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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

Képviselő.testület e számára

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatátőI sző|ő 25120|3. (v .27 .)

szźlrnil' önk. ľende|et26. $ (2) bekezdés a) pontja a|apján ,,Allandó napirendi pontok kerülnek
tójékoztató formájában a Képviselő-testüIet eIé: a Képviselő-testüĺet óltal megszabott
hatóridőben el nem kźszült előterjesztések jeglzéke, ameĺy tartalmazza a halasztás ľovid
indoklását és az előteriesztő által vóllalt úi határidőt.,'

A fentiek értelmében tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet az alźlbbiak'rőll:

Javaslat a Trefoľt u. 3-5. szám alattí hlźzi głermekorvosok elhelyezésére

2s8t2012. (Wr.19.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy készítsen javaslatot a
Budapest, VIII. kerület Trefort u. 3-5. száłrl a|atti ingatlanban mtĺkĺ'dő kéthazi gyermekoľvosi
praxis végleges elhelyezésére a Képviselő-testtilet 2012. december havi első ülésére.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: a Képviselő-testiilet 2012. december havi első ülése
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Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

A képviselő-testĹileti iilés időpontj a: 2013. szeptember 1 8. . sz. napirend

Táľgy: TáĄékoztatő ahatáridőben el nem készĺilt előteľjesztések jegyzékéľő|

A napirendet nyílt ülésen kell tarsyalni' döntés nem szfüséges.
ElorÉs zÍľ ő szpxv zzETI EGYSÉG : SzpnvpzÉSl ÉS KÉPVISELoI IRoDA b*JKÉszÍľprre (ÜcvnĺľÉzo NEvľ): Vp.ą.rNÉ CsÉsI TÍve,ą.
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IG1iNYEL, IGAZoLÁS:
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véIeményezĺ tr
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi tr
Hatźlr ozati j av as|at a bízoÍtság szźmár a:
A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü l etnek az e|óteri esztés me stársv a|ását.
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(2012. december 6.: A Gazdátkodási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a hźpviseĺő-testüĺet
20]2. évi decemberi 2. t;lésére az előterjesztés elkészítésre kerül.)

(A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tttjékoztatása alapjan: a rendelő
elhelyezésének lehetséges helyszíneít vizsgáIja azÜgyosztźĺ|y, a döntésnél figyelemmel kell
lenni aľľa, hogy a feladat-ellátás helyszíne abban akorzetben maľadjon, aholjelenleg is van,
ez pedig behatáľolja a hasznosíthatő ingatlanok körét. A hasznosítható helyiségeket
megtekintették a Polgármesteľi Hivatal illetékesei, és úgy dĺjntottek, hogy egyik sem
megfelelő gyermekorvosi rendelő kialakítására. Az LJgyosnáIy tovább keľesi a lehetséges
megoldásokat, igy a Gutenbeľg téren talá|hatő Szabó Ervin könyvtáľ épületét is, melyben
elhelyezhető lenne rendelő, azonban a tulajđonos Fővárosi onkormányzaÍta| ebben a körben
egyeztetéseket kell folytatni. Az előteľjesztés varhatőarl a Képviselő-testület 2013. szeptember
havi második rendes ülésére készül el.)

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: a ľendelő
intézet áthe|yezése ĺigyében a Hĺvatal felvette a kapcsolatot a Főváľosi Onkoľmányzattal
a Gutenberg tér 3. és Rtikk Sziláľd u. 3. szám alatti ingatlanok átadásł kapcsán. A
Főváľosi Onkormányzatta| kiiziisen helyszíni szemle is megtaľtásra kertilt. A Fővárosi
Onkormányzattő| augusztus 2-án érkezett levél tanúsága szerint az ingatlan
átruházásálhoz |2 hĺónapnál nem régebbi foľgalmi értékbecslés sziikséges, melynek
elkészítéséről gondoskodnak. Az előterjesztés a Főváľosi Onkormányzat döntését
követően készülhet el, melynek várható időpontja 2014. febľuár hĺinap.

Javaslat a Kdbítószeľťiglí Egyeztető Fórumok (KEF-ek) mííködésifeltételeinek
b ízto s ítds úr a kiírt KAB -K E F- 1 2 p dly dzato n tij rté n ő r é s zv éte lé r e

290t2012. (Vrrr.29.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. ľésztveszazBmberi Erőforrások Minisztériuma megbizásábőI aNemzeti Csaláđ- és

SzociálpolitikaiIntézet áItaI hirdetętt, aKábítőszeľügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek)
múk<jdési feltételeinek biztosítás átakiírt KAB-KEF -12 nyilt pá|yźzaton. A pźiyazat
megvalósítási költsége 555.556,-Ft, melybőIazígényelhető támogatás ĺisszege
500.000,-Ft.

az l. pontban meghataľozottpáIyźnat benyújtásźůloz sztikséges 55,6 e Ft,- Ft önĺészt és

pályázati dij 2,2 e Ft összegétbiztosítja.

az onkormźnyzatkiadás 1 1303 cím működésre átadott pénzeszkoz á|Ianháztartáson
kívĹilre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegtĺ
ellátások e|őirźnyzatán belül a méltányossági közgyőgye|Iátźs előirányzatát 57,8 e Ft-
tal csĺjkkenti és ezzel egyidejúleg a kiadás 11301 cím dologi e|őírźnyzatát,ugyan ezen
összeggel megemeli ahatźrozat I-2. pontjźhan foglaltak a|apjtn.

felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló rendelet következő módosítástná|
ahatźnozat 3. pontjában foglaltakat vegye Íigyelembe.

2.

3.

4.



5. felkéri a polgáľmestert a pá|yázatbenýjtásához szfüséges dokumentumok aláírásfua.

6. felkéri a polgármesteľt. hogy a határozat 1. pontiában meehatározott pályázat
eredményéľől táiékoztassa a Képviselő.testületet.

Felelős: polgármester
Határidő: 1.-2. pont esetén: 201,2. augusztus 29.

3.- 4. pont esetén legkésőbb 2012. december 31-ig
5. pont esetén: f0I?. augusztus 31.
6. pont esetén: a Képviselő.testü|et 20l.2. novemberi utolsó rendes iilése

(20]2. nov. 22.: A Város.feilesztési és Főépítészi lroda tájłékoztatása alapján: A pályázat
benyújtásra kerijlt az eredményről dÓntés még nem történt. Az eljáró hatóság általi
benyújtáshoz kapcsolódó hiánypótlósnak az onkormányzat eleget tett. Az eredmény
megérkezését követő, 20I3. áprilisi első rendes képviselő-testületi ülésre tójékoztatót
készítĺ;nk.)

(20]3. ápr. 03':A Humánszolgáĺtatási Üwosztábt tájékoztatása alapján: A támogatósi
szerződés a Budapest Józsefvárosi onkormányzat részérőĺ alóírásra került, az Emberi
Eľőforrás Minisztérium, mint támogató aláírósa még nem tortént meg. A Humónszolgákatási
Üg,,osztály a határozat I. pontjában meghatáľozott pályázat eľedmény.ćről a 20]3. júniusi
e l s ő r ende s képvi s el ő -te s tül e ti ül é s r e t áj é ko zt at ót ké s zít. )

(A Humánszolgdttatósi Ügłosztály tájékoztatása aĺapján: A Nemzeti Család és

Szociálpolitikni Intézet Pályázatkezelő Főosztály tájékoztatása szerint a támogatási szerződés
aláírása megtortént, a támogatási osszeg folyósításával egyidejiÍleg kerül postai úton
megküldésre a Budapest Józsefvárosi onkormányzat r,źszére 20I3. május hónap végéig' A
Humónszolgĺźltatási Ügłosztály a határozat ]. pontjában meghatdrozott pályázat
eredményéről legkésőbb a 20] 3. szeptemberi első rendes képviselő-testületi ülésre
tájékoztatót keszít.)

A Humánszo tájékoztatása alapján: A pályázati program 20Í3.
június 30. napján |ezárulit' a szakmai beszámoló és pénzügyĺ elszámolás a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet felé megtiirtént,jelenleg elbírálás a|att á||.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály a szakmaĺ beszámolĺó és pénzůigyi elszámolás
elbírálását ktivetően, legkésőbb a 2013. novemberi első ľendes képviselő.testületi ülésľe
táiékoztatőtkészít.

Javaslat Kerěkpdľos Közi)s ségi Kiizlekedési Rendszer telepítés ére

467/2012. (xlr.19.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a 169 l20I0. (V. l 9.) számuhatáĺozatát visszavonja.



a Kozép-magy arcr szági opeľatív Pľo gram,,A közcisségi közl ekedés kiemelt
projektjei'' (KMoP-2009-f-3-IlA) című komponense keretében benyújtásra keriilő,

',Buđapesti 
Kerékparos Közösségi Közlekedési Rendszer kialakításď'című, KMOP-

2.3.IlA-09-2f-2010-0001 jelű pľojekt kapcsán annak végľehajtásźlhoz és a támogatási

időszak soľán megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Projektgazđaéital'i
aktiválásahoz sztikséges tulajdonosihozzájárulástÍ a36473., a36559/1I., a36732' és

a36435.helytajzi szźrnű' önkormányzatitu|ajđonú köĺerĹiletekľe vonatkozóan

megađja.

a2. pont szerinti köĺerĹileteket az 5 éves kĺjtelező fenntartási időszakban a fejlesztés

fenntartásának és üzemeltetésének cé|jára a Budapesti Közlekedési Kĺizpont Zľt.

rendelkezésére bocsátj a.

vá|Ia|ja, hogy nem tesz olyan intézkedést, amely a2. pont szerinti pá|yázati céI

megvalósítását szo|gtió _ fenntartási kötelezettségének végéig taftő - hasznosítási

éslvagy a projekt támogatási szerzőđésében foglalt egyéb kötelezettség teljesítését

v eszé|y ezteti, vagy lehetetlenn é teszi.

felkéri apolgármestertaze|őterjesztés 1. számú mellék]etét tartalmaző nyilatkozat
a|áirźsźtra.

tárgyalások eredménvéľől készítsen előteriesztést a Képviselő-testiilet 2013.

márciusi 2. ľendes ĺilésére.

Felelős: polgármester
Hatźnđő:1-5. pontok esetén: 2012. december 19.

6. pont esetén: 2013. március 2. ľendes képviselő-testületi iilése

(A Vagvongazdálkodósi és Üzemeltetési Uglosztálv tájékoztatása alapján: 20I j. februáľ I3-
án az Üg,,osztály levélben kereste meg a Kerékpóros KÓzösségi Kozlekedési Rendszer
Projeĺctgazdáját a Budapesti Kozlekedési KÓzpont Zrt-t (BKK)' amely a következő
tájékoztatást adta. Jelenleg a projekt közbeszerz,ési eljárósának megindítósa vanfolyamatban.
A rendszer 2014-benfog üzemelni. Terveik szeľint a későbbi évek során kerülhet majd sor a
rendszer bővítésére, azonban az ehhez szülrséges üzemeltetési tapasztalatok még nem áĺlnak a
rendelkezésülcre. Tekintettel arľa, hogy a bővítésre vonatkozóan jelenleg még nincsenek
konĺcrét információik, íg,, nem látják értelmét a projekt jelen fózisában a bővítésre vonatkozó
egleztetéseĺcrlek.
A projekt következő ütemében megvalósítandó gyiÍjtődllomások lehetséges heĺyszíneinek
vizsgálatára a kozbeszeľzési eljárások ĺefolytatását követően, várhatóan 20]3. második
félévében kerül sor, ameĺyről időbenfogjók tájékoztatni az onkormányzatot.)

A Vaeyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján: A BKK Zrt. ,,A
budapesti kerékpáros közösségi kĺjzlekedési rendszeľ kialakítása (tervezése, gyźlrtása'
telepítése) és tizemeltetése'' tátgyí, uniós értékhatźrt elérő, hirdetménnyel induló, táľgyalásos
kozbeszerzési eljaľást folyatott le, melynek eľedményeként 2013. augusztus 7-éĺ szerződést

2.

a

4.

5.

6. felkéľi a polgármestert. hogy folytasson táľgyalásokat Budapest Főváros



kötott a T-Systems Magyarorczág Zrt-vel és a Csepel Zrt-ve|, mint közös ajánIat1evókkel. A
kozbeszerzési eljarás győztesének a ľendszer kialakításźú, és 5 éven át tartő üzemeltetését
kellett vállalnia.

A projekt jelenleg mind az informatikai háttérrendszer, mind pedig a gyujtóállomások
helyszíneinek tekintetében tęrvezési fázisban van. A gýjtőállomások helyszíneinek
kivitelezési munkálatai vaľhatóan még az idén, késő ősszel megkezdődnek, míg az állomások
telepítésére vźrhatőarl2014. koľa tavaszĺĺn keľiil sor. A ľendszer 2014. maľcius végi, április
eleji éles indulását egy hónapos próbatizem előzi majd meg

A BKK Zrt. az első fazis megvalósulását követően - figyelembe véve a ľendszer üzemeltetési
tapasńalataít - tervęzi a rendszer bővítését (ún. II. titem): az új helyszírĺek kiválasztásamár
idén ősszet meg1örténik, ezt kcjvetően 2013. végén _ 20|4. elején |ezajlík a BKK-n belüli
koordináciő, és az éľintett kertiletek, kiilönböző táľsadalmi csopoľtok, szeruezetek bevonása is
ekkor történik majd. Amint kialakul a VIII. kerĺiletet ériĺtő, első körös helyszínjavaslat, a
BKK tźljékoztatása alapjtn azonna| felveszik az onkormanyzaÍta| a kapcsolatot, az
egyeńetések megkezdése érdekében.
Józsefuaľosban a következő helyszíneken kerülnek elhelyezésre gyűjtőállomások az első
ütemben:
A J őzsefv áro si onkorm źny zat tulaj donában és kezelé sében lévő területeken:

o Kőfaragó utca (Vas utcai torkolatnál)
. Gyulai Pál utca (Rfüóczi út és a Stahly utca között)
. Bródy Sándor utca (Múzeum körut felöli részén)
o Mikszáth téľ

Fővĺáľosi onkormanyzat tu|ajdonában és kezelésében lévő területeken:
o Astoria
. József kĺirut (Kis Csibész téľnél)
o Rákóczi tér

Javaslat a LELEK-Programmal kapcsolatos ďtintések meghozataláľa

177/2013. (V.08.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I. z}I3.július 01. napi hatáIIya| jć:váhagyjaaz előterjesńés |. sz. mellékletétképező
lÉlBr-program j övőbeni múkĺldtetésére vonatkozó Progľamot,

2. 20|3.július 01. napjátó|aJőzsefuźrosi Varostizemeltetési SzolgálattelephelyeikozuIaz
alábbi telephelyek aJőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ telephelyeit

képezik, mely telephelyek kizań|aga lÉlpr-program cé|járahasznźihatő fel az alź,ŕ)biak

szerint:

a) a Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilváĺtartásban 34924l0lN24hĺsz. alatt felvett 156

m2 alapteriilehĺ, 1082 Budapest, Déri Miksa u. 3. fszt. 4. alatttaláIhatő ingatlan iroda,

b) a35282htsz. alatĺfelvett 2127 m2 természetben Budapest, VIII. Koszoľú ll.4-6.
rÉrnr HázI. ( 20 férőhety),



c) a35325llľsz. a|att felvett 386 m2 természetben Budapest, VIII. Szerdahelyi u. 5.

Családos Közcisségi Szállás (14 ferőhely),

d) a 35I28l0lN0|lľsz. a|att felvett 34 mf természetben Budapest, V[I. Bauer S. u. 9-1i.
fsń' I.( lakás, LÉLEK szállás),

e) a35I54hrsz. alatt felvett 24,7 m2 természetben Budapest, VI[. József u. 57 'fszt,2.
(lakás, T.ÉT,ET< szállás),

Đ a35I53l0lN0 hľsz. alatt felvett 30,5 m2 természetben Budapest, VIII. József u. 59.

fszt.4. (lakás, LÉLEK szállás),

g) a3476Il0lNObtĺsz. alattfelvett 26mf természetben Budapest, VIII. Vay Ádam u. 4. I.

em.22. (lakás, rÉrpr szállás),

h) a3476210lNOllrsz. a|att.felvett 25 mf természetben Budapest, VIII. Vay A'dám u. 6.

fsú'.9. (lakás, I-ÉrBr szá||ás),

Đ a35082/0lN0 hľsz. alatt felvett 27 m2 teľmészetben Budapest, V[I. Nagyfuvaros u.

26. I. em. 2I. (|akás, LÉLEK szállás),

j) a35874l0lN0 hĺsz. alatt felvett 25 m2 természetben Budapest, VIII. Kőľis u. 4lA. fsń,.

1. (lakás, LÉLEK szá|Iás),

k) a36071l0lN0hĺsz. alatt felvett 25 m, természetben Budapest, VIII. Kőris u. 11. fszt.

l3. (lakás, rÉrpr széi|ás),

l) a3560910lN0 hĺsz. alatt felvett 27 m2 természetben Budapest, VIil. Kisfaludy u. 10-

I2.I. em.18. lakás, I-ÉrBr szállás hasznéiata,

m) a 35430l0/N0 hĺsz. alatt felvett 24 m2 természetben Budapest, VIII. Lujzau. 34.

félemelet 16. (lakás, I.ÉI.BK szállás),

n) a35377l)lN)hrsz. a|att felvett 23'5 m2 teľmészetben Budapest, VIII. Dobozi u. 17. I.

em.20. (Iakás, rÉrBr száIIás),

o) a36057l0lN0|.lĺsz. alaÍt felvett 24 m2 természetben Budapest, VIII. Dugonics u.14.
félemelet 1. (lakás, rÉrpr száIlás),

p) a 36056l0lN0hrsz. alatt felvett 24,7 m2 természetben Budapest, VIII. Dugonics u. 16.

I. em. 17. (Iakás,LÉLEK szá||ás),

q) a 35889 /O/N0hrsz. a|attfelvett 23 m2teľmészetben Budapest, VIII. Ká|variau. 10/B.

I. em. 18. (lakás, rÉrpr szállás),

Đ a36062l0lN0 hľsz. alatt felvett 24,5 m2 természetben Budapest' VIII. Ká|váriau.26.
fsń..9. (lakás, LÉLEK szá|Iás),



7.

s) a35292l0lN0 hľsz. alatt felvett 33 m, teľmészetben Budapest' VIII. Magdolna u.12.
fsń.2. (lakás, LÉLEK szá||ás),

Đ a35445l0/N0 hľsz. alatt felvett 26 mf természetben Budapest, VIII. Magdolna u. 41.

fszt.4. (lakás, rÉlpr szállás),

u) a36l93/0lV0hrsz. alattfelvett 25,5 m2 természetben Budapest, VIII. Tömő u.23lB.
fszt.6. (lakás, rnrľr szźilźs),

v) a 36109lllN}hrsz. alattfelvett 24,7 m, természetben Budapest, VIII. Tömő u. 56.

fszt. |9. (lakás, LÉLEK szá||ás),

w) a36I07l0lN}hrsz. aIattfelvett 24,7 m2 természetben Budapest, VIII. Tömő u. 60.

fszt. |4. (lakás, LÉLEK száIlás),

a Jőzsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat engedé|yezett |étszámű a LÉLEI(-Program
felaďatátađása miatt 2013' július 01. napjával 10 fővel csĺjkkenti, így az engedé|yezeti

|étszźm 1 15 főľől 105 főre módosul,

4. a Jőzsefvźnosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ engedélyezett Létszámát a

rÉrBr- Program fe|adatátađásamiat1"2}t3.július |. ĺapjátő| If főve| megemeli Kjt.
szerinti alkaImazással, így a koltségvetési szerv engedélyezett létszáma hatátozott'

idejű engedéIyezeÍt\étszźlm nélkül 75 főtő| 87 ffue módosul,

a kĺiltségvetési címĺendet 2013. július l-től kiegészíti a Józsefuaľosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ 40101 címmel lÉlpr-program - önként váIIaIt feladat

elnevezéssel'

a Jőzsefvttrosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat 80104 cím - ĺjnként vá||a|t feladat - bevételi
előirźnyzatan belül az intézményi mfüödési bevételi e|óirźnyzatábol és a kiadás dologi
e|óirźnyzatábőI |26,0 e Ft-ot töröl a feladat átszewezése címén,

a Józsefuarosi Varosüzemeltetési Szolgálat 80104 cím tjnként váL|alt feladat

ťlnanszítozási miĺkĺidési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított
tźlmogatás fizetési száĺrián történő jővźirása e|őirźnyzatát 16.069,6 e Ft-tal, a kiadás

szemé|yi juttatás e|őirźnyzatát 10.375,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájźru|ási adó e|őirtnyzatát2.718,4 e Ft-tal, a dologi kiadási előirtnyzatát 3.036,0 e Ft-
tal csökkenti feladat átszewezése címén, melyet ľészletesen az előtefiesztés 3. számú'

mel l ékl ete tarta|mazza,

az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím miikcjdési cél és általanos taľtalékon belül a

műkĺjdési általános 1artalék - kötelező feladat - előirĺĺnyzatfuő| 13.016'6 e Ft-ot

átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - ĺĺnként vźila|t feladat _ ťtnanszirozási működési
kiadáson belül aZ irźnyítőszewí támogatásként folyósított tánogatts kiutalása
eIófu źnyzatźraaLÉLEK-Programtĺĺmogatásacímén,

8.



s.a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kcizpont 40101 cím - önként vá|Ia|t feladat
bevételi íntézményi működési bevételek előírányzatát 1.875,0 e Ft-tal, a ťtnanszitozási
mfücjdési bevételen belül az írtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźlml'án történő jőváírása eIóirźnyzatát 29.086,2 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás

előirányzatát 14.746,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄttru|ási

adő előfuźtnyzatát 3.801,0 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát I2,4I3,4 e Ft-tal
megemeli, melyet ľészletesen az e|őteĄesńés 3. számu melléklete tartalmazzą

10. a Jőzsefváĺosi Családsegítő és Gyermekjóléti Ktizpont 40101 cím rendszeres személyi
juttatás keretét átlag bruttó 226,7 eFtlhőlfo cisszegben hatźlrozzameg,

1l. a kĺĺvetkező évek koltségvetésének tęľhére a lÉlEr-Progľam tartós önként vállalt feladat

el|túására évente megkdzelító|eg 70 millió forint összeg erejéig előzetes kcitelezettséget

váI|aI az önkormźnyzat saját bevételeinek terhére,

12. az alábbi clnkormanyzati tulajďonban lévő lakásokat a jövőben a lÉtpr-Program
keretében klvánja hasznosítani, ennek érdekében a lakások más célľa nem hasznosÍthatóak:

a)
b)
c).
d).

e)

Đ
s)
h)

Đ
i)
k)
r)

clm
Bauer Sándor u. 4. fszt.3
Dugonics u. 11. fszt. 1.

Dugonics u.I4.I. em. 20.
Dugonics u. 16. I. ęm,23.
Kisfuvaľos u. 3. fszt. 6.

Mátyás tér 2. fszt. 4.
Nagýemplom u. 5. I. 11.

Nagýemplom u. 5. II. em. 16.

Tömő u. 5. fszt.7 .

Tömő u. 5. fszt. 11.

Tömő u 56. fszt. 10.

Tĺjmő u. 56. I. em. 30.

(he|yrajzí szám) alapteľület (m,)
350811N0 27,58
360481N0 29,9
36057/N0 3r,67
350561N0 26,66
35088/Ai0 3r,14
35r52tN0 29,4
356981N0 26,24
35698tN0 28,29
362681N0 22,9
362681N0 27,92
36r091N0 23,2
36r09/N0 36"6

szobaszám
egy
egy
egy
egy
egy
egy
egy
egy
egy
egy
egy
egy

13.

14.

felkéri a lőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Józsefuaľosi Családsegítő és

Gyermekjóléti K<izpont vezetőjét, hogy a fe|ađat átađásával érintett foglalkoztatottak
ügyében a Munka Tĺirvénykönyve és a Kjt. szeľint szabá|yozott személyĹigyi lépéseket

tegye meg,

felkéri a polgármesteľt, hogy nyujtson be tĺímogatási kérelmet az Emberí Erőforľások
Minisztériumtůloz ahatfuozat 12. poĺtjában felsoľolt lakások felújítása és komfortosítása,

valamint a Szerdahelyi u. 5. sz. a|att k'laIakitandó családos kĺlzosségi száI|ás 36 fił
alapteľĹilettĺ lakás, valamint 18 m2 alapterĹiletű közösségi helyiséggel történő bővítésének
ťtnanszir o zás a érdekéb en'

15. felkéri a polgáľmestert a hatźtrozat l. pontja szerinti szakmai program aláírásfua,



|6. felkéri a polgármesteľt' hogy ahatźttozat 11. pontjában foglaltakat a 2014. évi és az azt

kĺjvető évek költsé gvetésének tervezésekor vegye fi gyelembe,

Í7. felkéľi a poleármesteľt. hogv a LÉLEK-Proeram feladat átadására tekintettel a

Jĺízsefuárosi Családsegítő és Gyermekióléti Kłizpont és a Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálat alapító okiľatának, valamint szeľvezeti és műkiidési
szabályzatának módosítását a képvĺselő.testület 20l.3. iúniusi második rendes üléséľe
teriessze elő.

Felelős : polgrírmester
Hataľidő: 1-10., 13. pont esętében 2013.július 01.,
l 1. és 16. pont esetében az tjnkormányzat}}Ił. és az ań' követő évek költségvetésének tervezése,
12. pont esetében 2013. május 08.,
|4.-I5. pont esetében 2013. május 31.,
17. pont esetében a képviselő-testiilet 2013. iúniusi második ľendes ůi|ése

(2013. július 03: A JVSZ a 17. pontban szereplő feladattal kapcsolatban a knvetkező
tájékoztatást adja: Az intézmény alapító okiratának, valamint szervezeti és miikôdési
szabályzatának módosítása egl koróbbi képviselő-testületi dantéshez kapcsolódóan
megtörtént, azonbąn annak képviselő-testiiĺeti elfugadásához, egl a míik1dést alapjaiban
befolyásoló kérdésben jogi állásfoglalás meghozatala szükséges, amely jelenleg is

folyamatban van.
Ajavaslat 2013. július utolsó rendes képviselő-testületi ülésére kerül előkészítésre.)

A JYSZ táiékoztatása a|apián:
Az intézmény alapító okiratánat valamint szervezeti és míĺktidési szabá|yzatának
módosítása egy koľábbi képviselő-testĺileti diintéshez (Józsefuáľosĺ JóÍit'ik Szolgálat
áthelyezésével kapcsolatos 94|2013. (III.20.) Kt. határozat) kapcsolódĺían foľmálĺsan
megtiiľtént. A javaslat 20Í3. novembeľi másodi rendes képviselő-testületĺ ülésére keľül
eIőkészítésľe.

Javaslat az iskolúk míĺki)ďtetői ésfennfurtóifeladatainak ellútdsdval kapcsolatos dtintések
meghozataldra, valamint ki)ltségvetési átcs oportosítdso kra

t76t2013. (V.08.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Klebelsberg Intézményfenntartó K<izpont Budapest VIII. Tankerĺilet székhelyét a

Budapest VIII. Baross. u 63-67. íngatlanbanbiztosítja, valamint biztositja a feladat

el|átásához sziikséses munkafeltételeket I0 fő részére.



2. felkéľi a Józsefuárosi Intézmén}łrnfüödtető Központ igazgatőját, hogy kösscjn

megbízási szerzodést a Losonci teľi Általános Iskola két uszodamesterével (bruttó

15.000 Ftlhőlfő) és igazgatójával (bruttó 30.000 Ft/hó) a tanuszoda zavartalan
múk<jdése érdekében, valamint kapcsolattaľtói feladatok e|Iátźsára 2013. januáľ 1 -
2013. december 3 1 . közötti ídőtartamĺa' melynek feđęzete a JIK tires álláshelyek miatt
képzőđott béľmegtakarítása és jarulékai ĺjsszesen 895 e Ft összegben,

egyetért azza|, hogy a JózsefuaľosiIntézményműködtető Központ az áItaIa béľbeadás

tltjáĺ hasznosított önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében az alábbiak
fi gye l emb evétel éve l á|Iapítsa me g a ťlzeteĺdő b érl eti díj at :

a) térítésmentesen: az önkormányzat és az oĺlkormźnyzatintézményei részére,

b) önköltségi áron: az időskorúak (60 év és afelettiek) rendezvényeicé|jára,

c) onköltség ł a számitott önköltség 5 %o-a: a toľnatermek sportolás, sportľendezvény

céIjára,

d) önkoltség ł a számitott önköltség 25 oÁ-a (piaci alapú bérlések): minden más célra
töľténő bérlés cé|jáľa (pl.: tornatermek egyéb céIta, uszoda, egyéb helyiségek).

a) felkéri a Jőzsefvárosi Intézményműkĺldtető Központ igazgatőjźtt a fennáIló béľleti
szerződések felülvizsgáIatźtra és módosításaľa, ktilönös tekintettel a bérbeadó

személyében bekövetkezo vźitozásra, valamint a hatarozat 3. pontjában foglalt béľleti
díj számitásokĺa,

b) felkéľi a Józsefváľosi Intézménvmiĺkiidtető Központ ieazeatóiát. hogv 2013.
ir'inĺus 01. napiától a béľleti díiakból befolvt bevételeket és a bevételekből
száľmazĺó telies nvereség tisszeeéből nyúitandó _ az iskolaigazgatók kéľését
figyelembe vevő - támogatási igényeket negYedévente teriessze be a Képviselő.
testület elé.

abérbeađásból származőbevételek fiiggvényében évente dönt aĺĺól, hogy az oktatási

íntézményekrészére a bérleti díjakból befolý nyereség mekkora %o-át ađja át,

a Jőzsefvárosi Intézményműktidtető Központ alapítő okiratot módosító okiľatát,

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapitő okiľatát az

eloterjesńés I-2. sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja 2013.
május 15-i hatállyal,

a I220I-ü cím kiadás beruhazások - önként vźi|alt feladat - beléptető rendszer -
e|oirányzatľól 12.000,0 Ft-ot átcsoportosít a felújítás _ önként vállalat feladat _

Po l gármesteri Hivatal épülete fiildszintj ének felúj ítására,

a
J.

Át.

5.

6.

7.
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8. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló ľendelet kĺjvetkező módosítástná|
ahatttrozatbanfoglaltakatvegyeťrgyelembe,

9. felkéľi a poleáľmestert a Józsefváľosi Intézményműkiidtető Kiizpont módosított
Szeľvezeti és Mĺĺktidési Szabálvzatának képviselő-testůiletet elé teľiesztésére.

10.felkéri a polgáľmestert a határozat 1. pontja szęrinti átađás- átvételi eljaľás

lebonyolításáľa' valamint az átadás- átvétę|hez szfüséges dokumenfumok
ö s s ze ál l ítás tlr a. aláír ásár a.

11. felhatalmazza a polgármesteľt a határozat 6. pontjában meghatározott dokumentumok
a|áítására.

Felelős: 1., 3., és 5-9. pont esetében: polgáľmester
2. és 4. pont esetében: Józsefuaľosi Intézménymtikĺidtető Központ igazgatőja

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

6. és 11. pont esetében: 20|3. május 15.

2. és 10. pont esetében: 2013. május 3 1 .

8. pont esetében: koltségvetés k<jvetkező módosítása
4. pont esetében: z}I3.június 01.
9. pont esetében: 2013.június első képviselő-testületi iilés

(A Hum án s z o l g ál t at ás i Ü gll o s z t álv t áj é ko zt at á s a s z e r i nt :

4/b. pont: A megbízott vezető tájékoztatósa ąIapián a negvedłćves táiékoztatás határideje
auqusztus 3 ]., az előteľ.iesztést a Képviselő-testület szeptemberi ülésére készítik elő.,I

(9. pont: A megbízott vezetővel az egyeztetés megtÔrtént, a Képviselő-testület júĺius l7-ei
üIésén dont az intézményvezetői pályózatról. Amennyiben a pólyázat elbírálásą eredm,źnyes
Iesz, az SZMSZ módosítása az új vezető elk,ćpzeléseivel rcrténih ezért várhatóan az ohóbeľi
els ő képvis elő-testületi ülésr e kerĺil előteľj es ztésre.)

A Jĺózsefuáľosĺ Intézménymíĺkiidtető Kiizpont tájékoztatása alapján: a Képviselő-
testület október havi második iĺlésľe keľül előkészítésre az előteľjesztés.

Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III. önkormónyzatí lakóépiiletekfelújítdsúhoz
kapcsolódó stratégiai és cselekvési terv elfogadósára

r87t2013. (V.22.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) elfogadj a az e|oterjesztés mellékletét képező Budapest-Józsefuáros, Magdolna
Negyed Program III. pľojekt bérhaz felújítási programjríhoz kapcsolódó Stľatégiai és

Cselekvési Tervet.
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f.

b) elfogadja a Dankó utca17.,Lujzautca 8., LujzautcaZ2.,Lujza utca 30., Lujzaltca
34., Magdolna utca lŻ.,Magdolna utca 20., Magdolna utca 44., Nagyfuvaľos utca26,
Szerdahelyi utca 18. önkormányzati lakóépületek kiemelt kezelését, az MNP III.
pľoj ekt keretében kĺ izisházként val ó neve s íté s ét.

Felelős: polgáľmester

Hatrĺridő: 20|3.mźi1us22.

felkéri Kisfalu Kft-t, hogy az l. pontban megjelĺilt knzishźzak kozul a komplex
felújítással érintett lakőhźzakban Dankó utca 17 ., Lujza utca 22., Magdolna utca I2.,
Magdolna l:'tca20., Magdolna utca 44, Nagyfuvaros utca 26., Szerdahelyi utca 18.

cinkormányzati tulajdonban lévő bérhtzak esetében ne kezdeményezzen a bérleti
jogviszonnyal összefüggő bérleti jogviszony létesítése, felmondása' lakáscseľe
kérelmek elbírálása tárgyábaĺ új eljárásokat a20I3. május 23. - 2013. szeptember 30.

közötti időszakban.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto ígazgatőja

Hatźttiđő 2013. mźĄus23.

felkéri Kisfalu Kft-t, hogy jelölj<jn ki az MNP III. projekttel éľintett valamennyi
bérház, de elsősorb an az I. pont szeľinti Wizisházak bérlőinek elhelyezése számźra 5
db, 30-50 nm alapteľületií, felújított, valamint további 2 db,30-40 nm alapteľületű
felújítandó átmeneti cseľelakást és készítsen előteľjesztést a lakhatóvá tételtikhöz
szĹikséges felúj ítási munkálatok költsé gvetésére.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja

lJatźtriďo: a Képviselő-testület 20|3.július havi második rendes ülése

felkéri Kisfalu Kft-t és Ptév8 Zrt-t arra, hogy a Magdolnaltca 12., a Nagyfuvaros utca
26., Szerdahely'i utca 18. Wízisházak esetében vizsgáIja meg és tegyen javaslatot

hazfe|ngyelők hosszú távű - az MNP III. épületfelújítási alprogľamjan tulnyuló _

a|ka|mazáslínak lehetőségeiľe az MNP III. pľojekt fenntaľtási kcĺtelezettségeinek
teIj esítése érdekében.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója, Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

Határidő: a Képviselő-testiilet 2013.július havi második ľendes iilése

felkéri Kisfalu Kft-t, hogy 20|3. szeptember l-től a|ka|mazza a 16120|0. (n.08.)
cinkoľmányzati rendelet 47. s Q) bekezđése alapján biztosított lakbércsökkentést a
komplex felújítási munkálatokkal érintett Dankó utca 17., Lujza utca 22., Lrjza utca
30., Magdolna utca 12., Magdolna utca 20., Nagyfuvaľos utca f6., Szerdahelyi utca
18. szźlm a|attibérhazak béľlői esetében az épileteket érintő felújítási munkak sikeres
műs zaki átađás - áŃ ételé i g.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatoja

Hataľidő: 2013. szeptember 1.

felkéri a polgármesteľt. hogy készítse elő Józsefváľosi Kiizbiztonsági Po|gárőrség
és Katasztrĺifavédelmi onkéntes Tűzoltó Egyesület az onkormánvzat - szükség

a
J.

1.

5.

)

T2



esetén a BRFK - kłiztitt kötendő együttműktidési meeállapodást a kľízĺsházakkal
tisszefüggő feladatok végrehai tására.

Felelős: polgáľmester

Határidő: a Képvĺselő-testĺilet 20l3. iúlius havi második rendes ülése

(A Kis.falu K.ft. tájékoztatása alapján: A ĺcrízisląkąsok kivaĺasztása megtÓrtént, melyek
kijeloléséhez, annak jóváhagyásához szü.ĺ<s,éges előteľjesztést a Képviselő-testület 2013. július
második ľendes ülésére készít el a Társaság' A szolgálati lakasokkal knpcsolatos előterjesztés
vórhatóan a JCSGYK által készítendő szociális tanulmóny elkészüItét kovetően fog elkészülni,
ígł a szüĺ<séges határidő-módosítóst a Rév?Zrt. kezdeményezi.)

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A fent hivatkozott előterjesztést a Rév 8 Zrt.ve|
kłizösen a Képviselő.testület 20|3. október havi utolsĺí ülésére teľjesztik elő.

Javaslat a lakásgazďdlkoddsi stratégia 2013. évi irdnyelveíre

220ĺ2013. (vI.05.)

A Képviselő-test'ület úgy dont, hogl nem fogadja el Szili Balózs következő módosító
indínányát:
,,A Lakásgazdólkodás irányelveiľe vonatkozó javaslat az alábbi 8. ponttal egészaljan ki:
az onkormónyzatnak szándékában áĺĺ a tulajdonában lévő béľlakńsban élő ,ćs bérleti
díjhátralékknl rendelkező bérlői tartozósok onkormányzati munknvégzés keretében torténő
torlesztésére irányuló Program kidolgozásóra és megvalósítósára (Munkáéľt Lakhatást
Program). "

22u2013. (W.0s.)

A Képviselő-testiilet a Kisfalu Kft. által beterjesztett, a lakásgazdáLkodási stratégiához
szĹikséges 2013. évi irrányelveket - az üres és várhatóan megüresedő lakások bérbeadási
jogcímére vonatkozóan -, az alábbi pontok szeľint elfogadja.

I.) PáIyázat útján tĺiľténobérbeadás, az a|ábbi kiírás szeľint:

a.) f0I3. II. félévbel7 azon Józsefuárosban é1ő családok részére keľĹiljön pá|yázat

kiírásra, akik deviza alapű je|záIog hitelĹiket nem képesek töľleszteni' illetve

visszaťlzetni, és ezért a józsefuaľosi fekvésű, tulajdonukat és egyben állandó

lakcímĹiket képező lakásukĺa vonatkozó deviza alapú kölcsönszerzőďést a bank

felmondta, és az ingatlan tulajdoni |apjaru a végľehajtási jogot fe|jegyezték, vagy a

tulajdonjoga a végrehajtási e|járás folýan megszunt,a páIyázatra kiírt lakás
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felújítási kötelezettségével, a lakás felújításĺához szfüséges önerő igazolása mellett,

és legalább aháztartás egy felnőtt tagia rendelkezik jövedelemmel.

A fenti alanyi kör részéľe kiírandó pá|yćuatra2) db lakás keľüljön kijelölésre a 100 %
onkormányzati tv|ajdonban lévő, valamint a taľsasházi épületekben található üľes
lakásállomány teľhére.

b.) 2013. II. félévben azon lakással nem rendelkező Józsefváľosban élő családok.
illetve pálvakezdő fiatalok ľészéľe keľiilitin pálvázat kiÍľásra lakás felúiítási
kötelezettséeeel. a lakás felúiításához szükséees iinerő igazolása mellett" akik
iĺízsefuáľosi állandĺó beielentett lakosok' esetleg tartózkodási hellyel
ľendelkezők" és legalább ew éves munkaviszonnval rendelkeznek.

A fenti alanyi kör részére kiíľandó pályázatľa 15 db, a korábban kiírt pálvázatok
eľedményétől füeeően maximálisan 20 db lakás kerĺĺlitin kiieliilésre a 100 7o-os
iinkormányzati tulaidonban lévő épületekben található üres lakásállomány
terhéľe.
A pályázatra kitűztitt lakásokľa kötiitt bérleti szerződésekre egYségesen, 10 éves
elĺdegenítési tilalom kerüliiin feliegyzésľe.

f') Krízis heIyzetre elkĹilönített, 5 db lakásból á1ló állomtny, 5 db lakással keľüljtln
kibővítésre, 100 % önkormányzati tulajdonban lévő épĹiletekben ta|źihatő

lakásállomány teľhéľe.

3.) Minőségi lakáscsere soľán, elsősorban azon béľlők minőségi cserekérelme

Ítrnogatható, akik egyrésztol vállalják a hatályos rendeletben előít kotelezettségek

teljesítését, valamint a csere folyamán leadandó lakások műszaki jellemzői

megfelelnek a gazdaságos hasznosítás igényeinek, illefue a lakásgazdálkodási napi

feladatainak e|Iźtźsźĺ elősegítik. Azon esetekben, ahol a csere kapcsán önkoľmttnyzati
kötelezettség keletkezne, úgy az csak, kifejezetten szociálisan arra rászorulók részére

kezđeményezhętő.

4.) Lakásbérleti jogviszony _ béľlői kezdeményezés alapján, pénzbeli térítés ellenében -

kĺjzĺis megegyezéssel való megszűntetése soľán, azon lakások keľÍiljenek elsosorban

előnybe, mely lakásokat a lakásgazdálkodási feladatokban előírt kötelezettségek

teljesítése, valamint a gazdaságos hasznosíthatóság érdekében fel lehet hasznáIni _

legalóbb ],5, 2 lakóhelyiségből álló, komfortos, összkomfortos, eg1łedi Jűtéssel
rendelkező - a teljes önkormányzati tulajdonú lakásállomány, valamint a mindenkori
elfo gadott önkormányzati költségveté sben bizto sított feđezet terhére.

5.) Áĺveľés

A lakásgazdálkodás köľében megnyíló kötelező és napi feladatok ellźúására
felhasználni nem kívánt <inkormányzati tulajdonban lévő tires lakások közül maximum
70 db lakás a gazdaságosan fel nem újíthatő, vagy rossz mtĺszaki állapota miatt
gazđaságosan nem hasznosítható, táĺsashźzi éptiletben lévő lakások keľüljenek
elidegenítésre.
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6.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Képviselő-testület 2013.júliusi első rendes ülésére tegye

meg javasIatát a jelen előterjesztésben foglaltak aIapján, a Budapest Józsefuáľosi

Önkormányzatíilajdoĺában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér

mértékérol sző|ő |6l2010.fiIl.08.) számu önkormányzati ľendelet módosítására

vonatkozóan

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatráľidő: 1a.) pont tekintetében: a Képviselő-testĹilet 2013.júniusi második rendes ülése

1b.) pont tekintetében: a Képvĺselő.testület 2013. szeptemberi második
ľendes üIése
2.) pont tekintetében: a VaľosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság 2013. júliusi
első rendes ülése
3,), 4.) és 5.) pont tekintetében: folyamatos
6.) pont tekintetében: Képviselő-testĹilet 2013'júliusi első rendes ülése

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:
1. a pont:
Apáilyázat eredményét a Képviselő-testiilet20ĺ3. október havi iilésére teľjesztik elő.
1. b pont:
A, pá|yánat kiírásához szükséges előterjesztés egyeztetések miatt a Képviselő.testület
f013. októbeľ havi ülésére késziil el.
2. pont:
Äz e|őterjesztés a lakások miĺszaki felmérése, fetújítási ktiltségbecslése miatt a VPB
2013. szeptember utolsó iilésére készĺil el.
6. pont:
f013. július I7.én tárgya|ta a Képviselő-testület, és jóváhagyó diintést hozott 28212013.

o.II. 1 7.) számú határ ozatá.ľ al.

Javaslat a Budapest WII., oąacsirta és Reviczky utcdk jdrdafelújí,tdsdhozfedezet
bíztosításdra

320120Í3. (VIII.29.)

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

1. a) a Budapest, VIII. keľület otpacsirta utca (Reviczky u. - Múzeum kľt. közötti

szakasz) és a Reviczky utca (otpacsiľta utca _ Szentkirályi utca köztitt) rossz miĺszaki

áI|apot,ű,térkő burko|atiĺ jfuđátfelújítja 24.8000.000,- Ft + Áfa összegben.

t5



b) a felújításra a Kbt. szerinti hirdetmény nélktili (és tfugya|ás nélküli) kozbeszerzési
eljarást folytat le, mely eljaľással a 3II|20I3' (VII.17.) szám.ú' képviselő-testĹĺleti
hatáĺozatszerintikozbeszerzésitervetk'legésziti.

Felelős: polgáľmester
llatáriđő 2013. aususztus 29.

2. a) felkéľi a Kisfalu Kft.-t akozbeszerzési e|járźls dokumentáciőjtnak elkészítésére és a

kivitelezés múszaki ellenőľzéséľe.

b) a Kisfalu Kft. részére 750.000.- Ft + Áfa iisszeeĺĺ díiat állapít mee és felkéľi a
Kisfalu Kft. ügyvezetőiét a meebízási szerződés előkészítésére és ióváhagvás
céliából a Yáľoseazdálkodási és Pénzügvĺ Bizottsáe elé ttiľténő teriesztéséľe.

Felelős: a) nont esetén polgármester. Kisfalu Kft. ügyvezető ĺgazeatóia
b) pont esetén Kisfalu Kft. ĺie\'vezető igazgatóia

Határidő: a) pont esetén 2013. augusztus 29.. b) pont esetén a
Városgazdálkodási és Pénzůigvi Bizottsáe 2013. szeptember havi
utolsó ľendes iilése

3. a) ahatáĺozat 1. és 2. pontjábarĺ foglaltak mialt az onkormanyzatkíaďás 1 1603 cím -

<jnként vá||a|tfeladat - felújítási e\őírtnyzatĺĺn beliĺl a Co'rvin Sétany Kft. kĺjzterĹilet

felújítási e|őfuányzatárő| 32.448,5 e Ft-ot átcśopoľtosít a kiadás 1 1601 cím - önként

vállalt fel adat - felúj ítási előirány zatár a.

b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a) pont 20|3. augusz|us 29.,b) pont a költségvetési rendelet következő

módosítása

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A teľvezés elkészíilt' és a Polgáľmesteri Hivatal
részére a ktizbeszeľzési eljárás lebonyolításához átadásra keľült. 2013. szeptemberi
utolsó VPB ülésére készül el a Kisfalu Kft. bonyolítási szerződésével kapcsolatos
előteľjesztés.
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Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 201,3 . szeptember

Torvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbÍzásából:

/ łĺĺ

/-,wB*-*6
Rimán Edina ĺ

jeevzľ; 

f

r /ĺa,,.{ - ,,,',---, (***

,ľ ,, " "Mrľ," ,,/ k-ŕ-.ł h k,
/{ŕ " ďffpwĺ ü.1 ĺ: 

Dr. Mészár Eľika L ^

a|jegyző ?013 SltPT tj $.

t7




