belül ezt |ezárja. Aĺĺa számítanak, hogy a
hátuk mögött lévő adósságot le tudjfü ztrni. Ha úgy tud bérlakást bérelni. abérló, hogy nyitott
lappal tud indulni és csak azok a költségek merülnek fel, amik a ľendelet szerínt bérleti díj és

kozizemí dij k'tťĺzetésével jĺír. Mind szakmai szempontból' mind a devizahitelesek által
nyújtott tájékońatás alapjĺán az onkormányzat a rendelkezésre á11ó eszközĺik a|apjźn a lehető
legjobb javaslat keľÍilt a Képviselő-testÍ.ilet elé.

I)r. Kocsĺs N.ĺ.áúé

Jakabfy Tamásnak megadja aszőt.

Jakabfy Tamás
o is tidvtĺzölni tudja, hogy az önkormányzat a maga eszkozeiveL a ďevizahiteleseket segíteni
tudja. Azokat a devizahiteleseket miért nem kedvezményezi a páIyźzat, akiknek nem vette
vissza a bank a|akását, mert ezt megelőzenđő akar komoly veszteséget vá|Ialva e|ađták an.,

hogy vissza tudják ťlzetni sokkal nagyobb arfolyamon a felvételhez képest a devizahitelĹiket.
Azőta lakáshelyzetfü renđezetlen, tehát például magźna|bérletekben élnek. E nélkiil is tudja
fogadni az előteľjesztést. orul, hogy megtaláltrák a jogi formuláját annak, hogy
adóveszteségek nélkül tudjanak segíteni ennek a 85 ttjbbszĺjrös hasznáIatí díjjal sújtott
bérlőnek. Módosító javaslatot tesz, mely szerint a rendeletmódosítás 1. $-a keriiljcin tĺiľlésre,
illetve ott egy definíciós rész legyen, hogy a jelen rendęlet alka|maztsábaĺ a nagybettís
rendelet a|att a 1612010. (III.8.) onkormányzatí renđe|etet kell érteni. Igy Lesz koherens a
rendelet ktĺvetkező része.
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Dr. Kocsis M:áLté
Egry Attilának adja meg a szót.

Egry Attila
A lakźsgazdálkodási iľányelvekkel kapcsolatosan szeretne reagálni. A mostani gyakorlatuk
az, hogy évente meghattrozztk az iľányelveket. Úgy gondolja' hogy egy \akźsgazdźllkodás
kérdéskörét nem kell évente átdo|gozni, sokkal szerencsésebb lenne, ha mindig ciklus elején,
választásĺrk Iezfuását kovetőerr a Képviselő-testület a maga teľminusáľa egy gazdálkodási
irányelvet meghatfuozna fő irányként. Egy hosszú távút, egy ötévest' amelyet azután
módosítani lehet, de nem írnak elő azt,hogy minden évben kötelezően homi keII az az évit,
ami most ugy néz ki, hogy az év közepére étkez1k meg, hogy mi lenne az az évi
|akásgazdálkodási irányelv. Meľt meg kell várni a költségvetés elkészülését, utána fel kell
dolgozni, tehát mindig futnak az események után. Ha a korábbi éveket megĺézik, mindig
június magassága vo|t az, amikor a Iakásgazdálkodási iľányelvekĺől döntöttek. Igy itt az a
javaslata, ez mźtr a mostani ciklust nem érinti, mert az idei évet elfogadták, hanem a 20l4-te
lenne az a fe|adat, hogy a ľákövetkező otéves terminusľa készítsenek egy lakásgazdálkodási
irányelvet és utána annak mentén dolgozzanak. Ha új kérdéskĺjľ jön' akkoľ azza| |ehet
módosítani

Dr. Kocsis M.áLté
Pintér Attilĺínak megađja a szőt.

Pintéľ Attila
orul, hogy az tĺnkormányzat a rendelkezésre tL||ő eszkozo|<hoz méľten segíti a
devizahiteleseket. Egy önkormźnyzatnak ebben a tekintetben korlátozoÍtak a lehetőségei, meľt
a magyat lakosságot rendkívüli mértékben énnti ez a devizahiteles probléma és kormányzati
döntésekľe van szfüségal.lhoz, hogy a probléma gyökerét megragadják. Alapvetően egy hibás
termékről van sző, arrlit rásőztak emberekĺe, akik nem voltak tisztźtban azzaI, hogy ennek mi
lehet a kĺivetkezménye. Míg más országokban ezt évekkel korábban betiltottak. An. |áť1a a
tábIźnatbarl, hogyha még eń. a tĺjbbszörös használatĺ díjat jóvá is írják, akkor is rendkívül
jelentős összegekkel maľadnak adósok bizonyos lakástulajdonosok. Mit gondol a
Vagyonkezelő, mi lesz ezeknek a bérlőknek a sorsa? Több esetben is jogerős végzés van azzal'
kapcsolatban, hogy ki lehet ezekęt tiľíteni. Mi fog töľténni ezekkel abéľlőkkel vagy jogcím
nélküli használókkal.

Dľ. Kocsis N{.álté

Kisfalu Kft-nek megadia aszőt.

Mészáľos Marianna
Folyamatban vannak a tárgya|ások a Hźiőzat Alapítvánnya|, az így fennmaradő hátraIékokat
miĺr kęzelhętővé próbálják tenni ktilĺjnboző támogatásokkal. Módosították a rendeletben ań. a
szakaszt is, hogy a jogcím nélküliekkel is ne Z4,hanem36havirész|etfizetést köthessenek.

Dľ. Kocsis Máté
Dr. Révész Máľtĺának megadja aszőt.

Dr. Révész Nĺárta
Köszönet azért, hogy alapos anyagot kaptak. Látszik, hogy daľabra mindent végígnéztek.
További munkát igényelne még. ođáig jutottak, hogy egyszeres k<iltségelvtĺre levitték a

62



különbségeket. Miutan sok ęsetben ők szociális lakbéne lettek volna jogosultak és vannak
olyan ĺisszegek, amit biztos nem tudnak behajtani. Nem lenne-e célszerű a szociális lakbér és
aZ egyszetes kĺiltségelvĹĺ közti különbséget is ugyanígy lefudni? További konszolidációľa
lerne még szükség. Lehet látni, hogy vannak még olyan htna1k, ahova szociális páIyazatiĺtjźn
jutottak be és ezek a családok képtelenek voltak a költségeket állni. Sok van köz<jtťĹik olyan,
aki a továbbiakban lakbért tud fizetni, de hátralékokat nem tud fizetni. Mit tudnak csinálni,
elsősorban azokon a tcibbgyermekes családokon hogyan tudnak segíteni, akik a jelenlegi
jövedelmĹink miatt még akkor sem tudják a htĺra\ékukat letudni, hogyha a Há|őzat
Alapítványtól, illetve a đijhátralék-kezelésbe bekerülnek. Abban az esetben, ha valaki az
cĺnkoľmányzati|akását ĺjnként leadja, akkor megváltásľa számithat. Ha valakit kiköltöztetnek,
mert bírósági végzés van, akkor ezzel a különbséggel nem lehet-e a hźĺralékát csökkenteni?
Ugyanis aľról van sző, ha valaki díjhátralék miatt kiköltöztetésre kertil, akkor ő a meglévő
adósságát viszi magával a sírig. Hacsak valami csoda nem történik és ki nem tudja
valahonnan ťtzętni. Ezze| csokkenthetó-e a hź.ľľa|éka? A devizahiteleseken is akkor tudnak
igazáĺ segíteni, ha úgy keľĹilnek be az uj lakásba, ha nincs máľ neki đíjhátra|éka arľa, amiben
nem lakik, vgyaÍIez a helyzet fennmaľad itt a lakbérhátralékosoknál. Ezzel hogyan fudnak
még a továbbiakban foglalkozni?

Dr. Kocsis Nĺáté
Kovács ottónak ad szőt.

Kovács Ottĺó
Hajdú Katalinnak adja át a szőt.

Hajdú Katalin
Abban az esetben, ha a bérleti jogviszony megszűnt és volt szociális lakbére a bérlőnek,
sajnos át kell állítaniuk költségelvĺĺ lakbéne a béľleti díjat, meľt a hatályos rendelet alapjan
csak abban az esetben ti|apithatő meg szociális lakbér, ha nincs tartozása az ngyféInek, vagy
rész|etťtzetési megállapodást kötött. Ha az ügyfél együttmfütidő és jogcím nélküli
lakáshaszná|ővá vált, ugyanúgy lehetőséget ad a rendelet aľra, hogy visszakeľülj<in a szociális
rendszerbe, mégpedig rigy, hogy ha a rész\etÍizetési megállapodást megköti, ők haszná|ati
đíjat kötnek a részletťlzetés idejéig, és szociális lakbért á||apítanak meg. Kifejezettęn a 36.
szakasz szabá|yozza a pénzbeni téľítés összegét, ez a fotgalmi érték 25 %o-a, de csak a
hatźrozat|an idejiĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérleti jogának a megsziintetésére
vonatkozik. Ugyanakkor a lakásgazdźńkodási koncepcióban határozott a Testĺilet arľól, hogy
mivel ez költségvetést is éľint és olyan lakásokat kívannak visszavásarolni, aholjobb állapotu
és komfoĺtfokozatu, nagyobb szobaszźtmú ingatlanokat szeľetnéĺek az iires lakásállomanyba
biztosítani.

Dr. Kocsis M:áúé
Komássy Ákosnak megadja aszőt.

Komássy Ákos
Egy kérdése van a jogcím nélkiiliekkel kapcsolatban. Nem tudja mi a jogszertĺ megoldás' de ő
nem tartja teljesen rendjén valónak, hogy elhunýak is szeľepelnek a hátralékelengedett
tartozők köz<jtt. Nem tudja pontosan milyen jogi kategóriába esik be, tőlfü mar biztos nem
fognak semmit sem behajtani. Ha jól tudja, a hatályos jogszabá|yok szeľint az ĺiľĺjköstik
valószínűleg ahátra|ékok ismeľetében nem élnek ĺjrĺjklési jogosítványukkal. Valahogy nem
lehetne az elhunýakat valahogy kihagyni ebből aregisńetbő|?
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Hajdú Katalin
A jogcím nélküli halá|a előtt terhelő hagyatéki teherként mindenképpen érinti az örökösoket.
A halála után keletkező ugye nem) az nincs benne atáblázatban.

Dľ. Kocsis lN'Iáté
Dľ. Sára Botondnak adja meg aszőt.

Dr. Sáľa Boĺond
A vá|asz ugyanaz. Dr. Révész Máĺta képviselő asszony is feltett egy kérdést, hogy mi van, ha
valakit kilakoltatnak és még mindig <inkormányzati tartozáS van a hźta mögött? Nagyjából
ugyaÍIaz a vttlasz, mint az ĺjrĺjklés kapcsán. Ez egy önkormányzati követelés a jog szeľint.
Születhet olyan megállapodás, hogy ha abérbeadó/tulajdonos elengedi, akkor nyilvan el lehet
engedni. Ugyanúgy vonatkozik az örökösrę is és a kilakoltatottra is. Az onkoľmányzat, mint
tulajdonos dĺlntése, hogy akarj a-e eń' a követelést érvényesíteni, vagy pedig úgy dönt, hogy
behajthatatlan kĺjvetelésként ezt kivęzeti és leírj a.

Dľ. Kocsis Máté
Pintér Attilanak megadja aszőt.

Pintér Attila
E|őző kérdéséľe a vá|aszt, ha jól értette, akkoľ, ha a renđkívĹil nagy hátľalékkal ľendelkezők
adósságának egy részét valaki kifizeti, a maľadék részre pedig kap 36 havi tcirlesztési
lehetőséget' Ugyanakkor egy több milliós adósságná| ez a 36 havi törlesztő is meghaladja
akátr az egyszeres haszná|ati díj mértéket. Kétségei varĺrak, hogyan lehęt azt megoldani, hogy
akik maľ eddig felhalmoztak az egyszeres díjból is több millió foľintot, ők eń. töľlesszék vagy
akaľ csak nem aZ adósságukat, hanem alakbért is fizessék. Több anyagban is a Vagyonkezelő
írt anő|,hogy az önkormányzati|akások némelyikében laknak olyan családok, akikkel nehéz
az egyuttéIés. A tarsashźĺzban lakó többi normális család életét megkeserítik. Ebben a listában
szereplő adósokkal kapcsolatban tĺjrténtek-e ilyen bejelentések? Van-e informáciő azza|
kapcsolatban, hogy a tcjbbi lakó életét ahźuban zavarják.e vagy sem?

Dr. Kocsĺs M:áté
Kovács ottónak ad szőt.

Kovács ottó
ĺtadi a a szőt Mésziíro s Maľiannanak.

Mészáros Maľianna
A tźlb|ázat kigytĺjtésénél ez nem lett figyelembe véve. Ahol van ilyen, ott a megjegyzés
rovatban szerepel. Ha magatartási pľobléma vagy karbarltartźlsi kĺjtelezettség elmulasztása is
fennáll a jogcím nélktili lakáshasznáLőná|, akkor nem csak a hátra|ékot érvényesítik a
keresetben, hanem ezt is. Jóval nehezebb felmondani a lakástörvény hivatkozotlparagľafusa
aIapján a magataftásbeli pľoblémaľa, úgyhogy a hátralékkal foghatók meg leginkább. 36
hónapnál hosszabb tész|etťlzetést is adhatnak, csak az illetékes bizoÍtság dönt. Ezek a
felhalmozott hátralékok 2011 . maĺciustól mar csak másfelszeľes, kétszeres haszná|ati díj volt,
20II. decembertől pedig egyszeľes. Attól fiiggetlenül, hogy onnantő| az egyszereseket
számlźľ;ztlk, továbbľa sem fizetik. Itt nincs mit megmenteni. Ha birtokba veszik a lakást, utźna
elindul a végľehajtási eljarás. Ha a végrehajtás során nincs érvényesíthető kereset, akkor
behajthatatlan kĺjvętelésként minden évben behozzźk.



Dľ. Kocsis M:áúé
Pintér Attilanak megadja aszőt.

Pintér Attila
Lényegében akkor lesznek kilakoltatások.

Dr. Kocsis lNĺáté
Kéľđés, hozzászőIźts hianyában a napirend vitětját |ezźnja. Elősz<ir az ot pontból áltó
hatźtt o zatr ől do ntenek minő s ített szótöbbsé g gel.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában á||ő lakások bérbeadásanak
feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről sző|ő 1612010. (III.08.) <inkormanyzati rendelet
módosításának2013.július 2}-énhatáIybalépésével,2013.július 26. -2013. augusztus 26.
kclzott ptt|yázatot ír ki' olyan Józsefuarosban élő családok részére, akik deviza a|aptl
je|zźiogl.lltelĺiket nem képesek töľleszteni, vagy visszaťlzetni, és ezéĺt az állandó
lakóhelyfüet és tulajdonukat képező, Budapest VIII. keľületben taláIhatő lakásukľa
vonatkozó deviza alapú kcilcscjnszerzodést a ťlnansziroző pénzigyí íntézmény felmondta,
és az ingat|an tulajdoni Iapjára a végrehajtási jogot akźr a ťlnaĺszíroző péluugyi intézmény
javára, akár kilzizemi díj, vagy kozos költség követelést érvényesítő végrehajtást kérő
javélra feljegyeńék, valamint a finansziroző pénzngyi intézménnye| és az ingatlanĺa
feIjegyzett,kozuzemi đíj,vagy közös költség követelést érvényesítő végrehajtást kérővel, a
lakás kcizös értékesítéséľe megállapodást kötött, vagy atulajdonjogaavégrehajtási eljaľás
folýan megszúnt, és legalább a hánartás egy felnőtt tagja rendelkezik jövedelemmel, a
pźiyázatra kiírt lakás felújítási kötelezettségével, I év határozott időrę szóló béľleti
szerződéssel' előbérleti jog biztosításával, kĺiltségelvÍĺ bérleti díj előírása me||ett, az
alábbiakban felsorolt és me gnev ezet. 20 darab bérlakásra.

1.) Budapest VIII., Dankó u. 7 .I. em. f .

komfortos
2.) Budapest VIII., Dankó u.20. fszt.3.

komfortos
3.) Budapest VIII., Dankó u.34.IV. em. 2. 1,5 szoba

cjsszkomfoľtos
4.) Budapest VIII., Diószegi S. u. 15. I. em.15. I szoba

cisszkomfortos
5.) Budapest VIII., Diószegi S. u. 15. II. em. 27. I szoba

tisszkomfoľtos
6.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. III. em. 21. I szoba

komfoľt nélküli
7.) Budapest VIII.' József u. 59. I. em. 11.

komfortos
8.) Budapest VIII.' Karácsony S. u. 24. fszt.3. 1 szoba+hall

komfoľtos
9.) Budapest VI[., Korányi S. u. 20. I. em. 10. I szoba

komfotos

1 szoba

I szoba

I +2fé|szoba

38,25 mz

33,30 mr

46,11m2

34,28 mz

30,03 m2

36,25 m2

72,87 fiŕ

80,00 m2

25,32m2
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10.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. III. em. 1. 1 szoba 26,80 m"
összkomfortos

11.) Budapest VI[., Magdolna u. 33. IV. em. 2. 1 szoba 27,10 tŕ
összkomfortos

12.) Budapest VIII., Práter u.3O-32.I. em. 8. 1,5 szoba 42,OO fił
cĺsszkomfoľtos

13.) Budapest VIII.' Szigetváľi u. 4. II. em.24. 1 szoba 44,70 m2

komfortos
14.) Budapest VIII., Szigetvaĺi u. 4. II. em.26. I szoba 26,47 m2

komfoľtos
15.) Budapest VIII., Szigetvári u. 4. fszt.2' 1 szoba 42,68 m2

félkomfortos
16.) Budapest VIII., Szigony u. 10. Y. em.24. 3 szoba 65,80 m2

összkomfortos
17.) Budapest VIII., Vajdahunyad u. 8. I. em. 8. 1 szoba +hall 42,02mr

komfortos
18.) Budapest VIII., Vajdahuny adu.23.III. em. 1. 1 szoba 34,00 mr

összkomfortos
19.) Budapest VIII., Vajdahuny ad u. 23. Y . em. 2. f szoba 54,00 m2

osszkomfortos
20.) Budapest VIII., vay Ádam u. 6. I. em. 36. 2 szoba 59,T |1ł

komfortos

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáĺidő : 20 13 . július 26.

2. hozzájtrul, hogy ahatfuozat 1. pontjában meghatározott, pá|yźnattakiírt lakásokĺa kötött
bérleti szeruódésekben bérbeadó, 10 éves elidegenítési tilalmat kössön ki.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiďo: 2013. július 1 7.

3. hozzájárul, hogy apáIyázati Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 500,- Ft +Áfa a
Kisfalu Kft . bevéteIét képezze.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hatĺĺľidő: 2013.július 26.

4. a Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat tulajdonában á||ő lakások bérbeadásĺĺnak
feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékéről sző|ő 1612010. (III.08.) ĺinkormanyzati rendęlet
módosításánakz}I3.július ZT-éntörténő hattiybalépéve miattaz onkormĺĺnyzat bevételi
11602 cím - kötelező feladat _intézményi mfüĺldésí bevételek előkźnyzattú, ezen beliil az
áfa visszatéľülés előittnyzatát 6.75I,0 e Ft-tal, a kiadás I|602 cím dologi - kötelező _
feladat-előirányzatát tűIťĺzętés visszautalása címén 2.426,0 e Ft-tal, valamint a kiadás
11107-01 cím működési cél és általános tartalékon be]rn| az általanos taľtalék _ kötelező
feladat _ e|őírźnyzattLt 4.325,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester
Hatźndő : 2013 . jtĺ|íus 22.
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5. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kcjvetkező módosításáná|
határ ozat 4. pontj ában fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a költségvetésről szóló onkormányzati rendelet következő módosítása

Dľ. Kocsis NIáté
Megállapítja, hogy I7 ígeĺ,0 nem, 0 tartózkodással e Képviselő-testi.ilet elfogadta az a|źhbi
határozatot.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZATALHoZ MINoSÍTETT SZoToBBSÉG SZÜKSÉGES
FIATÁROZAT:
282t20t3. (Wr.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Jőzsefvárosi onkoľmányzat tulajdonában ál1ó lakások béľbeadásrínak
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről sző|ő 1612010. (m.08.) önkoľmĺínyzati reĺđe|et
módosításának 2013. július 22-én hatáIyba lépésével, 2013. július 26. - 20|3. augusztus 26.
között pźiyźzatot ír ki, olyan Józsefuarosban élő családok tészére, akik deviza a|apű'
jelzá|oghitelfüet nem képesek törleszteni, vagy visszafizętni, és ezért az á||andő lakóhelyüket
és tulajdonukatképezo, Budapest VIII. kerĹiletben talá|hatő lakásukĺa vonatkozó đeviza alapíl
kölcsönszeruőđést a ťlnansziroző pél:zĺjgyi intézmény felmondta, és az ingatlan fulajdoni
Iapjára a végrehajtási jogot akar a ťĺnanszírozó pénzügyi intézmény javára, akát kozuzemi díj,
vagy kozös kđltség követęlést érvényesítő végrehajtást kérő javáta fe|jegyezték, valamint a
ťlnanszíroző pénzngyí intézménrrye| és az ingatlanĺa fe|jegyzett; koznzemi díj, vagy közös
költség követelést érvényesítő végrehajtást kéľővel, a lakás kĺizĺjs éľtékesítésére
megállapodást kötött, vagy a tulajdonjoga avégtehajtási eljáľás folytan megszűnt, és legalább
a htztartás egy felnőtt tagja rendelkezik jövedelemmel, a pá|yźnatta kíírt lakás felújítási
kötelezettségével, 1 év határozotíidőre szóló bérletí szetzodéssel, előbérleti jog biztosításáva|,
költségelviĺ bérleti díj előírása mellett, az alźtbbiakban felsorolt és megnevezett 20 darub
bér1akásra.

1.) Budapest VIII., Dankó u.7.I. ęm.2.
komfortos

2.) Budapest VIII., Dankó u.20. fszt. 3.
komfoľtos

3.) Budapest VIII., Dankó u.34.IV. em. 2.
<isszkomfortos

4.) Budapest VIII., Diószegi S. u. 15. I. em.15.
ĺjsszkomfortos

O TARTOZKODASSAL

38,25 m2

33,30 mz

46,II Ír'2

34,28 |1ŕ

30,03 fiŕ

36,25 m2

TT IGEN O NEM

I szoba

I szoba

I szoba

I,5 szoba

5.) Budapest VIII., Diószegi S. u. 15. II. em. 27.I szoba
összkomfortos

6.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. III. em. 21. 1 szoba
komfort nélküli
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7.) Budapest VIII., József u. 59. I. em. 11. 7 +Zfé|szoba 72,87 mz
komfortos

8.) Budapest VIII., Karácsony S. u' 24. fszt.3. 1 szoba+hall 80,00 m2

komfoľtos
9.) Budapest VIII., Korányi S. u. 20. I. em. 10. 1 szoba 25,32 m.

komfortos
10.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. III. em. 1. 1 szoba 26,80 m"

risszkomfortos
11.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. IV. em. 2. I szoba 2J,I0 mz

ĺisszkomfortos
12.) Budapest VIII., Práter u.3O-3f.I. em. 8. 1,5 szoba 42,00 ftł

összkomfortos
13.) Budapest VIII., Szigetvaľi u. 4. II. ęm'24. 1 szoba 44,70 Í.Ił

komfortos
14.) Budapest VIII., Szigetvaľi u. 4. II. em.26. 1 szoba 26,47 m2

komfortos
15.) Budapest VIII., Szigetvari u. 4. fszt.Z. I szoba 42,68 mr

félkomfortos
16.) Budapest VIII., Szigony u. 10. Y. em.24. 3 szoba 65,80 m2

összkomfortos
17.) Budapest VIII., Vajdahunyad u. 8. I. em. 8. I szoba +hall 42,02 mr

komfortos
18.) Budapest VIII., Vajdahunyađu.23.III. em. 1. 1 szoba 34,00 m"

ĺjsszkomfortos
19.) Budapest VIII., Vajdahuny ađ u.23. Y . em. 2. 2 szoba 54,OO mf

ĺjsszkomfortos
20.) Budapest VIII.' vay Ádám u. 6. I. em. 36. 2 szoba 59,33 mf

komfortos

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2013.július 26.

2. hozzźĄáĺul, hogy a határozat 1. pontjában meghatározott, pźĺLyźaatra |ĺíĺ lakásokľa kötött
béľleti szerzőđésekben bérbęadó, 10 éves elidegenítési tilalmat kössön ki.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźtridő: 2013. július 1 7.

3. hozzájarul, hogy a pá|yćuatí Jelentkezésí Lap ellenéľtékeként befizetett 500,- Ft +Áfa a
Kisfalu Kft . bevételét képezze'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013.július 26.

4' a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában áIIő lakások bérbeadásanak
feltételeiről, valamint a lakbéľ méľtékéről sző|ő 1612010. (n.08.) tinkormĺínyzati rendelet
módosításának2}I3.július ZT-éntöľténő hatá|yba lépéve míattaz onkormanyzatbevéteIi



11602 cím : kcjtelező feladat - intézményi műk<jdési bevételek e|oirányzatát, ezeĺ beltil az
áfa vísszatéľĹilés e|őirźnyzatát 6.75I,0 e Ft-tal, a kiadás 11602 cím dologi - k<jtelező -
feladat-előiúlnyzatát túlťrzetés visszautalása címén 2.426,0 e Ft-tal, valamint a kiadás
11107-01 cím miĺkĺjdési cél és általános tartalékon bę|i| az általános tartalék _ kĺjtelező
feladat _ e|őirźnvzatát 4.325.0 e Ft-tal mesemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. jiiíus 22.

5. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításáná| a
hatźtrozat 4. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźlridó: a k<jltsésvetésről szóló önkormánvzati rendelet kĺivetkező módosítása

Dľ. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja Jakabs Tamás módosító javas|atát.

A Képviselő-testület úg1ł dont, hog,, nem fogadja el Jakabfy Tąmás képviselő módosító
javaslatát, mely szerint: a rendeletmódosítás ]. S-a kerüljon torlésre, illetve ott egl definíciós
rész legyen, hogy a jelen rendelet alkalmazásában a nagybetűs rendelet ąlatt a 16/2010.

Q II. 8. ) önkoľmónyzati r endel etet kell érteni.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 1 igen, 13 nem, 3 taftőzkodással e Képviselő-testiilet elutasított a módosító
indítváný.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR c.ZATHIZAT ALHIZ ľĺnĺo sÍrBTT SZóToBB sÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
283t2013. (vII.17.) 1 IGEN 13 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úg,l dont, hogl nem fogadja el Jakabfy Tamás képvtselő módosító
javaslatát, mely szerint: a rendeletmódosítás ]. E-a kerüĺjön tÓrlésre, illetve ott egl definíciós
ľész leglen, hogy a jelen rendelet alknlmazásában a nagłbetűs rendelet alatt a ]6/20]0.
(III.8.) Ônkormányzati rendeletet kell érteni.

Dľ. Kocsis Máté
Szav azásta bocsátj a a rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁI- JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKoTÁSHoZ vnĺosÍľETT SzóTogssÉc SZÜKSÉGES
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BUDAPEST ĺozspr.vÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrprp 17 IGEN, 0 NEM, 0
ľa.RrozrooÁss,ą.r ELFoGADre, És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vilI.
xnnÜĺ,nľ ĺozsnnvÁno sI oľxonvĺÁľ Y Z AT rÉpvrsn ĺo _ ľn sľtjr-nľÉľBx
37t20Í3. (vII.22.) szÁn'ĺÚ nnľoľr-nľnľ A BUDAPEST ĺózsľľvÁnosr
oľronnĺÁľYZAT TULAJDoľÁľa.ľ Áĺ-l,o r,ĺ,xÁsor nÉnnrĺ.nÁsÁľa.x
ľnr,ľÉrnlnlRŐL, VALAMINT A r.a.xľÉn ľĺnnľÉrnnor, szoĺo
16 :2010.GII.08.) ÖľronľĺÁľwza.ľĺ RENDELEľ vĺóoosÍrÁsÁnól

Dr. Kocsis NIáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkođás nélkül
megalkotta a 37 12013 . (v II. 22.) szźlmű <inkoľmányzati rendeletet.

Napiľend 4l3. pontja
Javaslat a Kisstáció u. 3. sz. alatti épületben található lakás feltétel
bekiivetkeztéig tiirténő használatba adására, valamint az MB Music &
Film Pľoduceri Irodával ktittitt megállapodás meghosszabbításáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja

Dľ. Kocsĺs Máté
Bizottság meg!fugyalta. A napiľend vitáját megnyitja. Kéľdés, hozzásző|ás hiĺĺnyában a
napirend vitáját|ezźrja és szavazásra bocsátja az alábbíhatáĺozatijavaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

|.) hozzźljáru| althoz, hogy Borbásné Köteles Melinda és Borbás Jőzsef részére a
Budapest VIII., Kisstáció u. 3. A.lph. I. em. 6. szźln alattí, l,5 szobás,
ĺjsszkomfoľtos, 54'83 rŕ alaptertiletű lakás hasznáIati megállapodźsa _ feltétel
bekövetkeztéig, az MB Music 8. Film Producęri Iroda á|ta| váIlalt lakás
felújításanak idejéig meghosszabbításra kerĹiljön, a lakásľa megállapítotthasznáIati
díj ĺisszege megegyezLk a Budapest VIII., Kőris u. 28. fszt.4. szźlm alattilakásra a
bérlők részére megállapított lakásbéľleti díj összegével.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatĺáľidő: 2013. augusztus 31.

2.) aKépviselő-testület 88/2013. (III.20.) szźlmthatźrozattnak2. pontjahe|yébe az
a|ábbi rendelkezés lép :

a Buđapest VIII., Kisfaludy utca 5. I. emelet 6. szám a|atti, 2 szoba + alkov
kialakítású, 73,88 m2 alapterúletű, komfoľtos komfortfokozatu lakás felújításfua
vonatkozó, 2013. ápľilis 24. napjánazMB Music & FilÍn Pľoduceri Irodával kötött
megállapodástf0I3. okÍóber 3I. napjáigmeghosszabbítja, azza| a kikötéssel, hogy
amennyibeĺ a jeIzett hatarído eredménýelenül telik Ie, az MB Music & Film
PľoduceriIrodakötelesateIjeshasznáIatiđotntamáravonatkozőhasznźiatidijat,a
Ptk. 30l. $ (1) bekezdése szerinti napikĺitbér kikötésével egyidejűleg megfizetni.



Egyben 20|3. október 3I. ĺapjáig mentesíti a lakásra vonatkozó haszĺźiaÍi díj, és
kötbér ťlzetési kcjtelezetts égtő|'

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. augusztus 31.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 17 igen,0 nem, 0 taľtózkodással e Képviselő-testület elfogadta az a|ábbi
hattrozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGY S ZERÚ S ZoToB B s Éc s zÜrSÉGE S
HATAROZAT:
284t20r3. (Vrr.r7.) 17IGEN O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy:

|.) hozzźĄárul ahhoz, hogy Borbásné Ktĺteles Melinda és Borbás Jőzsef részérę a
Budapest VIII., Kisstáció u. 3. A.lph. I. em. 6. szám a|atti, 1,5 szobás,
összkomfortos' 54,83 m. a|aptetületű lakás haszĺá|ati megállapodása - feltétel
bekĺĺvetkeztéig' az MB Music & Film Produceľi Iroda á|tal vźl|a|t lakás
felújításának idejéig meghosszabbításra keriiljön, a lakásra megáIlapitotthaszná|atí
díj összege megegyezik a Budapest VIII., Kőris u.28. fsń.. 4. sztlm a|atti lakásra a
bérlők részéte megállapított lakásbérleti díj összegével.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határiđó: 2013. augusztus 31.

2.) a Képviselő-testiilet 88l20I3. (III.20.) számű hatfuozatának 2. pontj a he|yébe az
alábbi rendelkezés lép:
a Budapest VIII., Kisfaludy utca 5. I. emelet 6. szźlm aIaÍti, 2 szoba + alkov
kialakítású, 73,88 m" a|apteriiletíi, komfoľtos komfoľtfokozatu lakás felújításźra
vonatkozó, 2013. ápľilis 24. napján az MB Music & Film Producęri Irodával kötött
megállapodźst2l|3. október 3|. napjáíg meghosszabbítja, azzal a kik<jtéssel, hogy
amennyiben a je|zett hatáĺiđő eredménytelentil telik |e, az MB Music & Film
Pľoduceri Irođa kĺjteles a teljes hasznźl|atídótartamźlra vonatkozőhaszná|ati díjat, a
Ptk. 301. $ (1) bekezdése szerinti napikötbéľ kikötésével egyidejűleg megfizetni.
Egyben 2013. október 31. napjáig mentesíti a lakásľa vonatkoző hasznáIati díj, és
kötbér ťlzetési kötelezetts égÍőI.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. augusztus 31.
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Napiľend 4ĺ4. pontja
A Budapest YIII., Futó u. 5-9. szám a|atti, 35576l| hrsz-ú telekingatlan
éľtékesítéséľe kiíľt pá|yázat eredményének megállapítása' javaslat új
pá|yázat kiíľására
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja

Dľ. Kocsis N.ĺ.áté
Bizottság meg!fugya|ta. Szóbeli kiegészítés nincs. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a
szót Komássy Ákosnak.

(Dr. Kocsis Máté 9 óľa 50 perckor átadja az ülés vezetését Egry Attila aĺpolgármesternek és
elhag,,ja a termet, Testület létszáma 16 főre csokken.)

Komássy Ákos
Miért? Az az a|apvető kérdése, hogyha ęgyszer kiírtak egy páIytnatot erre a telekre, és még
aITa sem volt éľdeklődés, hogy megvegyék a páIytĺzati aktát, akkor miért próbálkoznak újľa
Ugyanazzal? Nem érziilgy,hogy azőta annyira vźtItozolt volna a gazdasági helyzet sem, hogy
ettől új eľedmény lenne vaľható. Végig kellene gondolni ennek a teleknek a máshogy történő

hasznosítását. Nem túnik meggyőzőnek, hogy ugyanolyan páIytuatot kiírnak, mint amit
néhány hónappal ezelőtt éľdeklődés nélkül záru|t |e.

Egry Attila
Kovács ottónak megadja aszőt.

Kovács Ottĺí
Az e\őző pá|yźaatot ugyan 150 millió forinton javasoltfü kiírni, a Képviselő-testĺilet viszont
úgy döntött, hogy az azt megelozo értéken, a219 millió forintos értéken hirdessék meg. Ezen
is hirdették meg és eÍTe nem volt érdekli5dés.Ezértjavasolják most azt, hogy az általuk akkor
javasolt ároĺ, azaz 150 millió forinton tegyenek egy kísérletet.

Egry Attila
Pintér Attilanak megadja aszőt.

Pintér Attila
Igen, itt egy 

',olcsosítás'' 
van folyamatban. Nem ért egyet a telek éľtékesítésével. Rossz, ľégí

reflexnek nevezi, hogy hirtelen nem tudnak vele mit kezdeni, akkor gyorsan pľóbáljak eladni,
hátha kapnak érte egy kis pénzt. A hasznosítás különböző lehetőséget nem vizsgálták meg
részletekbe menően. A gazdasági helyzet sem olyan, hogy nagy érdeklődés lenne a

telekvásaľlás iránt. Az lęnne az étdek, hogy ne csak eladjfü a telket, hanem aľra építeni is
kellene a vevőnek. LźLtják, hogy hány félbehagyott projekt van Józsefuaros teriiletén, és nincs
róla meggyozođve, hogy bárki is akaľna oda építeni. Nyilvaĺl, hogyha lecsökkentik a

telekaľat, akkor meg fogja valaki venni. Jelzi, hogy nemmel fogszavazĺi.

Egry Attila
Az źr, arni az előterjesaésben most szerepel, az megegyezik azzal az trral, amit az
értékbecslő meghatározoÍI. az ingatlan éľtékeként. Egy korábbi tilésen a Képviselő-testület
felfele eltéľt ettől az ártőI és egy magasabb źnat hatźrozott meg Most visszatérnek af.lhoz az



tĺrhoz' amit a szak&tojavasol, így feltételek közijtt lehet olcsósításról beszélni. I|ĺ4lástészt ezt a
telket nęm nagyon lehet máshogy hasznáIni, mint épület felépítésére, hiszen ez egy
foghíjtelek. Ennek tiresen hagyása váľosiizemeltętési szempontból nem helyes. Azt, hogy
hirtelen szeretné az onkormányzat, azon is vitatkozna' évek óta foglalkozik a Futó 5-7-9.
problematikajával az onkormányzat. Egy hosszű távú, jó megoldást kell keresni. Az
előterjesztés nem szól másról, minthogy a szakérto á|tal meghatáĺozott foľgalmi értéken az
onkormányzat meghirdeti éĺtékesítésre a telket. A felvetése ji: a képviselő úľnak, úgy
gondolja, hogy egy beépítési kötelezettséget elő kellene ími, hogy ne csak egyfajta
ingatlanbefektetéssé váljon ez a te|ek megszerzése, hanem tényleg funkciójábarl, azaz
beépítésre keľĹiljön. Pintér Attilanak megadja a szőt.

Pintér Attila
Nagy kétségei vannak azza| kapcsolatban, ha a páIyźnat és a szerzőđési feltételek köZé
beépítjük an' a fe|tételt, hogyha ezt va|aki megveszi, be kell építeni, az edđigi tapasztalatok
alapján, ha ő ezt mégsem építi be, akkor nagyon nehezen lehet az onkormanyzatnak ezt az
érdekét vagy az ebből vélelmezett kárt érvényesíteni és behajtani. Másrészt ezek az árak
egyfajta eszmei ár, mert a tęlkek nem forognak, hogy tudnák pontosan, hogy mennyi a piaci
tľ. Az onkormĺányzatva|ami befektetővel közösen anélkül, hogy eladná a telket építhetne és
jó színvonalú önkormiĺnyzati lakásai lehetnének az onkormrínyzatnak, amelyet arÍa
hasznosíthatna' hogy például szo|gá|ati lakáskén a Jőzsefvtrosban teljesítő oľvosoknak
odaadhatná. Mindannyian tudják, hogy Magyarországon az oľvosok fogynak, és egy pát év
múlva ne kerĹiljenek abba a he|yzetbe, hogy ne legyen orvos Józsefuarosban. Ez csak egy
ĺitlet volt.

Egry Attila
A háziorvosok megtaľtása Józsefuárosban fontos kéľdés, ne keverjék össze a Futó ltca 5-7-9-
cel. Aľĺa programot kell alkotni és komoly háttérmunkanak kell megtöľténnie. Az
ĺĺnkormányzati benhźnásként épített bérlakás progranrmal kapcsolatban a fe|tételek nem
egészen adott sem költségvetési, sem egyéb. Az onkormźnyzat próbálkozott mĺĺľ ezze| a
Corvin Sétany projekt kapcsán, és nem érték ęl maľadéktalanu| azt a sikeľt, amit kitűZtek, 5

daľab bérhaz került megépítésre. Jęlen pillanatban az <jnkoľmźnyzatnak van kcirülbelül 4500
đaĺab bérlakása, ezzę|minđen olyan törvényben meghatározottfe|adatát el tudja látni, amely
elő van írva, nem szfüséges ennél magasabb állomanyu béľlakást fenntaľtani. Ugy gondolja,
méga 4500 is magas' de most eznem ennek az előterjesztésnek avitája. ott egy poľtfólió-
áta|akításra lenne szükség hosszú távon. Komássy Akosnak megadja a szőt.

Komássy Ákos
E|nézést kér az iménti téves emlékezetéért, úgy emlékezett, hogy ugyanúgy l50 millió
szerepelt a múltkori előterjesztésben és valóban elkeľülte a figyelmét, hogy a Testtilt
magasabban íľta ki a pá|yźtzatot. Tartózkođni fognak a javaslattól, meľt nem tartjak
indokoltnak, hogy ezt a telket most értékesítsék. Szerintiik is sokkal t<jbb bérlakásra lenne
szĹikség Józsefilarosban és lehetne sok mindenľe hasznosítani egy ilyen foghíjtelket, de
azonban ĺltletelésig nem megy el, mert nem méltó a Képviselő-testtilet munkájahoz. Nem
feltétlenül tartjak most indokoltnak a Futó utcai telek értékesítését.

(Jakabfy Tamás 9 óra 58 perckor végleg távozik az Ĺjlésről, ígł a Képviselő-testület létszáma
I5 főre csokken.)
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Eg.y Attila
A képviselő rľ kérđésére még elmondaná, most a páIyazati kiírás is tar:talmazza azt, hogy
kettő éven belül be kell építeni. A pá|yazati kiírás tarta|mazza ennek szalkciőját' ha nem
töľténik meg kötbértételként. Illetve van egy JOKESZ szabályuk, amely egyébként is egy öt
éven belüli beépítést kötelezően előír. Mindezeket figyelembe véve elmonđható, hogy az
onkormanyzat körültekintően járt e| ennek a pá|yázatnak a kiíľása során. Dr. Dénes
Margitnak megadja a szőt.

Dľ. Dénes Maľgit
Pintér Attilanak szeretĺré mondani, hogy e|őző ciklusban mźr szolgá|ati lakás jelleggel vettek
fel haziorvost a köľzetbe. Ez az ot|et megszületett, és a lakásrendeletben is van egy passzus'
amely eń"nyitrahagyja. Ennek ellenére megkösztini, mert sziikség lesz erre a megoldásra.

Egry Attila
Dr. Sára Botondnak megadja aszőt.

Dr. Sáľa Botond
Pintéľ Attila képviselő ur felvetésére rcagáI annyiban, hogy amennyiben azt a javaslatot
fogadjak el, hogy ne adjak el a telket, akkoľ is Ĺiresen á11, amennyiben eladjfü és a beruhazó
nem építi be hatáľiđőben, akkor is iiresen áLII, tehát nincs kĹilönbség. A koľábbí időkĺe
visszautalva a szęrzódés nyomon követésével volt probléma és az önkormányzati érďękęk
érvényesítésével. A szerzođési biztosítékok és a jogszabályi háttér szigoru és egzal<t. Ha a
szeruođési feltételeket nem teljesíti a szetzodő fel, és az önkormźlnyzat nyomon k<jveti ezt a
szeruőđéstés hataľidőben érvényesíti ezeket a biztosítékokat, akkoľ az onkor,mźĺnyzatnaknem
lesz vagyonvesztése.

Egry Attila
Dr. Révész Mártának megadja aszőt.

Dr. Révész M:árta
Úgy emlékszik, mintha a legutóbbĺ ĺoxÉsz módosításánál pontosan ennek a teleknek a

beépítése éľdekében vźůtoztatźsokat fogadtak el. Az volt a benyomása, hogy azt már egy

leendő teľvezőnek az e|képzeléseinek a figyelembevételével tették, elősegítve azt, hogy ez a
telek beépíthetővé váljon. Nem érti, hogy az&t viszik lejjebb az trakat, hogy aki szerctné, az
meg tudja venni, mert akkor alku kérdése és tudomásul lehet venni. Ań. szeretnék, hogy ott

nem egy luk lenne, meg egy maradék hźz, amivagy összedől vagy nem. Megkérdezi' hogy jól
emlékszik-e erľe? Az is lehet, hogy nem eľľe a telekľe módosították.

(Dr. Kocsis Mĺźté polgáľmester ]0 órą 0j perckor visszajott ą terembe, de az iiĺés vezetését

nem vette vissza. A Képviselő-testület létszáma 16 főre nőtt.)

Egry Attila
Fernezelyi Gergelynek megadja a szőt.

Fernezelyi Geľgely DLA
A szabá|yozási terv, ami most el lett fogadva az a Yajdahl,lrlyad, tehát a 1 1l-es tomb. Erre
most elkészilt, đe nincsenęk konkľét tervek eĺTe a telekľe, nem az a|apjtn késziilt ez a do|og.

Egy másik, a Vajdahunyad utcai telek miatt indította az egyik tulajdonos a szabćiyozási
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teľvmódosítást. Természetesen figyelembe lett véve a szabtiyozási terv módosításánál ennek
a teleknek a beépítési lehetősége is.

Egry Attila
További kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitĄát |ezźtrja és szavazźlsra bocsátja a

határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII.' Futó u. 5-9. szźrn a|atti 35576lI helyrajzí szám,Ú telekingatlan
értékesítésére kiít nyilvános egyfordulós pá|yázaÍ. érvényesen, de eredménýeleniil zt.ľtilt
le.

2.) a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szźlm alafti,35576lI hĺsz-ú telekingatlant ismét értékesítés
utjánhasznosítja. A hasznosítás érdekében nyilvános egyfordulős pá|yźzatot ír ki.

3.) elfogadja az eIőterjesztés mellékletét képezó, a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atÍi,
35576lI hĺsz-ú telekingatlan éľtékesítésére vonatkoző pa|yázati felhívást.

4.) a pźiyázati felhívást a Képviselő-testület 42812012. (xII.06.) szźlnÚ hatźnozattlbarl
foglaltakon túl a Metľopolcímű napi lapban teszikozzé,

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a veľsenyeztetési eljárást bonyolítsa le' és a pá|yázat
eľedményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás végett.
Amennyiben a ptiyźlzat eredménýelenül záru|, fe|hatalmazza a Ytrosgazđálkodási és
PénzngyiBizottságotapáIyázatot|ęzáĺoeľedménymegá||apitására.

6') a Kisfalu Kft. eredményes pá|yazat esetén az onkormányzattal fennálló megbízási
szerzodés 24.|2 pontja szerinti megbízásí dijra, eľedménýe|en pá|yázat esetén a
megbizási szerződés 24.3I pont szerinti hirdetési költségeinek megtérítéséľe jogosult. A
đíjazás kiÍizetéséľe eľedményes eljáľás esetén az adásvéte|i szerződés a|áirását követően,
eredménýelen eljarás esetén a Yérosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság dĺintését
követĺĺen benffi tott szźlmla ellenében töľténik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáĺido: 1. pont: 2013.július 17.

2. pont: 2013. szeptember 1 ó.
3. pont: 2013. szeptember 16.

4. pont: 2013. szeptember 1ó.

5. pont: apá|yźnat eređményének megállapításátkövető 15 nap
6. pont: apá|yázat eredményének megállapitásźt, illetve az aďásvéte|i szeruođés

meskötését kĺjvetően

Egry Attila
Megállapítja, hogy 13 igen, 1 nem, 2 tartőzkođással a Képviselő-testület elfogadta az alábbi
batttrozatot.
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ĺZAvAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvĺspro
,q. ľĺe.ľan oZ ATHI Z AT ALHc. Z poys zBnŰ szóľo g g s Éc szÜrs Écp s
rĺa.ľÁRozaľ:
28512013. (v[.17.) 13 IGEN 1 NEM 2 ľa'RľózxooÁssa.r,

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti 35576lI helyrajzi szźlmu telekingatlan
éľtékesítéséľę kiírt nyilvános egyfordulós páIyázat érvényesen, de eredménýelenül
zárultIe.

2.) a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szźllĺl a|atti,35576lI hľsz-ú telekingatlant ismét értékesítés
útjan hasznosítja. A hasznosítás érdekében nyilvános egyfordulős pá|yźuatot ír ki.

3.) elfogadja az e\őterjesztés mellékletét képező, a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|aÍüi,

3551611' hrsz-il telekingatlan értékesítésére vonatkoző páIytnati felhívást.

4.) a páIyázati felhívást a Képviselő-testĹilęt 42812012. (X[.06.) számu határozatźtbaĺ
foglaltakon túl a Metropolcímtĺ napi lapban teszíkozzé.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le, és a páIyázat
eľedményére vonatkoző javas|atát teľjessze a Képviselő-testület elé jóvahagyás végett.
Amennyiben a pá|yźnat eredménýelenül zźrul, felhata|mazza a Yźtrosgazdálkodási és

PérrzügyiBizottságotapá|yázatot|ezárőeredménymegáIlapításáĺa.

6.) a Kisfalu Kft. eľedményes pźiyazat esetén az onkormźnyzatta| fennálló megbizźsi
szeruődés 24.12 pontja szerinti megbizźsi đíjra, eredménytelen pá|yázat esetén a
megbízási szeruođés 24.3| poĺt szerinti hirdetési költségeinek megtérítéséľe jogosult. A
díjazás kifizetésére eredményes eljáľás esetén az aďásvéte|i szeruődés aláírásźt követően,
eredménýelen eljaľás esetén a Yétrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését
k<ivetően benffi tott szźlm|a ellenében történik.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatĺĺľidő: 1. pont: 2013.július 17.

2. pont: 2013. szeptember I 6.

3. pont: 2013. szeptember 16.

4. pont: 2013. szeptember 16.

5. pont: apá|yázat eľedményének megállapitását követő 15 nap
6. pont: apá|yźnat eredményének megállapításźú, illetve az adźsvéte|i szerződés

meskötését kĺjvetően

(I0 óra 05 perckor dr. Kocsis Máté visszaveszi az ülés vezetését')
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Napiľend 4/5. pontja
Javaslat Autómentes Nap megrendezéséľe
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: JóHír Józsefuaĺosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ
Nonpľofit Kft. Várnai Szabolcs Ĺigyvezető ígazgatő

Dľ. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság meg!źngyalta. Előterjesztői kiegészítés nincs. Napirend vitáját
me gnyitj a. Napirend v itáj át |ezźrj a és szav azźsra b o c s átj a a határ o zaÍi j avas l atot.

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

1. a 2013. évi Kartában foglaltakka| egyeÉrt' felkéri a polgáľmesteľt az Elłtőpai
Mobilitási Hét-Európai Autómentes Nap - ,,Tiszta levego - Mozdulj érte|.,, 2013. évi
Kartájánaka|áírásáĺa.
Felelős: polgáľmester
Hataridő : a Kalta a|ákásźlnak végső hatĺĺľidej e 20 13 . július 3 1 .

2. a) Euľópai Autómentes Napot _,,Tisńa levegő _ Mozdulj éľte!'' rendezvéný szetvęz -
a renđęzvényszervezési feladatokat a JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és
Galéria Központ Kozhasznu Nonprofit Kft. |átja e| - 2013. szeptember 20-án, melynek
megrendezésére 1.000.000,- Ft-ot biĺosít.
b) felkéri a JóHír Józsefuarosi Média, Rendezvény és Galéľia Kĺizpont Kozhasznu
Nonprofit Kft. tigyvezetójét a rcĺlđezvény lebonyolítźsához sziikséges szerződések
megkötésére.
Felelős: 2.a) pont esetén polgármesteľ

2.b) pont esetén JóHíľ Józsefuiíľosi Média, Rendezvény és Galéria
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hataridő: zll3.július 17.

3. a hatátozat 2. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzat kíadás 11107.01 cím
műkcldési cél és általĺĺnos tartalékon beltil a dr. Sára Botond alpolgáľmester saját keret
céltartalék _ önként vállalt feladat - e|őirźnyzattrőI 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11804 cím - tjnként váIla|t feladat - műköđési átađott pénzeszkoz e|őirányzatára
autómentes nap támogatása címen.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatariďo: 2013. iúlius 17.

4. ahattlrozat2. pontjában foglaltak alapjźn felkéri a polgĺĺrmestert a JóHír Józsefuáľosi
Média, Rendezvény és Galéľia Központ Kĺjzhasznú Nonproťrt Kft.-vel kötött
támogatási szerzőđés módosításĺínak elkészítésére és annak aláirására.

Felelős: polgármester
Határidő: atámogatási szerződés aláíľásanak hataľideje 20|3.július 31.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 2-3. pontjában foglaltakat az oĺtkormźlnyzat
ktiltségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.
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Felęlős: polgármester
Hataridő: azönkormányzatkĺiltségvetésénekk<jvetkezőmóđosítása

Dľ. Kocsis N{.áté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 taĺtózkodással e Képviselő-testület elfogadta az a|ábbi
hatátozatot.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z MINŐSÍTETT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
286l2013.(v[.17.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2013. évi Kaľtában foglaltakkal egyetért' felkéri a polgármestert az Eurőpai
Mobilitási Hét-Euľópai Autómentes Nap _,,Tiszta levegő _ Mozdulj érte!,, 2013. évi
Kartáj anak a|áír ásáĺ a.

Fęlelős: polgármester
Határidő : a Karta a|źtírástnak végso határidej e 20 13 . j úlius 3 1 .

2. a) Európai Autómentes Napot - ,,Tiszta levegő - Mozdulj érte|.,, rendezvényt szeTvez -

a rendęzvényszeruezési feladatokat a JóHír Józsefuarosi Média, Rendezvény és

Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. látja ę| - 2013. szeptember 20-áĺ, melynek
megrendezésére 1 .000.000,- Ft-ot biztosít.
b) felkéľi a JóHír Józsefuáľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kozhasznil
Nonpľofit Kft. ügyvezetójét a rcndezvény lebonyoIítástůloz szükséges szerződések
megkötésére.
Felelős: 2.a) pont esetén polgármester

2,b) pont esetén JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria
Központ Kozhasznű Nonpro fit Kft . ügyvezetőj e

Hatźriđo: 2013.július 17.

3. a hatźnozat 2. poĺtjában foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiadás 11107-01 cím
működési cél és általános taľtalékon belül a dr. Sára Botond alpolgáľmesteľ saját keret
céltartalék _ önként váIIaIt feladat - előirtnyzatarőI 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11804 cím - önként vállalt feladat - múkĺjdési átadott pénzeszkoz e|őirányzatára
autómentes nap támogatása címen.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2013.július 17.

4. ahatátozat 2' pontjábarl foglaltak a|apjźn felkéľi a poIgiírmesteľt a JóHír Józsefuárosí
Média, Rendezvény és Galéria Kcizpont Kozhasznu Nonprofit Kft.-vel kötott
támogatási szerződés módosításának elkészítésére és annak aláír ására.

Felelős: polgármester
IJatfuiđo: atámogatási szeruődés a|áírásźnakhatárideje z}I3.július 3 1.
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5. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatźlrozat 2-3. pontjában foglaltakat az onkormtnyzat
költségvetéséről szóló rendelet következő móđosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatráridő: az önkormáĺyzatköltségvetésének következő módosítása

Napiľend 4ĺ6. pontja
Javaslat a JóHíľ Józsefváľosi Nonpľofit Kft. 20ĺ3. évi üzleti tervének
elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés' póľxÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: JóHír Józsefuáľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ
Nonproťrt Kft. Várnai Szabolcs igyvezető

Dľ. Kocsis NIáLIé

Az e|őterjesztést bizottság nem tĺírgyalta. Előteť esztoi kiegészítés nincs. Napirend vitájtú
megnyitja. Komássy Akosnak megadja aszőt.

Komássy Ákos
Kikből áll a Felügyelő Bizottsága a Kft-nek?

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
TJgyvezető igazgatő uľ tudja effe a vá|aszt? Név szerint vagy az é|etrajzokat is ismeľtessék?
Megadj a a szőt Y áľĺrai Szabolcsnak.

Várnai Szabolcs
Losonci Pál, Kerekes Pál és Teleki Pál, dr. Dénes Maľgit, Jakabfy Tamás és Hajcseľ Anna.

Dľ. Kocsis lNIáLté

Dr. Dénes Margité aszőt.

Dľ. Dénes Maľgit
A Tanácsadó Testiilet meg!źrgya|ta azilz|etí tervet, alkalmasnak és kivitelezhetőnek tartotta.
Függetlenü| attő|, hogy nyári sziinet j<in, tekintette| arra, hogy Józsefuaros lakóinak egy új
típusú tájékońatása fog szeptembeľtől megindulni a tévéađással, ezért a Tanácsadó Testiilet a
nyári szĺinidőben is folyamatosan ülésezni fog, hogy ezt segítse.

Dr. Kocsis M:áLté

Komássy Ákosnak megadja aszot.

Komássy Ákos
Nem akar sok időt elvenni az ülésből. Kézzel fogható jeleit látjfü annak, ami remélik, hogy
nem lesz. Bíznak benne, hogy a kozszolgźůati méđia, mint műfaj közelebb kerĹil a
megvalósuláshoz a kerületben és nem |esz a Józsefuĺíľosi Ujsághoz hasonlóan elfogult és
féhettljékońatő a Józsefuaľosi Te|evíziő és Rádió. Egyben tidvözli a Kft. keretében
kibontakozó Fidesz-Jobbik koalíciót is, amely a Tanácsadó Testiiletből és a Felügyelő
Bizottságból egyértelműen kirajzolőđík. Bíznak benne, hogy erľrek ellenére is az intézmény,



és az azon belül műkoďő intézmények jó munkát fognak végezni és lesz legalább részben
objektív tźtjékoztatás Józsefuáros lakói szźlmáĺa. Természetesen nem támogatjak azuzletiterv
elfogadását.

Dľ. Kocsis M.áúé
A Kisfalu Kft. Felügyelő Bizottságában Fidesz-MSZP koalíciő van kibontakozőban. Mit szól
ellhez a Képviselő Ur? Ez i|yen dolog, hogy az ellenzéki pártoknak is helyet biĺosítanak a
feltigyelő bizottságokbarr' Most ebben a Jobbik til, a lGsfaluban, pedig az MSZP-vc|
nagykoalícíőznak, hogyha ezigy körmyebben érthető. Milyen agyjárás ez? E'gyébként Jakabfy
képviselőt se hagyja ki. Legyen egy olyan, hogy Fidesz-Jobbik-LMP nagykoalíció. Akkor
már ne szégyenlőskĺĺdjenek. Ez milyen logika? De ha iidvĺjzli, ĺidvözli, akkor legalább
elismerően beszélt ľóluk. Balogh Istvánnak megadja aszőt.

Balogh István
A Képviselő Urnak akozszolgáIatiiljsźrygal kapcsolatban reflektál. Véleménye szeľint eddig
is közszolgálati volt aJőzsefvźtrosi Ujság, és szinte biĺos benne, hogy a jövőben is azlesz.
Azt$ságálta|ában, függetlenül attól, hogy józsefuarosi-e vagy sem' adott média csak arról tud
beszámolni, amí történik vagy megtörtént. Az ó esetiikben kéľdés, hogy tudnak-e olyan
programot mondani, amit a józsefuárosi lakosok érdekében csináltak és ez kimarudt az
újságból? Hozzá még nem jĺitt senki ťogadőőrára,.és nem is állították męg az utcán, hogy
annyira szęretnék azMSZP-tIźtĺi az Józsefuarosi Ujságba, úgyhogy tessenek kicsit dolgozni
és be fognak keľĹilni ebbe is.

Dr. Kocsis l{áLté
Az ujság nemľégiben elindított Nézőpont rovatában mindig megjelenik a Szocialista Párt
álláspontja is, ami így helyes. Ettől válik közszo|gá|ativźĺ. Két dolog van, ami miatt a
képviselő űt eú" mindig szőbahozza. Egy esetleges jövőbeniválrasńási kudaľcot jobban lehet
azza| magyarázsi, hogy elfogult volt a helyi média, mint azza|, hogy nem sok pľoduktum
kötődik egy politikai közĺisséghez. Másfelől a szocialisták szeretnék, hogyha a saját e|ért,
kitartó, izzadságos munkával megteremtett eľedményeiket nem mondanák el a kerĹiletieknek.
Annyi jó híľük van, és aĺľryi benlházás folyik a kerületben, hogy akkor ktjvetné el a nagy
Iĺbát a keľiileti |ap, ha ezę|<rő| nem tájékońatná a lakosságot. Nyilván u egy elfogadható,
nem elfogult, jő közszolgálati újság lenne, ha elhallgatná a tényeket. Mutassanak egyetlenegy
sort az újságban, ami nem igaz. Nem halgzott el, nem történt meg' nem úgy van, nem mondta
valaki a képviselő-testiileti ülésen. Egyszenĺen beszrímol a testületi munka eredményeiľől meg
a közĺis sikerekĺől, amik Józsefuaľost énk. Ez a vita megmarad úgyis a vá|asńási ciklus
végéig. Komássy Ákosnak megadja aszőt.

Komássy Ákos
Egyrészt nem fogalmazolt e|ég pontosan, hogy nincsen Fidesz-Jobbik koalíció, igazźtbőI ez
minđig is egy ka\źka volt. Nincs mit üdvcjzölnie, meg nem is tartja üdvözlendőnek, hogy
befoglalták a jőzsefvźtrosi teljes médiacég iľányítását ezzęI a többséggel, de ennek ellenére
bízik benne, hogy jó munkát fognak végezni a cégben mrĺkĺjdő intézmények. Męllesleg je|zi,

hogy van jó néhany cikk, amit a Jőzsefváĺos Ujság kéľéstik ellenére sem volt képes
megjelentetni' de hźtezmaľ csak mellékes apľóság. Tudomásul vették.

Dľ. Kocsis M:áLté

Hogy-hogy vaĺpźr cikkĺik? Eznemúgy van, hogy van néhány ötletem. Ő is szeretné, hogyha
az Index |ehozná néhany gondolatát. De ha nem kéľdezik meg tőLa, ha aZ újság



Szerkesztőségét nem éľdekli, vagy nem ezt tartja aktuális témának? Egy újság nem úgy
működik, hogy,, leadom a megrendelésemet neki, aztán ha nem teszi be, akkor nem is
kozszolgá|ati. o is szeretne az oigo-n mindennap cikkeket írogatni, de az origo nem
kíváncsi rá. Fordítva gondolja ezt aképviselő. Az újság megkeresi a politikust, ha az akar,
akkor vźllaszoIrá,ha nem akar, akkor nem válaszol rá. A téma szeľkesztését hagyják meg a
mindenkori főszerkesztőnek. Így volt ez a Égi Józsefuáľosi Újsagban is. Ami akkor vólt,
hogy minden pártnak volt valamennyi oldala, az az ujság színvonalának rovásara ment, mert
mindenki kénýelen volt kéthetente két és fél oldalt teleírni, vagy másfelet, kinek mennyi volt.
Mandátumarányosan elosztották az o|da|akat az újságban. Nem értette ęzt soha. Ebből
születtek a sokszoľ nívótlan írások páľtfiĺggetlenül. Nem a kertiletről szólt, nem volt éľtelme,
nem szakemberek csinálták. A kerĹileti lap feldolgozza az aktrrális témźů<at, melyben
megkérdezi a helyi politikusokat. Nincs ebben semmi kivetnivaló .Ha ő most Jobbik-os lenne,
akkor azt mondarlá, hogy a Fidesz és az MSZP ka|ákában ńu|t a vagyongazdálkodásra.
Szerinte ebbe továbbľa se bonyolódjanak bele, hogy melyik felĹigyelő bizottságban hogyan
vannak az osszetételek és tovźlbbra is kifogásolja, hogy Jakabt Tamást kihagýa ebből a
szĺivetségből. Dr. Feľencz orsolyát illeti a szó.

Dr. x'eľencz orsolya
Komássy Akos képviselő tĺáľsát szeretné aľra bíztatni, hogy a továbbiakban nagyobb
figyelemmel kövesse a testĹileti ülésen zajlő vitákat. Csak az e|mu|t két és fél évben
számtalanszor lehetett szemtaníĄa annak, hogy a Fidesz és a Jobbik itt iilő képviselői kĺjzött
nagyon komoly, akár politikai és elvi kérdések szintjéig menő vitfü bontakoztak ki. Konlaét
ügyeket is előszedhet,nézze vissza a jegyzőkonyvekből. Ań.k&í, hogy ezeketazerőItetett, és
az ó farúázíavilágźtn kívül nem |étező politikai összemosásokat ne hozza ide a Testtilet elé,
meľt komolýa|allnáteszi vele az ülést'

Dr. Kocsis lNĺáté
Lega|ább szőtakońató, szęrinte hozza nyugodtan. Nem éľt egyet a képviselő asszonnyal. A
napirend vitáját|ezáĺja és szavazásľa bocsátja az a|ttbbíhatározatijavaslatot.

I. A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva, mint a JőHit Józsefuárosi Nonprofit
Kft. egyszemélyi tulajdonosa úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesĺés 1. szźlmÍl
mellékletét képező, a JóHír Józsefuarosi Nonprofit Kft. 20|3. évi júniustól decemberig
terjedő időszak'ra vonatkozó üzleti tervét.
Felelős: polgĺĺľmester
Hatáľidő: 2013.július 17.

II. A Képviselő-testti1et úgy dönt, hogy

1. a ,,Jőzsefváĺos'' c kerületi közéleti lap nyomdai e|készítése targý, Lapcom Lapkiadó
és Nyomdaipaľi Kft-vel (székhely: 9021Győr, Újut u. 4la., cégsegyzékszám..08 09
005860) kötött vállalkozási szerzodést, közös megegyezéssel 2013. auguszťus 31.
napjáva| megszĹinteti, és felkérí a polgĺármestert a megsziintetésről sző|o megá,llapodás
aláfuására.

Felelős: polgármesteľ
Határiďő: 2013. aususztus 3 1.



2. ahatározat II.1. pontja miati az onkoľmányzatkiađás 11804 cím - ĺjnként vállalt
feladat _ működési célú tltadott pénzeszkoz e|őirźnyzataról'átcsopoľtosít 3.436,I e Ft-
ot a 11103 cím _ Józsefuaľosi Újság önként vállalt feladat _"dologi eIőirźnyzatttta.

Felelős: polgáľmester
Hataľ'ido : 2013. j úlius 1 7.

3. ahatározatIl.I-2. pontja a|apján felkéri a polgármesteľt a JóHír Józsefułíľosi Nonpľofit
Kft.201,3. évi támosatási szerzodés módosításanak elkészítésére és a|áírásfua,

Fęlelős: polgármester
Hatźrido : a szet ző đés mó do sítás án ak altir ása 20 1 3 . j úl ius 24.

4. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatLI.Z. poĺtjźlban foglaltakat az onkoľmanyzat
költségvetésének következő módo sításán á| v egy e fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő : az onkorm źny zat költségvetésének következő módo sítása

Dr. Kocsĺs M:áté
Megállapítja, hogy |4 igeĺ,0 nem, 2 tartőzkođással a Képviselő-testület elfogadta az alábbi
határozatot.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZoToBB SÉG S ZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
287t2013. O/II.17.) 14IGEN

I. A Képviselo-testiilet tulajdonosi jogkörében eljtrva, mint a JőHir Józsefuaľosi
Nonprofit Kft. egyszemélyi tulajdonosa úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés
|. számű mellékletét képező, a JóHír Józsęfuarosi Nonpľofit Kft. 2013. évi
juniustól decemberig terjedő időszak'ra vonatkozó iz|etí teľvét.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.július l7.

II. A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy

1. a ,,Jőzsefvźros'' c keľíiletikozé|eti lap nyomdai elkészítése taľgyli, Lapcom Lapkiadó
és Nyomdaipaľi Kft-vel (székheIy: 902| Győľ, Ujlak u. 4la., cégegyzékszám..08 09

005860) kötött vállalkozásí szerződést, kĺizĺis megegyezéssel 2013. augusztus 31.

napjttva| megszünteti, és felkéľi a polgármestert a megsztintetésről szőIő megállapodás
a|titására.

Felelős: polgáľmester
HataÍidő: 2013. aususztus 3 1.

O NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL
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