
JEGYzoKoľyvr KIVoNAT

Készült Budapest Józsefvárosi onkormányzatKépviselő-testület20|3. augusztus 29-én t3.00 órakor a
Józsefuáľosi onkormányzatPolgármesteri Hivatal III. emelet 300-as tárgya|őjában megtaľtott

7. rendkívüli üléséről

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvIsprŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGY SZERÚ s zoľog B SÉ G SZÜKS ÉGE S
rĺaľÁRoz,ą.ľ:
3|,5/2013. (vul.29.) 12IGEN 3 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy indokoltnak |tĺja a süľgősség okát a süľgősségi indíwányként
beterj esztett a|źbbi el őterj esztésnél :

3/4. A2019. évi XXX. Nyári Univeľsiade megrendezésének támogatása
(írásbeli előterj esztés, HELYSZINI KIo SZTAS)

IZ^VAZ^SNÁL JELEN vAN 15 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATlľrIZ AT ALHIZ EGY SZERŰ s zóľo g B SÉG SZÜKS ÉGE S
Ha,ľÁRozaľ:
31612013. (VnI.29.) 12IGEN 0 NEM 3 TARTŐZKODÁSSAL

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

Napirend:

1. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

, Javas|at a Práter u. 30-32. sz. alatti társashźnza| ktitiitt megállapodás
határidej ének módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesaő: Csete Zo(tán_ Rév 8 Zrt. mb. cégvezetoje



2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1 Javaslat a ,,Rögtön Jtivök!'o minta-pľojektben va|ó csatlakozásľa és azI. 
együttműktidési megáI|apodás elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója

1 Javaslat a Budapest VIII. keľiilet Kľúdy Gy. u. 4. szám alatti üľes,
tinkoľmányzati tu|ajdonú nem lakás célú he|yiség nyilvános egyfoľdulós
páůy ánaton tiiľtén ő béľbeadásá ľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója

. Javaslat a Budapest vI[., otpacsiľta és Reviczlry utcák járda
felúj ításáh oz fedezet biztosítására
(írásbeli előterj esztés, HELYSZÍNI rĺoszTAS)
Előteľjesĺő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója

,1 Javas|at a 3212013. (vIL 15.) számű, az onkoľmányzat tulajdonában á|lóT. nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek elidegenítésének feltéte|eiről,
valamint a33/2013. (uI. 15.) számú, az Onkoľmányzat tu|ajdonában álló
lakások elidegenítéséľől szóló tinkoľmányzati rendelet módosít ására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

- Javaslat a Corvin Sétány KfĹtőkehe|yzetének ľendezéséľe5. 
(írásbelielőteľjesztés,po"ľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő:Tatár Tiboľ _ ügyvezető Corvin Sétány Kft.

3. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Javaslat a Muzsikus Cigányok Paľkjának megvalósításához szükséges
fedezet biztosításának módos ításár a
(írásbeli előterjesztés' HELYSZŃĺ rIoszTÁS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis MźLté _ polgármester

Sántha Pétemé - alpolgármester

" 
Javaslat a Józsefváľosi Keľületi Építési Szabáiyzat (ĺórÉsz)
módosítására a volt Ganz-Mápag teľületére vonatkozóan
(írásbeli előterjesĺés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



ą Javaslat a Főváľosi Közterület-fenntaľtó Zrt. illregátlis hulladékkezelésľe
v o n a t kozó szo|gáitatźls i ke ľetsze ľző d ésé n ek m e g kii tés é ľe
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis MéLté - polgármesteľ

4 A 2019. évi XXX. Nyáľi Univeľsiade megrendezésének támogatása
(írásbel i el őterj esztés, HELYSZINI KIOSZTAS)

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a leendő első osztályosok támogatásával kapcso|atos döntések
meghozatalára
(ĺrešbeli előterjesztés' HELYSZÍNI ruoszTÁS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

5. Egyéb előteľjesztések

, Javaslat a Kínai Népkiiztáľsaság Shanghai Putuo keľületével
megáIlapodás megktitéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Atti|a - alpolgáľmesteľ

1 Javas|at az,,Euľópa a polgárokéľt'' program 2007-2013 alpľogľamjaként2. 
meghirdetett ,,Testvéľváľosok polgáľainak találkozói'' című páiyázaton
való részvételľe
(írásbeli előteľjeszté s, P orl<EZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4LźLĺé _ polgármesteľ

Egľy Attila - alpolgármester



1'. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Javaslat a Práter u. 30-32. sz. a|ztti társasházzal ktitłitt megállapodás
határidej ének módos ítźsára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Csete Zo|tán- Rév 8 Zrt. mb. cégvezetője

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGY SZERÚ szorog B SÉ G S ZÜK S ÉGE S
rĺe.ľÁRozĺ,ľ:
31712013. (vul.29.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testü|et úgy dönt, hogy

1. a Bp. VIII. Práter utca 30-32. (he|yrajzi szźtm: 35696) szám a|atti térsashtn kérelme alapján az
onkoľmányzat és Társasházkozott létrejött ,,Megállapodás garanciális munkák elvégzésérę tĺjrténő
támogatás nyújtásáról,, sző|ő megállapodás 3.1. pontját aza|ábbiak szerint módosítja:

3.1. A Tźrsasház kötelezettséget vállal arua,hogy a 4.500.000.- Ft támogatást20|3. augusztus
31-ig a táľsashtn épĹiletének jelen megállapodás I. számű mellékletében felsoľolt gaľanciális
jellegrĺ hibái kij avítására felhas znźlja.

Helyette felvételre keru| aza|ábbi szöveg:

3.l. A Tttrsashźn kcitelezettséget vállal arra,hogy a 4.500.000.- Ft támogatást2013. november
30-ig a ttrsasház épĹiletének jelen megállapodás I. számil mellékletében felsorolt garanciális
j ellegrĺ hibái kij avítására felhas znźija.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő: 2013. aususztus 29.

2. fe|hata|mazza a polgáľmestert ahatátozat 1. pontja szerinti megállapodás 1. számú módosításának
a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2013. aususztus 29.

A döntés végľehajtásáttvégző szervezeti egység: Rév8 Zľt.



2. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľĺntő előteľjesztések

Napiľend 2/1. pontja
Javaslat a ,,Rögttin Jiivtik!'' minta-pľojektben való csatlakozásra és az
együttműktidési megállapodás elfogadásáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvIsplo
A rłATÁR oZ ATH}ZATALHoZ MINo S ÍTETT S ZóToB B SÉG SZÜK SÉGE S
HATÁRoZAT:
318/2013. (uII.29.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

l. részt vesz a Budapest Főváros Főpolgármesteľi Hivata|a źůtal létrehozni kívźnt, ĺiľes üzletek
hasznosításźĺtcé|ző,,Rogtö,n jövök!'' minta-projektben és ahozzá kapcsolódó intézkedéssorozatban.
Az online adatbázisban szerepeltetni kívánja az iires, ftjldszinti és utcai bejáratú nem lakás célú
helyiségeket.

Felelős: po|gármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2073, szeptember 2'

2. fe|hata|mazza a po|gármestert a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében található együttmtĺködési
me gál l apod ás a|áír źsár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: polgármesteľ, Kisfalu Kft

Napiľend 2/2. pontja
Javas|at a Budapest VIII. keľůilet Kľúdy Gy. u. 4. szám alatti üľes,
iinkoľmányzati tulajdonú nem lakás céIú helyiség nyilvános egyfordulós
pátly ázaton tiiľténő bérbeadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja



ĺZAVAZLSNÁL JELEN VAN 15 rÉpvIsplŐ
a H,ą.ľÁn oZ AT:ľĺIZ AT ALHIZ EGY S ZERÚ szoľo g g sÉ c s zÜrs Écp s
Hĺ,ľÁRoza.ľ:
319ĺ2013. (WII.29.) 15IGEN 0 NEM o ľa.nľózrooÁssa.r.

1.) fęlkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Krrĺdy Gy u. 4. sz. a|attta|á|hatő,3660610/A11 hrsz-ú
utcai bejáľatú ftjldszinti 32 m' alapteriiletű, ĺinkormányzati tulajdonú ĺ.ires nem lakás célú
üzlethelyiség,bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordu|ős pźiyázatkiírására, a Képviselőtestület
24812013. (VI. 19.) száműhatźrozatának7. pontjában foglaltaktól eltérően, 100.000'- Ft/hó + Afa
minimá|is bér|eti díj tisszegen.

2.) felkéľi továbbá a Kisfalu Kft-t a ptiyázat a Versenyeztetési szabá|yzatról szóló 428/20|2. (XII.
06.) szźmű a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testületének hatźrozatźtban foglaltak
szerinti lebonyolításra.

3.) a pá|yázati felhívást a Versenyeńętési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a a
Budapest Főváros Kormányhivata|a VIII. keľületi Hivatala okmányirodáján, valamint a Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzat Po|gilrmesteri Hivatala hiľdető táb|áján, a
vagyonügyleti megbízott ugyfélfogadásra szo|gźiő helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a
Józsefuáros című helyi lapban, az Önkormŕnyzat és a vagyonügyleti megbizott honlapján, továbbá
a Polgármesteri Hivata| számźtrakĺĺltségmentes hirdetési felülęteken ttjrténő megjelentetés szélesebb
körű biztosítása érdekében az egyéb rendelkezésre á|Iő internetes hiľdetési portálokon kell
kozzétenni.

4.) felkéri aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot apá|yázat eredményének megállapítésára.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. szeptember 5.

A dtintés végrehajtásátvégz(i szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napirend 2/3. pontja
Javaslat a Budapest \IIil., otpacsirta és Reviczky utcák jáľda
felúj ításáh oz fedezet biztosítására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI ruoszTÁS)
Előterjesĺő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvĺspro
A rrATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z ľ,ĺnqo s ÍTBTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGE S
rnľÁRozeľ:
320/2013.(uII.29.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
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. 1 . a) a Budapest, VIII. kerület otpacsirta utca (Reviczky u. - Múzeum u. kĺjzötti szakasz) és a
i neviczky utca (otpacsirta utca - Szentkirályi utca közĺitt) rossz műSzaki állapotú, térkő
i uurkolatú járdát felújítja 24.8000.000,- Ft + Áfa osszegben.

?

i b) a fe|iĄítźlsľa a Kbt. szerinti hirdetmény nélküli (és tárgya|ás nélktili) kozbeszerzési eljárást

i. lytat le, me|y e|járással a 3II/20I3. (VII.17.) számű képviselő-testületi határozat szerinti
i közbęszeruési tervet kiegészíti.

il

l pelelős: polgármesteľ
' Határidő 2013. augusztus 29.

. f. a) felkéri a Kisfalu Kft.-t a kozbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítésérę és a

. kivitelezés műszaki ellenőrzésére.

b) a Kisfalu Kft. részére 750.000,- Ft + Áfa összegű díjat źll|apít meg és felkéri a Kisfalu Kft.
ugyvezetőjét amegbízási szerződés előkészítésére és jóváhagyás céljából aYtlrosgazdálkodási és

Pénzü gyi Bizottság elé történő terj esztésére.

Felelős: a) pont esetén polgármester, Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
b) pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

Határidő .a) 
pont esetén 2013. augusztus 29., b) pont esetén a Városgazdálkodási és

Pénziigyi Bizottság 2013. szeptembeľ havi utolsó rendes ülése

. 3. a) ahatározat 1. és 2. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11603 cím - ĺjnként
vá||a|t feladat _ felújítási e|óirányzatán belül a Corvin Sétány Kft. közterĹilet felújítási
e|őirányzatárő| 32.448,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat _
felúj ítási e|őir źlny zatttr a.

b) felkéri a polgáľmesteľt, líogy a hatátozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő
módosításáná| vegye ťrgyelembe. :]'

Felelős: polgáľmester
Hatźrido: a) pont 2013, augusztus 29.,b) pont a kĺiltségvetési rendelet kovetkező módosítása

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft., Pénzügyi Ugyosztál|y, a közbeszeľzési
eljárás lefolytatásáľa ESZ-KER Kft.



Napiľend,,u;ľłł'iiła32/2013.(v[. 
15.) számű,az onkorm ányzattulajdonában álló

nem |akás céljáľa szolgáló helyiségek e|i1:senítésének feltételeiľől'
va|amint n33ĺ20|3. ľrr. l5.) számú, az onkoľmáłnyzat tu|ajdonában álló
lakáso k elidegen ítéséľőI szóIó tinkoľmányzati rendelet módosít ásáĺľ a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

AsZAvAZÁsNaI, JELEN VAN 15 xÉpvlspro
A RENDELETALKOTa.sHoz Nĺn,Io sÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFVÁnos rÉpvIsBro-ľpsľÜI-ETE 15 IGEN, 0 NEM' 0 TARTóZKODÁSSAL
ELFoGADJA ÉS MEGÁLKOTJA BUDAPEST ľŐvÁnos VIII. KERÜLI.T JoZsEFvÁRosI
ÖľxonľĺÁlwz,ł.ľ x.Épvĺspr,o - ľpsrÜLETÉNEK 39/2013. (vilI.3o.) oľronľrÁľyzaľr
RENDELEľÉľ a. g2/20t3. (vII. 15.) \Z^MU AZ oNKonľĺÁľyzAT TULAJDoNABAN
ĺĺĺo NEM LAKÁS cnĹĺÁnĺ 

,SZoLGÁLÓ 
HELYISÉGEK ELIDEGEľÍľEsÉľBK

FELTÉTELEIRoL szoLo RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodón megtekinthető.

A ľendelet kihirdetésétvégzi: Szervezési és Képviselői lľoda

AsZAvAZÁsNÁr JELEN VAN 15 rÉpvlsplo
A RENDELETALKOTÁsHoz vĺnĺo sÍrpTT SZOToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFVÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrETE 15 IGEN, 0 NEM, 0 TARTóZKODÁSSAL
ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERtiLET JoZsEFvÁRoSI
oľxonnĺÁľYza.ľ xEpvrsB L,ő _ TE STÜLETÉNBK 40 2013. (uII.30.) oľxonľĺÁľyzaľr
RENDELEľÉľ ĺ. 3312013. (vII. 15.) SZÁMÚ AZ oNKoRMAI\rYZAT TULAJDoŃÁľa.ľ
Álló LAKÁSoK ELIDEGEľÍľnsÉn oĺ szoĺo RENDELET MoDosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodón megtekinthető.

A ľendelet kihiľdetésétvégziz Szeruezési és Képviselői Iľoda



Napiľend 2/5. pontja
Javaslat a Corvin Sétány Kft. tőkehelyzetének rendezéséľe
(írásbeli előterj esĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Egry Attila - alpolgármesteľ

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľ,ĺnqo sÍľpTT SZóToB B SÉG SZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
321/2013. (Urr.29.) 1 TARTOZKODASSAL14IGEN O NEM

A Képviselő-testület, mint a Corvin Sétány Kft. tĺibbségi tulajdonosa helyi településrendezés,
településfejlesztés tinkormányzati fe|adata e||átźsa érdekében úgy dönt, hogy

l. a Corvin Sétány Kft. tĺjľzstőkéje felemelésľe kerüljön összesen 30.000 Ft pénzbeli hozzájźtru|ás
szolgáltatásával (ebből onkormányzat tagot teľheli 20.000 Ft és Futureal Delta Kft. tagot terheli
10.000 Ft), és ezze| egyidejűleg a Corvin Sétány Kft. tagjai további, összesen 82.000.000 Ft
összegĹĺ pénzbe|i szo|gá|tatést teljesítsenek a Táľsaságtőketarta|éka javéra (ebből onkormányzat
tagot terheli 4|.068.220 Ft és Futureal Delta Kft. tagot terheli 40.931.780 FĐ.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|3. augusztus 29.

2. az 7. pont a|apján az onkormányzat tag 20.000 Ft pénzbeli tĺjrzstőke emelés befizetését és
41.068.220 Ft tőketarta|ék javára történő beťrzetését vá||a|ja a felhalmozási cé|tartalékon
tewezett Corvin Sétánv Kft. tőkeemelés előiránvzat terhére és a taei kölcsön visszafizetés
terhéľe.

Felelős: polgármesteľ
Hatćridő: 20|3. aususztus 29.

3. a Corvin Sétány Kft. 7|.501.780 Ft összegĹĺ tagi kölcsönt tagjai tészére fizessen vissza a
következők szerint:

a) onkoľmányzat tag részéte visszaťlzet 5.570.000 Ft összeget, mely beszámításra kerĺil
onkormányzat tagot terhelő 4I.068.220 Ft összegű tőketartalékhoz tĺjľténő hozztýáru|ás
<isszegébe (így annak fennmaradó összege: 35.498.220 Ft) és felkéri a polgármestert a
b eszźtmítási megállapo dás a|áír ásár a;

b) Futureal Delta Kft. tagrészére visszafizet 65.93I.780 Ft ĺĺsszeget, mely 40.93l.780 Ft összegű
részben beszámításra kerül Futureal Delta Kft. tagot terhelő azonos összegű tőketaĺta|é|<hoz
töľténő hozzájtru|éts tĺsszegébe és a fennmaľadó 25.000.000 Ft <isszeg Futureal Delta Kft. tag
r észér e kiÍizetésre kerĹil.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 15.



4. hozzájáru| ahhoz, hogy az 1-3. pontokban foglaltak teljesülését és cégbíľósági bejegyzését
kĺjvető 60 napon belül a Corvin Sétány Kft. 18.030.000 Ft összegű jegyzett tőkéjének 3.030.000
Ft összegľe történő leszállításához vég|eges tőkekivonással' az Önkormányzat tag többségi
tulajdonának t-enntartásával és ezzeI egyidejtĺleg a Corvin Sétány Kft. az onkormányzat tag és a
Futureal Delta Kft. tagrész&e 7.500.000 Ft - 7.500.000 Ft osszegvisszaťlzet.

Fęlelős: polgármester
Határidő: az |-3. pontban foglaltak teljesülése és cégbíróságibejegyzést kovető 60 napon belül és a

visszafizetésnek leskésőbb 2014. február 28.

5. fe|hata|mazza aZ onkormányzat képviseletében eljáró
Sétány Kft. tagi hatźtrozatainak meghozata|a során az
képviselje és a szükséges dokumentumokat a|áírja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. augusztus 29.

tulajdonosi képviselőt, hogy a Corvin
1-4. pontokban meghatározott döntését

7.

6. fe|hata|mazza apo|gármesteľt a taggyűlés döntéseit követő módosításainak a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: taggyűlésdöntésétkĺjvetően

ahatározat 1-3. pontjában foglaltakra 4|.088,2 e Ft-ot biztosít a felhalmozási cé|tartalék terhére
és a tagi kölcsön visszatériilés terhére:

a) az onkormányzat bevétęI 11603 cím _ tjnként vállalt feladat - felhalmozási, felújítási
bevételek - kĺjlcsonök visszatériilése - előirányzatát 5.570,0 e Ft-tal, és a kiadás l l107-01 cím
működési cél és általános taľtalékon belül az általános tartalék e|őirźnyzatźt _ kote|ező feladat -
4.481',8 e Ft-tal, a Il502 cím az egyéb fe|ha|mozási kiadáson belül a fe|ha|mozźtsi célú átadott
pénzeszkoz e|őirźnyzatát - önként vállalt fa|adat - |.068,2 e Ft-tal, a |L502 cím egyéb
fe|ha|mozäsi kiadásokon belül - önként vźi|a|t feladat - részesedés vásárlás e|őirányzatti 20.0 e

Ft-tal megemeli a Coľvin Sétány Kft. saját tőke rendezése címen.

b) az Önkormányzat kiadás 1I1r07-02 cím felhalmozási cé|tartalékon belül a Corvin Sétány Kft
tőkeemelés- ĺjnként vállalt feladat _ e|oirányzatátő| 40.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a LI502 cím az
egyéb fe|ha|mozási kiadáson belül a fe|ha|moztlsi célú átadott pénzeszköz e|oirźtnyzatźra _
önként vállalt fe|adat - a Corvin Sétány Kft saját tőke rendezése címen.

c) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a kĺiltségvetési rendelet kcjvetkező
módosításánál, valamint a2014. évi költségvetés készítésénél vegye ťlgyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a) és b) pontoknál 2013. augusztus 29., c) pont esetében a költségvetési rendelet

következő módosítása és a 2014. évi kĺjltsésvetés készítése
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A dtintés végrehajtásátt végző szervezeti egység: Corvin Sétány Kft., VagyongazdáIkodási és
Üzeme|tetési Ügyosztá|y Gazdálkodási Iroda, Pénzügyi Ügyosztály

3. Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat a Muzsikus Cigányok Paľkjának megvalósításához szükséges
d łin tése k m egh ozata|ár a
(írásbeli előterj esztés, HELY SZINI KIo SZTAS SAL)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Sántha Péterné - alpolgármester

SZAYAZ^SNAL JELEN VAN 15 rÉpvlsBro
A HATÁR IZATHIZ AT ALHIZ vĺnĺosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
322/20t3. (v[I.29.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Muzsikus Cigányok Paľkjának az előterjesztés I. számű mellékletét képező módon
töľténő kia|akításával.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. augusztus 29.

2. a295/2013. (vII.l7.) számŰ képviselő-testületi határozat2. és.3. pontját visszavonja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. augusztus 29.

3. a 295/20|3. (V[.17.) számű képviselő.testületi határozat 4. pontjthan a JYSZ részéte biaosított
3.000,0 eFt-ot 6.604,0 eFt-tal kiegészíti a Parkban megvalósítandó emlékhely köľnyezetének
kialakításának első ütęmére az előterjesztés 3. szélmű mellékletében foglaltak szeľint, így összesen
bľuttó 9,604.0 eFt-ot biztosít a lőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat részére.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 |3. augusztus 29.

4. a295/20|3. (VII.17.) számű képviselő-testületi határozat 5. pontját a kĺjvetkezőkľe módosítja:

a) ahatźrozat 1. pontjában foglaltak miaÍt aaz onkoľmányzatkiadás 11l05 cím egyéb felhalmozási
kiadáson belül a felhalmozási célú támogatás á||amháztartáson belĹilre e|óirźlnyzatárő| - önként
vállalt feladat, Muzsikus Cigányok emlékhely c. alkotás felállítása - 3.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 1ll08-02 cím miĺködési finanszírozási kiadásokon belül az irányítőszervi támogatásként
folvósított támosatás kiutalása - önként vá||a|t feladat - ę|őiránvzatźlra.
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b) az onkormźnyzat kiadás ll107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános
tartalék - kotelező feladat - e|őirényzatárő| 3.604,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím
ťlnanszírozási miĺkĺjdési kiadáson belül az irźtnyítószervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása _ tjlrkéllĹ vállalt fęlaclat - e|oir'źnyzatára.

c) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - <jnként vállalt feladat - ťlnanszírozási
mtĺkĺjdési bevétęlen be|u| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szttml'án

töľténő jőváírás e|őirányzatźlt és a kiadás dologi e|oirányzatát 6.604,0 e Ft-tal megemeli Muzsikus
Cigányok emlékhelye c. alkotás kömyezetének kialakítása I. ĺiteme címén.

d) felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításáná| a határozatban
fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a), b), c) pontok esetében 20|3. augusztus 29.

d) pont esetében a költségvetési ľendelet következő módosítása

A döntés..végrehajtását végző szewezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály,
Pénzügyi UgyosztáIy

Napirend 312. pontja
Javaslat a Józsefváľos Kerü|eti Epítési Szabáiyzat (JOKESZ)
módosításáľa a volt Ganz-Mán.ag területére vonatkozóan
(írásbeli előterj esztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mé.ŕé - polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHc,Z AT ALHIZ Irĺnĺo sÍľpTT S ZóToB B SÉ G SZÜK SÉGES
HeľÁRoz,q'ľ:
32s/2013. (V[I.29.) O NEM O TARTOZKODASSAL15IGEN

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

1. módosítja a loĺ<Ész-t a volt Ganz-Mávag területľe vonatkozóan, kĹilontjs tekintettel az ott
megjeleno funkciókľa és a megváltozott jogszabá|yi környezetľe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. augusztus 29.

2. felkéri a polgármestert az 1. pontban foglaltak és a tewezési szolgáltatás megrendeléséhez
szükséges kozbeszerzési értékhatárt el nem érőbeszęrzési eljárás előkészítéséľe és lefolytatására.

Felelős: polgáľmester
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Hatáľidő: 2013. aueusztus 29.

3. a 2. pont fedezetére 4 millió Ft "r Áfa összegben előzetes kötclczcttséget vállal a 20|4. évi
kclltségvetés terhére, melynek fedezetéül a2014. évi adó bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: a2014. évi kĺiltségvetés tervezése

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi iigyosztály,
Pénzügyi Ügyosztály

Napiľend 3/3. pontja
Javaslat a Főváľosi Kłizteľület-fenntaľtő Zrt. illegális hulladékkezelésľe
vonatkozó szolrgźútatźlsi keľetszeľződésének megktitéséľe
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGY S ZERu s zóľo g B SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
324:2013.(VIII.29.) 15IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. elfogadja az előterjesaés mellékletét képező' FKF Zrt-ve| kötendő szo|géútatásikeretszerződést és

felkéri a polgármesteľt a szerződés a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. szeptembeľ 01.

2. a) az 1. pontban foglaltak miatt az Önkormányzatkiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános
taľtalék - kĺjtelező feladat - e|őirányzatárő|2.775,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1403 cím do|ogi -

önként vállalt fe|adat - e|őirźnyzatára.

b) a Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szo|gá|at 80103 cím bevéte|i ťlnaĺszirozási működési bevételen
belül - önként vállalt felađat - az irényitószervi támogatásként folyósított tźlmogatás fizetési szźtml'án

történő jőváírása e|őirányzatát és a kiadás dologi - önként vźi|a|t feladat _ e|őirányzatát 22.664,0 e

Ft-tal csĺjkkenti.

c) az onkormtnyzat kiadás 1l108-02 cím finanszírozási miĺk<jdési kiadáson belül az iľányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - onként vállalt fe|adat - e|óirányzatárő| 22.664,0 e Ft-
ot átcsoportosít a kiadás 11403 cím dologi - önként vá||a|t feladat - e|őirányzatéĺra.



d) felkéri a polgáľmestert, hogy költségvetési rendelet következő módosításánźi a hatźttozatban
fo glaltakat vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-c) pontok 2013 . augusztus 29., d) 20|3 . december 3 l-ig.

3. Felkéri a Jőzsefvárosi Városiizemeltetési Szolgálat vezetójét, hogy a kerület közterületein, illegálisan
kihelyezett kommunális hulladék (vegyes szemét) e|szá||ítására kössön szerződést f014. évľe
vonatkozóan.

Felelős: Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat vezetője
Hatáľidő: f0|3. decembeľ 31.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy
Gazdálkodási lľoda, Pénzĺigyi Ügyosztály, Józsefvárosi Váľosüzemeltetési SzolgáIat

Napiľend 3/4. pontja

. 
(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesző: Dr. Kocsis MtLté - polgármesterer

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 15 rÉpvlsplo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGY S ZERÚ S ZóToB B sÉc szÜrs ÉcB s
ru.ľÁRozeľ:
325l20t3. (v[I.29.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja aMagyar Egyetemi és Főiskolai Spoľtszövetség (l 146 Budapest, Istvánmezei iĺ I-
3.),2019. évi XXX. Nyári Universiade rendezési jogának elnyeľésére vonatkozó pá|yázatát,

kiemelten a pá|yázatban megjelenő azon terveket, miszerint az Universiade Falu az
onkoľmányzatkozigazgatási területéhez tartoző és rehabilitáciőra kertilő ,józsefuárosi piac''
(hrsz 3 8 8 1 8i3 5) helyszínén kerülj<jn kialakításľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. aueusztus29.

2. a hatétrozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgármestert az előteľjesaés mellékletét képező
támo sató nvi l atkozat a|áír ásár a.
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Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. aususztus 29.

3. egyetért a határozat 1. ponda szerint kialakított Universiade Falu szociális béľlakásokként
történő utólagos hasznosításával.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. aususztus 29.

A döntés végľehajtásátvégzo szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat a leendő első osztályosok támogatásával kapcsolatos diintések
meghozatallára
(írásbeli előterjesĺés, HELYSZŃI zuoszTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvIspro
A HATAR )ZATH)ZAT ALH)Z ľĺľNosÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
326/2013. (Vrrr.29.) lsIGEN O NEM 0 TARTŐZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I. az előterjesztés 1. sz. me|léklete szeľinti mintájú 1300 darab, I5x7 cm méretű, 1-l300-ig
sorszámozott,2500 Ft,- címletű ,,első osztályosok uta|ványa,, elnevezésű utalváný bocsát ki 2013.
augusztus f9. nap1áva|. Az utalvány tarta|mazza a kibocsátó önkoľmányzat nevét, az uta|ványra
vonatkozó utalást, a fe|hasznźtlási időszakot, az utalvány értékét, az e|fogadő helyek megjelölését,
sorszámot, az arÍa való utalást, hogy az uta|vány másra át nem ruházhatő, és a pecsétlenyomatot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. aususztus 29.

f. aYIil. kerüIetben 2013. augusztus 29.napjén állandó lakóhellyel ľendelkező első alkalommal iskolai
tanulmányait megkezdő (2013l2014. tanév) á|talános iskola első osztályos tanulói törvényes
képviselője 5000,- Ft érték|i, 2x2500 Ft-os címletű első osztályosok uta|ványában részesiil
(tanulónként 1 törvényes képviselő). Az uta|vány 2013. szeptember 23. napjáig vehető át a
Polgármesteri Hivatal pénnárában (Bp. 1082 Baross utca 63-67. II. emelet 20|/2), Az uta|vány
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a

igénylőjét egyben az uta|vźnnyal történő vásáľlás során a Józsefuáros Kártyáva| való rendelkezők
jogállása illeti meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2073. augusńus 29 .

az uta|ványok 2013. szeptember 0f.- 20|3. december 31. napja között vźithatőakbe, kizárő|ag az
iskolai feladatellátźshoz közvetlenül kapcsolódó papír és írószer teľmékekľe a Józsefváros Kártya
elfogadó partnerként működő KeS Trade Kft (székhely: 1085 Budapest, József kÍt. f7 ', képviselő:
Dr. Kovács Endre) Bp., VIII. József kÍt' 27. sz. a|atti üzletében, valamint Papelito 29 Kft. (székhely
1089 Budapest, orczy ift2|-23.7. 43., képviselő: Eľdélyiné Balogh Mária) Bp., VIII. orczy ift29.
sz. a|atti üzletében.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20 1 3. augusďus 29.

elfogadja az e|óterjesztés 2. számű melléklete szerinti főbb taltalmi elemekke| az ,,e|ső osztályosok
utalványa'' beváltóhelyeivel k<jtendő megállapodást és felkéri a polgármesteľt a KeS Trade Kft-vel,
valamint a Papelito 29Kft-ve| kötendő megállapodás a|áírźsära.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 02.

ahatározat l. pontjában foglalt utalványok költségvetési fedezętę érdekében az onkormźnyzatkiadás
1l107-01 cím miĺködési cél és általános tartalékon beliil az általános tartalék - kĺjtelező feladat -

e|őirányzatárő| 3.f50,0 ę Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1303 cím ellátottak pénzbeli juttatása - önként
vállalt feladat _ e|őirányzatára.

Felelős: polgáľmester
Hatátido: 2013. augusztus 29.

felkéri a polgármestert, hogy költségvetési rendelet következő módosításánál a hattlrozatban
foglaltakat vegye f,rgyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ugyosztály, Pénzügyi
Ügyosztály

4.

5.

6.
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5. Egyéb előterjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Javaslat a Kínai Népkiiztáľsaság Shanghai Putuo kerületével
megállapodás megkiitésére
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila - alpolgáľmester

S,ZAVAZASNÁL JELEN VAN 15 rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ ľ'ĺnĺ o s ÍľpTT S ZóTÖB B SÉG S ZÜK S ÉGES
HATÁRoZAT:
327/2013. (v[I.29.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Egyiittműködési megállapodást köt Sanghaj Putuo kerület tinkormányzatźna|, a jelen előterjesĺés
1. számu mellékletét képezo megállapodás tervezet szerinti tartalommal, azza|, hogy a

megállapodás végleges szövege a tárgyalásokon elhangzottak figyelembevételével módosulhat,

amennyiben pénziigyi fędezetet továbbra sem igényel.

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2013. októbeľ 30.

f . fe|hata|mazza apo|gźrmestert az l. pont szeľinti Egyiittműkddési megállapodás aláírźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. októbeľ 3 0.

A döntés vég ľeh aj tá sát v égzo szerv ezeti egység : Po lgárm esteľi Kabi n et

Napiľend 5/2. pontja
Javaslat zz ,,F;urőpa a polgáľokéľt'' progľam 2007-20t3 alprogľamjaként
meghiľdetett,,Testvéľvárosok polgáľainak taláIkozói'' című pźiyázaton
való részvételre
(íľásbeli előterjesztés, HELYSZÍN zuoszTÁS)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Ilĺ4źLté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester
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ĺZAvAZASNÁL JELEN VAN 15 rÉpvlspro
e Haľen oZ ATHIZ AT ALHIZ Hĺľlĺo s Írpľľ szoľog g sÉ c s zÜr s ÉcB s
HeľÁRozeľ:
3?8ĺ20|3. (v[I.29.) 15IGEN 0 NEM o ľa.RľŐzronÁssaĺ'

A Képviselő-testülęt úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváľos VIII. keriileti onkormányzat az Európai Bizottság által 
',Európa 

a polgárokért''
program 2007-20|3, ,,Aktív polgárokat Európának'' alprogram kęretében meghirdetett

,,Testvérvárosi polgárok találkozói'' címĹĺ pźiyézati konstľukcióra pá|yźnatot nyújt be önként vtil|a|t
feladatként, 11.000 eurő péiyázatitámogatásra, melyhez3.92f,2 eFt önrészt biztosít.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20 l 3. ausu sztus 29.

2. a határozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgármesteľt a pá|yázati dokumentáció összeá||ítźstlra,
a|áír ásźł a és benyú i tására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 0l.

3. ahatározat 1' pontja a|apjźln benýjtandő pźiyázat sikeressége esetén, a projekt megvalósításáva|
kapcsolatosan felmerülő költségekre 7.222,f eFt összegben önként vállalt feladatként előzetes
kötelezettséget vállal 20|4. évrę a megítélt támogatés _ 3.300 eFt - és a helyi adóbevételek_3.922,2
eFt _ terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 3. aususztus f9.

4, felkéri a polgármesteľt, hogy a hatttrozat 3. pontjában foglaltakat az cjnkormáĺy7at 20|4. évi
költségvetésének készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határ ido : az őnkor mánv zat 20 | 4. évi kö l ts é sv eté s ének ké szíté s e
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5. felkéri a polgármestert, hogy a ptiyáz'at eredményéről készítsen előterjesztést a Képviselő-testiilet
részére.

Felelős: polgármester
Határidő: f014. január 3I.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztá|y, Városfejlesztési
és FőépítészilJgyosztál|y,Pénzligyi Ügyosztá|y, Jegyzői Kabinet Szervezési és Képviselői Iľoda

Budapest, 2013. szeptembeľ 2.

K.m.f.

Rímdn Edina s. k.
jeg,,ző

Dr. Kocsis Mdté s. k.
poĺgármester

A jegyzőkönyvi"kivonatot készítette:

bĄďdq4
Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képvise|ői lroda ugyintézo

"Ź. \

jv/
śľ',/
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