
JEGYzoKoľyvr KIVoNAT

Késziilt Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. szeptember 18-án 15.00 órakoľ
aJőzsefvérosi onkorményzatPolgáľmesteri Hivatal III. emelet 300-as tźrgya|őjában megtartott

13. rendes üléséľől

\ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIsprŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGY SZERŰ szórop B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁROZAT:
329/2013. (Ix.ls.) 17IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy indokoltnak |átja a sürgősség okát a süľgősségi indítványként
beterj esztett alábbi előterj esztésnél :

^rÁ JóHíľ Józsefváľosi Média és Galéria Kiizpont Közhasznú Nonpľofit Kft--,.-. velkapcsolatostulajdonosidöntések meghozata|ára

Előterj esĺő : Kovács B arb aru _ JóHíľ ügyvezetőj e

1tE Szomszédsági fóľumsoľozat ^ Magdolna Negyed Pľogľam III.J/J. _? -_ :
megvalósulása kapcsán a Magdo|na Negyedľől és annak fejlesztéséľől

Előterj esĺő: Egry Attila_ alpolgármester
Komássy Akos - képviselő

SZAYAZASNAL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGY S ZERÚ szóľÖn B SÉ G SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
330/2013. (Ix.18.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

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

Napiľend:



L. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

, Javaslat fellebbezés elbíráIásáľal. (írásbcliclőterjesĺés) zÁnľ ÜlÉs
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármesteľ

,, Javaslat ^ Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetői pályánatának
eIbírálásáľa
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜI,És
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźLté _ polgármesteľ

2. P énzugyi' költségvetéssel kapcsolatos előterj esztés ek

, Dtintés helyi adók míĺködtetéséľől
(írásbeli eIőteľjesĺés)
Előteľjesĺő: Egľy Attila _ alpolgármester

" 
Javaslat a 2013. évi köItségvetéséről szóló 9/20t3.(II.22.) ľendelet
módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis MźLté - polgármester

ą A Józsefváľosi onkoľmányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséľől szóló beszámolója
(íľásbeli előteľj esĺé s, p orĺ<pzB E SÍ TÉS )
Előterjesztő: Dr. Kocsis MtLté - polgármester

3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat fedezet biztosítására a Corvin Sétány Pľogľam lebonyolításával
kapcsolatban
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Csete Zo|téln _ Rév8 Zrt. mb. vezetóje

2. Javaslat az MNPIII Táľsadalmi és Gazdasági alpľogľamokhoz kapcsolódó
döntése k meghozata|ár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

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



ą Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III keľetén belül, a BRFK-val
megktitött megbízási szeľződés módosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis I|ĺĺáté _ polgármesteľ

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

' Gľóf Teleki Lász|ő éIetét és a Teleki László tér tiirténetét bemutató+. 
emlékhe|y kialakításáľa kiíľt képzőművészeti pá|yźruat eredményének
megállapítása
(íľásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIoSZTAS)
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester

. Szomszédsági fóľumsoľozat a Magdo|na Negyed Program III.
megva|ósulása kapcsán a Magdolna Negyedről és annak fejlesztéséľől

Előterj esĺő : E gry Attila- alpol gármester
Komássy Akos - képviselő

4. Gazdźllkodást' Gazdasági Táľsaságokat éľĺntő előterj esztések

, Javaslat az onkoľmányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezekhezI. kapcsolódó infľastľuktuľá|is beľuházásokľa vonatkozó fe|haszná|ás
szabáiy airól szóló 3 4 ĺ20 t3. (vI.2 5.) iin ko ľmányzati ľend elet m ódosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

, Javaslat a Józsefvárosi Kiizteľĺilet-felügyelet és a Józsefváľosi
Városĺizemeltetési Szolgátat feladatainak hatékonyabb ellátására
(írásbeli előteľjesaés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis I|LÁź./Lé - polgármester

. Javaslat a Józsefvárosi Kiiziisségi H:á.zak Nonpľofit Kft-vel kapcso|atos
tulaj donosi döntések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Kovács Barbara - Jőzsefvátosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

ügyvezetője



Á JőIJíľ Józsefváľosi Média és Galéľia Központ Közhasznú NonpľoÍit Kft-ve|
kapcsotatos tulajdonosi dtintések meghozata|ára

Előterjesĺo: Kovács Barbara - JóHír ügyvezetője

5. Vagyonkezeléssel, városůizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Döntéshozata| a telepiilésľendezési eszktiztik módosítása során szükséges
paľtneľségi egy eztetés szabályairóI
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

, Javaslat a Józsefvárosi onkoľm ányzat tulajdonában lévő ktizterüIetek
használatáľó| és használatának rendjéľől szóló 18/2013. (Iv.24.)
önkormányzati ľendelet módosításáľa
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4áté - polgármester

- Javaslat további fedezet biztosításáľa a Márkus Emília utca kivitelezéseJ. űtgyában valamint ,,il Józsefváros Máľkus EmíIia utca Rákóczi út
iľányába ttiľténő megnyitásához kapcsolódó útépítési és foľgalomtechnikai
munkák kivitelezése', tárgyúl közbeszeľzési eljáľás eredményének
megáIlapításáłra
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester
Szi|ágyi Demeter - képviselő

4. Javas|at a Golgota téľ (38812. hrsz.) megújításához szĺikséges fedezet
b iztos ítására és közb eszerzési páůy ánat kiíľásáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesző: Dr. Kocsis Mtúé _ polgármesteľ

Dr. Ferencz orsolya - képviselő

. Javaslat a Józsefváľos Kerĺi|eti Építési Szabá|yzat (ĺóxnsz) módosításáľa
a volt Józsefvárosi pályaudvaľ teľiiletéľe vonatkozóan
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



6. Hu má n szolgá|tatá ss a I kap cs ola to s előte rj esztés ek

, Javaslat óvodai álláshelyek módosításáľa
(írásbeli előteľjeszés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester

Dľ. Ferencz orsolya - képviselő

) Javaslat az a|apítványok 2013. évi pá'Jyázatitátmogatására
(íľásbeli előteľjesĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

. Javaslat a xÉr Pont Dľogkonzultációs és Dľogambulancia Ktizhasznú
Alapítvánnyal kiitött egyiittműktiĺtfsi megállapodás felmondására
(írásbeli előterjesaés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis MtLté - polgármester

n Javas|at az Alkalmazotti Juttatási Szabáiyzat módosítására
'. (írásbeli előterjesĺés)

Előterjesztő: Dr. Kocsis Mtúé - polgármester

7. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat a Képviselő-testüIet és Szervei Szervezeti és Mĺĺködési
Szabá|yzatáľól szóló 25/2013. (Y.27.) rendelet, valamint a Polgáľmesteľi
Hivatal Szervezeti és MíÍkiidési SzabáIyzatának és Alapító Okiľatának
módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Tájékoztatők

I Táiékoztatő a határidőben el nem késziilt előteľjesztések jegyzékérőI
( írásb e l i ttý ékoztatő)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyző



1. Zárt ülés keretében táłrgya|andó előteľjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Javaslat fellebbezés eIbírálására
(írásbeli előterjesztés) Z^RT ťlr,És
Előterjesztő : Sántha Péterné - alpolgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 18 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYSZERŰ s zoľon B SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
33tĺ20t3. (IX.t8.) 17IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy Bakos Gáboľ Endre adósságcsĺikkentési támogatást megszĺintető és

me gtérítésre kötelező 0 4 -29 03 l 6 l 20 13 . számú, el ső fokú határ o zatot helybenhagyj a.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20|3. szeptember 18.

A dłintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Csatádtámogatási
Iroda

Napirend l/2. pontja
Javaslat a Józsefváľosi Egyesített Bölcsődék vezetői páůyázatának
elbíľálásáľa
(íľásbeli előterjesztés) zĺP{r tilÉs
Előterjesĺő: Dr. Kocsis MéLté _ polgármesteľ

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlsplo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ Hĺnĺo s ÍrpTT SZóToB B SÉ G SZÜK SÉGE S
gĺ.ľÁRoz,ł.ľ:
332/2013. (Ix.18.) 5IGEN 13 NEM 0 TARTŐZKODÁSSAL

A Kźpviselő-testület úgł dan, hogl nemfogadja el Komássy Ákos bépvisető atóbbi módosító
tndínányót:

,,A K,épviselő-testület úgy dönt, hog,,:

I.) a Józsefvárosi Eg,lesített Bölcsődék (] 083 Budapest, Szigetváľi u. I.) vezetői ólláshelyére kiírt
pályázatot eredménytelennek nyilvónítj a.



Felelős: polgármester
Határidő: 20I3. szeptember 30.

2 ') felkeri a polgármestert, hogł a Józsefvárosi Eg,lesített Bölcsődék vezetői pólyázati felhívósľa
vonatkozó javąslatát a Kópvisclő tcst'ülct 20I3. októbcr clső rcndcs ülósćrc tcľicsszc bc.

Felelős: poĺgármester
Határidő: 20I3. október 2.

A33412013. (Ix.18.) határozatszátm a|att rĺjľa megismétlik a módosító indítványľóI tiirténő
szavazást.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 xÉpvIspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGY SZERŰ szóľop B SÉG SZÜKS ÉGE S
ru.lÁRoz,tt:
333l20t3. (Ix.18.) 17IGEN 1 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy elfogadja Kaiseľ József ügyrendi indítványát, mely szerint
ismételjék meg a módosító indítványról töľténő szavazást.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ nĺnĺo s ÍrpTT SZoToB B SÉ G SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
334/2013. (IX.18.) 4IGEN 14 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nemfogadja el Komássy Ákos lrepvtselő atábbi módosító
indínányát

,,A Képviselő-testület úgy dont, hog,,:

I.) a Józsefvárosi Egłesített Bölcsődék (I083 Budapest, Szigetvóri u. I.) vezetői áIláshelyére kiírt
pólyózatot eredménytelennek nyilvónítj a.

Felelős.. polgórmester
Hatóridő: 20I3. szeptember 30'

2.) fellreri a polgármestert, hogł a Józsefvárosi Eglesített Bolcsődékvezetői pólyózatifelhívósra
vonatkozó jąvaslatót a Képviselő-testiilet 20]3' október első rendes ülésére terjessze be.

Felelős: polgármester
Hatóridő.. 20]3. októbeľ 2.



sZAvAZ^sNÁr JELEN VAN 18 rÉpvlsE,ro
a HerÁn o Z ATHIZ AT ALHIZ urNo s Íľpľľ s zóroB B sÉc s zÜrsÉcp s
HATAROZAT:
335t20r3. (rX.18.) 14IGEN z rĺrurozxouÁssa,l2 NEM

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l) vezetői megb,lzást ad Koscsóné Kolkopf Judit részére a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék (1083
Budapest, Szigetvári u. |.) intézményben 2013. október 01. - 2018. szeptember 30. közötti
időszakra.

Felelős: polgármester
Határidó : 20 13 . szeptember 3 0.

2) amagasabb vezetó illetményét oly módon ti|apítja meg, hogy a közalkalmazottak jogá||ásárő| sző|ó

1992. évi XXXil. tv. (Kjt.) szeľinti besorolása, valamint vezetői megbízattsa a|apjttn számított
illetménye a munkáltatói dĺjntésen alapuló illetményrésszel kiegészíNe bruttó 400.000,- Ft/hő, azaz
bruttó né gy százezeľ forint/hó.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 30.

3) felkéri a polgármesteľt a kinevezéshęz és a vezetói megbízáshoz szükséges munkáltatói
d oku m entu mok a|áir ástlr a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. szeptember 30.

Ą a 2) pontban foglaltak fedezetéül a Jőzsefvélrosi Egyesített Bö'lcsődék vezetői illetményét és

különbözetének a f0|3. évi ĺires álláshelyekből képződott bérmegtakarítást jelöli meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|3. szeptember 30.

5) a2) pontban foglaltakkal a következő évek ktiltségvetésére tartós működési kötelezettséget vállal,
melynek fedezetéül a következő évek költségvetésében az önkormányzat saját bevételét és a
bölcsődei ellátás állami támogatás bevételét jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: következő évek költségvetésének teľvezése

6) felkéri a polgármestert, hogy a kĺjvetkező évek költségvetésének tervezéséné| a határozatban
foglaltakat vegye figyelembe.



Felęlős: polgármester
Határidő : kövętkező évek költsésvetésének tervezése

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet SzeméIyügyi Iroda,
Humánszolgá|tatási Ügyosztály Humánkapcsolati lľoda, Pénzügyi ÜgyosztáIy, Józsefváľosi
Egyesített Bti|csődék

2. Pénziigyi' költségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 2/1. pontja
Diintés helyi adók műkiidtetéséről
(írásbeli előterjeszés)
Előterjesztő: Egľy Attila - alpolgáľmester

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGYSZERÚ s zórog B S É G S ZÜKS ÉGE S
FIATÁRoZAT:
33612013. (Ix.18.) l8IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) nem járu| hozzá, hogy a 2014. évben a Fővárosi onkormányzat ahelyi adókól szó|ó 1990. évi C.
tĺirvényben foglalt építményadót, telekadót, magánszemé|y kommunáIis adóját, idegenforgalmi
adőt aBudapest Józsefuárosi onkormányzatkozigazgatásiterületén bevezesse.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1 8.

2.) felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről haladéktalanu| tájékonassa a
Főváľosi onkormánvzatot.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|3. szeptembeľ 18.

A dii n tés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti egység : Pénzü gyi Ügyosztály



Napiľend 2/2. pontja
Javaslat a 2013. évi költségvetéséľől szóló 9/2013.(II.22.) ľendelet
módosításáľa
(írásbel i előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIsplŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT S ZóToB B S É G SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
33712013. (Ix.ls.) 16IGEN 0 NEM zT^RToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

l. a Teleki téri ideiglenes piacra konténerek bérletére 20|4. január |-jétó| 2014. március 3l-ig
terjedő időre előzętes kĺjtelezettséget vti|a| 6.477.000,- Ft osszegben, a 20|4. évi költségvetés
terhére, melynek fedezetéül a helyi adóbevételt jelöli meg.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. szeptember 1 8.

f. felkéľi a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakat a 2014. évi költségvetés
készítésekor vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a2014. évi költségvetés készítés

3 . a 243/2012. (VII. 19.) szźműhatźtrozatát az a|ábbiak szerint módosítja:

,,1. Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi Önkormányzat2 éves időszakra vagyon-,
és felelősségbiztosítási, továbbá gépjármű casco biztosítási szolgá|tatásrakozbeszerzési
eljárást indít.

2. a szo|gtlltatás becsĺi|t értékét évente bruttó 30.000.000 foľintban, 2 évre összesen bruttó
60.000.000 forintban á||apítjameg, ezen összegre 2014.2015. évi ktiltségvętések terhére
előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az önkormányzat saját bevételét
jelöli meg.

3. felkéri a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot a kozbeszerzési e|jźtás
lefolytatására.

4. felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakat a 2014-2015. évi költségvetés
készítésénél vegye ťl gyelembe.''

Felelős: polgármester
Határidő: 20)'3. szeptember l 8.

10



4. felkéri apolgármestert, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat foglaltak a2014. évi és 2015.
évi koltségvetés készítésénél Vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. évi,f0I5. évi költségvetés készítése

A diin tés vég reh aj tá sátt v égző szerv ezeti egység : Pénzii gyi Ügyosztály

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 18 rÉpvlsE,ro
' A RENDELETALKoTÁSHOZ vnqosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózspľ.vÁRos KÉPVISELo-TESTÜLETE 14 IGEN, 0 NEM, 4 TART)ZKoDÁSSAL
ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos v[I. KERtjlnľ ĺózsnľvÁnosr
oľronľĺÁľyza.ľ xÉpvrsBĺ,o TESTÜLETENEK 41/2013.(IX.23.) SZÁMÚ
oľronmÁľyza.ľr RENDELETÉT A 20t3. Évĺ xor,TsÉGvETÉsnol szoLo 9/2013.
(II.22.) o ľx o nľrÁľyza.ľr REND ELE T Mó D o s ÍľÁ sÁnó l

A ľendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodón megtekinthetÓ,

A ľendelet kihiľdetésétvégziz Szervezési és Képviselői Iľoda

Napiľend 2l3. pontia
A Józsefváľosi onkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fé|éves
te|jesítéséről szóló beszámoloja
(írásbel i előterj esĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

IZAYAZASNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZóTÖB B SÉ G SZÜK SÉGE S
HATÁRoZAT:
338i2013. (Ix.ls.) 17IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2013. évi kĺĺltségvetés I. féléves teljesítéséľől szóló beszámolót
elfogadja.

Felelős: polgármesteľ
Határidó. 20 13. szeptember l 8.

A diin tés vég ľeh aj tá sát v égző szerv ezeti egység : Pénzĺi gyi Ügyosztály

LL



3. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztések

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat fedezet biztosításáľa a Corvin Sétány Pľogram |ebonyolításáva|
kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Csete Zo|tćn - Rév8 ZÍt. mb. vezetője

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A HATÁ R oZ ATHIZ AT ALHIZ Hĺn.TŐ s ÍľpTT S ZóToB B SÉ G SZÜKSÉGE S
nn.ľÁRozeľ:
339/2013. (Ix.18.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Corvin Sétány Program lebonyolításáraf}}5. május I}-én a|áirt' Rév8 Zrt. és a Józsefuárosi
Önkormányzatkozőtt létrejött Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés áta|ánydíját _ ĺjnként
vállalt feladatként - 2O|3. októbeľ 1-tő| 2Ol4. június 30-ig l 370 000.- r.t + Áĺĺnó összegre

módosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 18.

2. a) ahatározat I. pontja szerinti szerzódésmódosítás fedezetéiil 2013. évben a 11603 címęn
tervezett Corvin Sétány Kft közterület felújítása e|óirźtnyzat maÍadványát jelĺili meg 4.838,7 e Ft
összegben, 2014. évre éves szinten a helyi adóbevételek teľhére Il.201,4 e Ft-ra előzetes

kötelezettséget vállal <jnként vźil'a|t feladatként.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11603 cím - önként vá||a|t feladat -

Corvin Sétány Kft ktiĺerĹilet felújítása felújítások e|őirányzatról 4.838,7 e Ft-ot átcsoportosít

Ugyanezen cím dologi kiadási - önként vállalt feladat - e|őirélnyzatára.

Felelős: polgármester
Határidő 2013. szeptember 18.

3. elfogadja az előterjesztés mellékletét képezo Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés

módosítását, egyben fe|hata|mazza apo|gtlrmesteľt a szeľződésmódosítás a|áírására.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezető, polgármester
Hattridő: 2013. szeptember |8., a szerzódés módosításának a|áírźsa20|3. szeptember 30.
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4. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat 2. pontjában foglaltakat
költségvetésének ktjvetkező módosításánál és a 2014. évi koltségvetés

figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: aZ önkormányzat költségvetésének kĺjvetkező módosítása

költségvetés tervezése

aZ önkormányzat
tervezésénél vegye

és a 2014. évi

A döntés végrehajtźlsát végző szervezeti egység: 1., 3. pont esetén Rév8 Zľt., Yagyongazdálkodási
és tizemeltetési Ügyos ztźl|y,2., 4. pont esetén Pénziigyi iigyosztály.

Napirend 3/2. pontja
Javaslat az MNPIII Táľsadalmi és Gazdasági alpľogľamokhoz kapcsolódó
d iin tések meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MáLté - polgármester

Egry Attila _ alpolgármester
Balogh István _ képviselő
KaiserJózsef 

-képv 
i selő

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ vn.l o s ÍľpTT SZóToB B SÉ G SZÜK S ÉGE S
HaľÁRoz,ą.r:
(Jakabfy Tamás képviselő nem vesz részt a szavazásban)

340ĺ20t3. (Ix.18.) IT IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a) felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy a Budapest-Józsefuáľos Magdolna-negyed Program III. pľojekt

Programalap Műkĺjdési Kézikĺinyvének aktua|izźiźsátra és az egyedi pźiyźnati felhívások

előkészítéséľe.

b) felhatalmazza aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot abatározat 1. a) ponda szeľinti egyedi

pá|yázatok éľtékelését végzo szervezet tagjainak kijelölésére, akik tiszteletdíjbanldijazásban nem

részesülnek.

Felelős: a) pont esetén Rév8 Zrt.

b) pont esetén Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Határidő: a) pont esetén 2013. október 15.



b) pont esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013.októbeľ havi harmadik

rendes ülése

2. a 3f9lf0|2. (X.04.) számű képviselő-testtileti határozattal elfogadott, a Magdolna Negyed Program

III támogatására létrejött Helyi Támogatói Csoportba javasolja az a|źhhi egýittmiĺkĺiĺlŕi partneľre|

töľténő kiegészítést: 10. választókeriilet önkormányzati képviselő Kaisęr JózseĹ és felkéľi a
polgármesteľt, hogy elfogadás céljából terjessze elő a Helyi Támogatói Csopoľt soron kĺjvetkező

ülésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a Helyi Támogatói Csopoľt soľon következő ülése

3. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat, mint a Budapest-Józsefuáros

Magdolna-negyed Program III projektgazda e|fogadja az e|őterjesztés 1. számú mellékletét képezó

Helyi Támogatói Csoport miĺködési rendjének tarta|mai elemeit és felkéri az tjnkormányzati

képviselőket ennek megfelelő szav azásr a.

Felelős: polgármester

Határidó: a Helyi Támogatói Csoport soron következő ülése

4. aPo|gármester dönt azon családokról' amelyek a Magdolna Negyed Program T4l2 csa|ádfejlesztési

szo|gá|tatáshoz kapcsolódó motivációs csomagbaĺ részesĺ.ilhetnek az alábbi feltételek fennállása

esetén:

A családok a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Pľogram III. projekt keretében

családfejlesztési szo|gélltatásban vállalt feltételeknek megfelelnek és a Jőzsęfvárosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ vezetője javaslatot tett támogatásuka, mely javas|atot e|ozetesen a Helyi
Támogatói Csopoľt véleményezett.

Felelős: polgármester

Határidő: 201'3. szeptember 18. napjától

5. elfogadja a Magdolna Negyed Program III. T4l3 Családfejlesztési szolgá|tatźs projektbe való

bekerülés feltételeit az előterjesztés 2. sztlmű mellékletében foglaltak szerint.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 20|3. szeptember 18. napjától

6. a hatfuozat 3. pontja szerinti dontés előkészítéséhez szĺikséges ügyfél dokumentáciőt e|fogadja az

előterjesĺés 3. számú mellékletében foglaltak szerint.
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Felelős: polgármester

Hatáľidő: 2013. szeptember 18.

7. az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,,Spoľt, szabadidó, egyéb lakossági programok'' címmel kiíľt mini-
projekt pźiyźnaÍi fe|hívás tárgyźĺban aMagyar Emberi Jogvédő Központ A|apíwány (a továbbiakban:

MEJOK) (székhely: 1085 Budapest, Baross u.28.fsz.2.) által benyújtottpá|yázat éľvényes.

Felelős: polgármesteľ

Hatáľidő: 20|3. szeptember l8.

8. az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,,Spoľt, szabadidő, egyéb lakossági programok'' címmel kiírt mini-
proj ekt p źiy ázati elj áľást eredményesnek nyi lván ítj a.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2013. szeptember l8.

9. a hattlrozat 7, pontja a|apjźn támogatási szerződést köt a MEJoK-al (székhely: 1085 Budapest,

Baross u. 28. fszt.2., nyilvántartási szám: 4740, adőszám l8062063-1-4f), me|y alapján az MEJOK
300 000 Ft vissza nem térítendő támosatásban részesül.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptember 18.

10. a hatttrozat 9. pontja a|ap1án fe|kéri a polgármestett az előteľjesaés 4. számú mellékletét képezó

támo gatás i szer ző dés a|áír ásár a.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 20|3. szeptembeľ 20.

II. ahatározat 9. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás I|604 cím dologi e|őirányzatárő|

300,0 e Ft-ot átcsopoľtosítugyanezen cím működési célú átadott pénzeszkoz e|őirányzatfua.

Felelős: polgármester

Hattlridő: 2013. szeptembeľ 18.

12. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési ľendęlet következő módosításáná| a haÍátozatban

fo glaltakat vegye figyelembe.



Felelős: polgármester

Határidő: az önkotmányzat költségvetéséről szóló rendelet következő módosítása

A dłintés végľehajtását végz(i szervezeti egység: Rév8 Zrt., Józsefváľosi Csa|ádsegítő és

Gyermekjóléti Ktizpont, Polgármesteľi Kabinet

A szav azást a 3 43 l 2013. (Ix. 1 8.) határ ozati szátm ĺ|att rĺ j ľa m e g is m étlik.

sZAvAZ^SNAL JELEN VAN 18 rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGY SZERÚ szóľo g B SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
341/2013. (Ix.18.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslatát elfogadja, hogy a Képviselő-testület
szav azzon Jakab fy Tam ás képvi selő módo sító indítványáró l.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvĺspro
A HATÁR jZATH)ZATALHOZ Hĺnqo sÍľBTT SZoTÖBB SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
34212013. (IX.18.) 1 IGEN 13 NEM 4 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgł dönt, hogł elutasítja Jakabfu Tamós képviselő módosító indínónyót, meĺy
szerint a hątározat 4. pontjában szereplő ,,a Polgármester dont azon családokTól...,,bekezdéstváltoztassák
arra, hog/ ,,a Humánszolgáltatási Bizottság dönt azon családolcról...,, bekezdésre.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT 

^LH>Z 
MINo S ÍTETT SZóToB B SÉ G S ZÜKSÉGE S

rĺ,ł.ľÁRoza'ľ:
343t20|3. (Ix.t8.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselo-testtilet rigy dĺĺnt, hogy

1. a) felkéri a Rév8 Zrt-t,hogy a Budapest-Józsefuaros Magdolna-negyed Progľam III. projekt Progľamalap

Mrĺkodési Kézikönyvének aktualizźůására és az egyedi pá|yázati felhívások előkészítéséľe.

b) felhatalmazza a Yfuosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottságot a hatttrozat |' a) pontja szerinti egyedi

pá|yźnatokértékelését végzo szervezettagsainakkijelcilésére, akik tiszteletdíjban/đijazásban nem részesülnek'

Felelős: a) pont esetén Rév8 Zrt
b) pont esetén YárosgazđáIkodási és Pénzüryi Bizottság

Határido: a) pont esetén 2013. október 15.
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b) pont esetén aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2Ol3.októbeľ havi harmadik rendes

Ĺilése

f. a 329/f012. (X.04.) számű képviselő-testtileti hatźlrozatta| elfogadott a Magdolna Neryed Progľam III
támogatására létre'iött Helyi Támogatói Csoportba .iavasolja az a|ábbi együttműkĺĺdő paľtnerrel töľténő

kiegészítést: 10. váIasztókerĹilet ĺĺnkormányzati képviselo Kaiser Jőzsef, és felkéri a polgármestert, hogy
elfogadás céljából terjessze elő a Helyi Támogatói Csoport soron kĺivetkezo üléséľe.

Felelos:polgáľmester

Hatáľidő: a Helyi Támogatói Csoport soron következő ülése

3. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat, mint. a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed

Progľam III pľojektgazda elfogadja az e|óterjesztés 1. számú mellékletét képezó Helyi Támogatói Csoport

miĺk<jdési rendjének tartalmai elemeit és felkéľi az önkormányzati képviselőket ennek megfelelo szavaztsra.

Felelős: polgármester

Hatáľido: a Helyi Támogatói Csoport soron következő ülése

4. a Po|gźlrmester dönt azon családokľól, amelyek a Magdolna Negyed Progľam T4/f csa|ádfejlesztési

szo|gá|tatáslloz kapcsolódó motivációs csomagban ľészestilhetnek az a|ábbi feltételek fennállása esetén:

A családok a Budapest-Józsefuáros Magdolna-neryed Progľam III. projekt keretében családfejlesztési

szolgáltatásban vállalt feltételeknek megfelelnek és a Józsefvárosi Családsegíto és Gyermekjóléti Központ
vezetoje javaslatot tett támogatásuka, mely javaslatot előzetesen a Helyi Támogatói Csoport véleményezett.

Felelős: polgármester

Határidő: f013. szeptember 18. napjától

5. elfogadja a Magdolna Negyed Program III. T4l3 Családfejlesztési szo|gáltatas projektbe való bekerülés

feltételeit az e|őteĄesztés f . szźlmű mellékletében foglaltak szeľint.

Felelos: polgármester

Határidő: f0|3. szeptember 18. napjától

6. ahatározat 3. pontja szerinti döntés elókészítéséhez szükséges ügyfél dokumentációt elfogadja az eloterjesaés

3. szźlmű mellékletében foslaltak szerint.

Felelős: polgármester

Határido: f0|3. szeptember 18.

7. az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadido, egyéb lakossági programok'' címmel kiíľt mini-projekt

pá|yźlzati felhívás tźlrgyában a Magyar Embeľi Jogvédő Központ Alapítvány (a továbbiakban: MEJOK)
(székhely: l085 Budapest, Baross u.28. fsz. f .) áIta| benyújtott páIyázat érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 20|3. szeptember 18. 
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8. az MNP-I[-PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok'' címmel kiírt mini-projekt

p á|y ázati e lj árást eredménye s nek nyi l ván ítj a.

Felel.5s: polgáľtrresteľ

Határidő: f073. szeptembeľ 18.

9. ahaÍźrozat 7 ' pontja a|apján támogatási szerzoďést köt a MEJoK-al (székhely: 1085 Budapest' Baross u. 28.

fszt.2., nyilvántartĺási szám: 4740, ađőszám: |8062063-1-42), mely alapján az MEJoK 300 000 Ft vissza nem

térítendő támogatásban részesĹil.

Felelos: polgármester

Határidő: f0I3. szeptember 18.

I).ahatározat 9. pontja aIapján felkéri a polgáľmestertaz eloterjesztés 4. szttmű mellékletét képezó támogatási

szerzódés a|áírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptember 20.

I|.ahatározat 9. pontjában foglaltak miaÍt az Önkormányzat kiadás l 1604 cím dologi előirányzatáról 300,0 e Ft-

ot átcsopońosít ugyanezen cím működési célú átaďottpérueszkozelőirányzatára.

Felelős: polgáľmester

Határidő: f013. szeptember 18.

l2.felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet kovetkező módosításánáI a hatźlrozatban foglaltakat

vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Hataridő: az önkormányzat költségvetéséľol szóló rendelet következő módosítása

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Rlév9 Zrť, Józsefuáľosi Családsegítő és GyeľmekjóIéti

Kłizpont, Polgáľmesteľi Kabinet
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Napiľend 3/3. pontja
Javaslat a Magdolna Negyed Program III keľetén beliil' a BRFK-vaI
megktitött megbízási szeľződés módosításáľa
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

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

SZAvAZAsNer ĺprpN VAN 18 KÉPVISELo
. A HATÁRoZATHoZAT ALH)Z MINoSÍTETT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES
. HATÁRoZAT:
] s 44/20t3. (Ix.18.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Magdolna Negyed Progľam III. projekt keretében 20|3. ápri|is 1l. napján megkĺitött a

,,Budapest-Józsefvóros, Magdolna Negled Program III',. megvąlósítósához kapcsolódóan a

szabadidős kozbiztonsógi tevékenység finanszírozósóra kötott, a BRFK-q 01000-l29/49/2013.
EMÜ. számon iktatott Szerződés III/8. pontját visszamenőlegesen _ f0|3. május 2. napjéÍő| _

bruttó 2.747,-Ft]folőrahaviát|agóradíjról bľuttó 3.400,- Ftlfőlőrahaviát|agőradíjta módosítjaa
Magdolna Negyed Pľogram III. Társadalmi alpľogramok kcjltségeinek terhére.

l Felelős: polgármester
Hatélridó: 20|3. szeptember 18.

I

j, 2. felkéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontja szerinti szeľződésmódosítás a|áírására.

i ľ.elelős: polgármester

i Határidő aszerződés módosításánaka|áírási határideje 20|3. szeptember 25.

l .t döntés végrehajtásáú végző szervezeti egység: 1. pont esetén Józsefváľosi Városüzemeltetési
Szolgá|at, 2. pont esetén Pénzĺigyi Ügyosztály.

Napiľend 3/4. pontja
Gróf Teleki László életét és a Teleki Lászlró téľ tiirténetét bemutató
emlékhely kialakításáľa kiíľt képzőmíĺvészeti pát|yázat eľedményének
megállapítása
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester
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SZAvAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
ĺ. rĺaľÁn o Z ATHIZ AT AL:PII Z vnĺo s Íľpľľ szóron B sÉ c s zÜr s Écp s
HATAROZAT:
34s/2013. (rX.18.) 16IGEN O NEM 2 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Program III. pľojekt (azonosító szám KMoP-S.1.l/B-
I2-k-f0I2-000l) keľetében, a megújuló Teleki Lász|ő téren létesítendő gróf Teleki Lász|ő é|ętét
és a tér toľténetét bemutató emlékhely kialakítására kiíľt képzőmuvészeti pźiyázatra bęérkęzętÍ.
pályamiĺvek ktjzĺil a 8. számút, Mészáros Attila művész (1027 Budapest, Yitézu. |4/a) a|kotását
nyilvánítja nyertesnek.

Fęlelős: polgármester
Hatéltidő: 2013. szeptember 18.

2. a hatźrozat 1. pontja szerinti szoboregyi'ittest a Mészáros Attila művésszel megvalósítja és a
Teleki Lász|ő téren állítja fel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 18.

3. felkéri a polgármestert Mészáros Attila művésszel történő szerzódés megkĺitésére, mely szerint a

művész díjazásabruttó 15.500.000,- Ft, amely tarta|mazzaamutętvęzésének és kivitelezésének
teljes ktiltségéta kihelyezés anyag- és munkadíjával egyiitt, valamint figyelemmel a Budapest-
Józsefuáľos Magdolna-negyed Program III. projekt (azonosító szám KMOP-S.l.l/B-12-k-20|f-
0001) dokumentumaira.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptembeľ l8.'

szerzódés a|áírásźnak határideje a Teleki tér felújításátvégzo kivitelezővel töľténő
szerződéskötést követően

Adiintésvégrehajtásátvégzőszervezetiegység: VárosfejlesztésiésFőépítésziIJgyosztá|y

Napiľend 3/5. pontja

- megvalósulása kapcsán a Magdolna Negyedľől és annak fejlesztéséről
(írásbeli előterj esĺés, HELYSZINI KIoSZTAS SAL)
Előterj esztő : Egľy Attila_ alpolgármester
Komássy Akos - képviselő
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ EGY S ZERŰ szoľo g g sÉ c s zÜrs Écp s
rĺĺ.ľÁRozłľ:
34612013. (IX.18.) 18IGEN 0 NEM o ľ'ł.nľózrouÁssa.r-

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Magdolna Negyed Progľam III. Szomszédsági forumsorozatra (időpontjaira,
helyszínére, tematikź!ára) az e|őterjesztésben foglaltak szerinti javaslatot:

A. A MagdolnaNeryed Progľam második szakaszának éľtékelése, átnýló programok és ör<jkölt problémák

. f0I3. októbeľ 9., szerda,l8:00 _ 20:00

B. A társasház- ésbérházfe|i|ításokaz MNP III. keretében

o f013. november I3., szerda,l8:00 - 20:00

C. A Teleki tér és környékének rendezése, az új Teleki téľi piac és a térjövője
. f0I3. december 71., szerda, l8:00 - 20:00

D. A ,'FiDo'' tér és a külso Magdolna utca rehabilitáciőjaés a Kálvária tér megújítása
o 2ÜI4.január f9., szerda, l8:00 - 20:00

E. Lakosságbevonó progľamok, bűnmegelőzés és szociális progľamok

C f0|4.február If., szerdą 18:00 - 20:00

F. Képzési és foglalkoztatási progľamok
o f0|4. március I2.. szerda 18:00 - 20:00

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 1 8.

2. fę|kéri a Rév8 Zrt.-t, mint projektmenedzsment szętvęzetet a határozat |. pontjában foglaltak
lebonyol ítására és megvalósít ásttra.

Felelős: Rév8 Zn.
Határido : Szomszédsági forumok időpontj ai

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zľt.' Józsefváľosi KtiziisségiEázak
Nonpľofit Kft. és Tanácsadó Testiilete

4. Gazdźl lkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterj esztések

Napiľend 4l|. pontja
Javaslat az onkoľmányzat bevételeinek lakáscéIokľa és az ezekhez
kapcsolódó infľastľuktuľáIis beruházásokľa vonatkozó felhasználás
szabá.Jy airól szóló 3 4 l 20|3. (vI.25.) iin kormán y zati r endelet m ódosít ásár a
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis MźÍé - polgármester
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A SZAY AZASNAL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A RbN DELE'IALKo'ľÁsHoz Irĺn.ĺŐ sÍľpľľ szoľogB sÉc szÜrsÉcps

BUDAPESľ ĺózsppvÁnos rÉpvlspro-ľpsrÜrETE 18 IGEN, 0 NEM, o ľeRrózrooÁssel
ELFoGADra. És MEGALKoTJA BUDAPEST ľŐvÁnos vIII. KERtjr-nľ ĺozsBľvÁRoSI
ONKORMAI\'YZAT KEPVISELO ľnsľtjlBľÉľĺpr 42ĺ20|3.(IX.23.) szÁľĺÚ
ÖľronľrÁlwza.ľr nnľuBr,nľÉr AZ oľxonmÁlwzĺ.ľ ľnvoľnĺ,EINEK
I''ł.xÁscÉLoKRA És Az EZEKIĺEZ KAPCsoLóoó INFRASTRUrľunÁr,ls
npnurrÁzÁsoxna voNATKozo rĺrĺrĺ.szľÁĺ,Ás sza.ľÁĺ,ya.rnot szoĺo 3412013.
(VI. 2 5.) oľxonľuÁľyza.ľr RENDELE ľ vĺóo o sÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviseĺői Irodán megtekinthető.

A ľende|et kihiľdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iľoda

Napiľend 4l2. pontja
Javaslat ^ Józsefváľosi Közteľiilet-felügyelet és a Józsefváľosi
Váľosüzemeltetési SzolgáIat feladatainak hatékonyabb ellátására
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr' Kocsis Máté - polgáľmester

1ZAVAZLSNÁL JELEN VAN l8 rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZóToB B SÉ G SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
347t201s. (rX.18.) 17IGEN 1 NEM

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a) 2013. november 0l. napjával a Józsefuáľosi KĺjzterĹilet-felügyelet onállóan működő és
gazdźikodő költségvetési szerv tevékenységéből átadja a kdzterület-felügyeleti, a

kerékbilincselési, a térfigyel'o kamerarendszer működtetési feladatokat a Józsefuárosi
Várostizemeltetési Szo|gáIat onállóan miĺködő és gazdtůkodő költségvetési szervnek. Az
átszervezett feladatok e||átásźra taľtós működési kötelezettséget vá||a| a paľkolási bevételek és

közteľĹilet felügyeleti k<izhatalmi bevétlek terhére, melynek várhatő tĺjbbletköltsége évente 18-20
millió Ft.

b) 2013. november 01. napjźxa| a Jőzsefvárosi Kĺjzterület-felügyelet költségvetési szerv
nevét Józsefuárosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat névre módosítja.

c) 2013. novembęr 01. napjźtva| a Jőzsefvźrosi Városüzemeltetési Szo|gá|at kciltségvetési
szerv nevét Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városiizemeltetési Szo|gá|at névre módosítja.

O TARTOZKODASSAL
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f.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l3. novembeľ 01.

a) a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat engedélyezętt |étszámélt 2013. november
01. napjától 50 főben határozza megl a k<iltségvetési szerv a közalkalmazoÍÍak.iogtil'ásźtről. sző|ő

1992. évi Xxxil. törvény (Kjt.) hatá|ya a|á tartozik, a foglalkoztatottak a Kjt. hatá|ya a|źt

tartoznak.

b) a hatźrozat f. a) pontja a|apján a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat vezetője
2OI3. november 01. napjától a Kjt. hatźiya a|źĺ tartozőan, 5 év hatátozott időtaľtamú vezetői
megbízással Biál Csaba illetményének és egyéb juttatásainakvá|tozat|anhagyásáva|.

c) a Józsefvárosi Közterĺilet-felügyelet és VáľosĹizemeltetési Szolgálat engedélyezett
|étszámát 2013. november 01. napjától 2|3 főbenhatározza meg _ a koltségvetési szerv a20II.
évi CXCIX. töľvény (Kttv.) hatá|ya a|átartozik' a foglalkoztatottak a Kttv. és azMt. hatá|ya a|tl

tartoznak - az a|ábbiak szerint:

- Igazgatőság, melyhez tartozik az igazgatő, az igazgatő-helyettesek, a titktĺrságvezetó, a

személyĹigy, a gazdasági szervezet (melyből 19 fó kozszolgálati tisztviselő, 6 fő Mt. hatźiya
a|átartoző) cisszesen 25 fő,

- településüzemeltetés-szakmai központ feladatai (melyből 6 fo kozszo|gźiati tisztviselő, 80 fó
Mt. hatálya a|átartoző) összesen 86 fő,

- Teleki téľi piac működtetése (melyből 2 fo közszolgálati tisztviselő, 4 fő Mt. hatá|ya a|ćt

tartoző) összesen 6 fo,

- köĺeľület-felügyeleti feladatok 5 5 fő kozszolgálati tisztségviselő,

- kerékbilincselési fe|adatok (melyből 2 fő közszo|gá|ati tisztségviselő -köĺerĹileti felügyelők,
8 fo Mt. hatá|yaalátartoző) összesen l0 fő,

- kerületőľségi feladatok 28 fő Mt. hatźiya a|átartoző,

- térfi gyelő-kameraľendszeľ műk<jdtetés e 3 fő közszolgźiati tisztvise|ő.

d) ahatározat2. c) pontja a|apján a Jőzsefvárosi K<jzteri.ilet-feliigyelet és VárosĹizemeltetési

Szolgálat vezetője 2013. november 0l. napjától a Ktw. hatéiya a|á tartozőan, határozat|an

időtaľtamú vezetoi megbízással Acs Péteľ illetményének és egyéb juttatásainak vźl|tozat|an

hagyásáva|.

e) a hatérozat 2. b) és 2. d) pontja a|ap1án felkéľi a polgármesteľt a szükséges munkajogi
intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 01.

a) ahatározat szerinti fe|adatátszervezéssel érintett költségvetési szervek alkalmazottjainak
további foglalkoztatását biĺosítja, oly módon, hogy az a|ka|mazottakatbérezésben hátrány nem
éľheti.

3.

23



4.

b) felkéri a Jőzsęfvárosi Köaęľüleřfelügyelet és a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat
igazgatóját, hogy a fe|adatátszervezéssel érintętt foglalkoztatottak ügyében a Kjt., az Mt. és a
Kttv. szerin t szab á|y ozott személyü gy i intézkedések me$ételére.

Felelős: a) pont esetén polgármester
b) pont esetén kĺiltségvetési szervek vezetói

Határidő: a) pont esetén 2013. november 01.
b) pont esetén 2013. szeptember 18.

a) fęlkéri a Jőzsefvárosi Közterület-felügyel et igazgatőját, hogy készítsen előterjesztést azon
eszközökĺől, ingóságokról, gépjárművekről, szoftveľektől, stb., amelyek a feladat źÍadt$źhoz
szükségesek.

b) a Budapest, VIII. kerület Német u. 17.-19. szźtm a|atti ügyfélszolgźiati irodát és az
oltcjzőket térítésmentesen a Józsefuárosi Parkolás-ĺizemeltetési Szolgálat és a Józsęfuárosi
Közteriilet-felügyelet és VárosĹizemeltetési Szo|gá|at közösen hasznźija, oly módon, hogy az
ingatlanok üzemeltetési koltségeit a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat tervezi és

ťlzeti.

Felelős a) pont esetén Józsefváro s i Közterület-fe lti gyel et igazgatőja
b) pont ęsetén a költségvetési szervek vezętői

Határidő: a) pont esetén a Képviselő-testĺilet 2013. október havi második rendes ülése
b) pont esetén 20l3. november 01-jétől

felkéri a polgármestert a hatźrozat szerinti kciltségvetési szervek alapitő okiratainak, valamint
szervezeti és működési szabá|yzatainak módosítását terjessze eIő a Képvisęlő-testĺilęt elé.

Felelős: polgármesteľ, koltségvetési szervekvezetői,
Határidő: az a|apitő okirat módosítást a Képviselő-testtilet 2013. októbeľ havi első ľendes

ülésére,
a szervezęti és miĺködési szabá|yzat módosítást a Képviselő-testület 2013. október
havi második rendes ülésérę

felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatélrozat szerinti fe|adatźltszęrvezés miattkészitsen előterjesztést

a) aJőzsefvárosi KözterÍilet-felügyeletről szóló |9/2011. (IV.8.) önkormányzati rendelet,
b) az onkormányzat ktiltségvetési szerveinek közszolgálati jogviszonyban á||ők díjazásárő|

és egyéb juttatásairól sző|ő 7ll20l2. (XII. 13.) önkormányzati rendelet,
c) ,,A Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi onkormányzat á|ta| fenntartott

intézményekben a|ka|mazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatási

szabttlyzata",
d) az onkormányzat és BRFK kĺjzĺjtt kötött tű|szo|gá|atťlnanszírozásatárgyil Megállapodás

módosítására.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a Képviselő-testület 2013. októbeľ havi második rendes ülése

5.

6.
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7. a) aZ źItszervęzés becstilt kĺĺltségének fedezetéül, melynek 2013. évi várható összege 5-10
millió forint, a műkodési általános taľtalék e|őirányzatot jelöli meg.

b) felkéri a polgármesteľt' hogy a feladatátadással kapcsolatos többletköltségeket mérje fel
és ennek ismeretében az érintett kciltségvetési szervek és az ö'nkormányzat költségvetésének
módosítását terj essze a Képviselő-testület ęlé.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2013. szeptember 18.

b) pont esetén a Képviselő-testület 20l3. október havi második rendes ülése

8. fęlkéri az érinteÍt költségvetési szervek vezetőit, hogy készítsenek beszámolót a foglalkoztatottak
áthe|yezéséről és esetleges jogviszony megszüntetése miatti ttjbbletköltségekről.

Fęlelős: Költségvetési szervek vezetői
Határidő: a Képviselő-tęstület 2013. november havi első rendes ĺ'ilése

A döntés végľehajtásźlt végző szervezeti egység: Józsefvárosi KözteľüIet-feliigyelet, Józsefváľosi
Váľosiizemeltetési Szolgálato JegyzőiKabinet, Pénzügyi ÜgyosztáIy

Napiľend 4/3. pontja
Javaslat a Józsefváľosi Köziisségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
tu laj donosi diintések meghozata|ára
(írásbel i előterj esztés)
Előterjesĺő: Kovács Barbara - Jőzsefvtlrosi Kĺjzĺjsségi }Jźnak Nonprofit Kft.
iigyvezetője

szAvAZÁSNÁL JELEN VAN l8 rÉpvĺspro
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALIH)Z MrNo S ÍTETT SZoToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
FIaľÁRozl.ľ:
348/20t3. (Ix.ls.) 14IGEN 4 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő Testület úgy dönt, hogy

1. támogatja a Jőzsefvźtrosi Kö'zösségi Házak Nonprofit Kft. azon szándékát, amely szerint a
Táľsaság |étszźtmźt 1 fo menedzseri álláshellyel bővíti határozat|an időre taľtós, önként vźi|a|t
feladatként.

Felelős: JózsefuáľosiKözĺisségiHźnakNonprofitKft.
Határidó: 20l3. október l.

2. a) ahatźrozat |. pontjában foglaltak miatt a Józsefuárosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft.
tćmogatásźtra 2013. évben |.349,3 e Ft-ot biztosít az éita|źtnos taľtalék teľhére, 20|4. évtó|
határozat|an időre előzetes kötelezettséget vállal évente 5.397,0 e Ft ĺjsszegben a helyi
adóbevételek terhére.
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b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 1 1107-01 cím működési cél és általános
tarta|ékon be|lj| az általános tartalék - kötelező feladat _ előirányzatrő| |.349,3 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l1805 cím _ tjnként vállalt feladat _ működési célú átadott pénzeszkoz
e|őirányzatźtra.

Felelős: Józsefuáľosi Közosségi HénakNonprofit Kft.
Határidő: 2013. szeptember l8.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározatban foglaltakataf013. évi költségvetésről szóló rendelet
következő módosításánál valamit 2014. évtől kezdődően a ktjltségvetés készítésekor vegye
figyelembe.

Felelős: PénzĹigyi LJgyosztáIy
Határidő: a 20|3. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása valamit 20|4.

évtől kezdődően a költsésvetés készítése

4. felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft-vel kötött Támogatási
szęľződés módosításának a|áírására ahatározati javaslat 1. pontra tekintettel.

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2013. október 1.

A dłintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Pénzĺigyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály,
Józsefváľosi Kiiztissé gi H:ázak Nonpľofit Kft.

Napirend 4/4. pontja

- 
vel kapcsolatos tulajdonosi diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
El őterj esaő : Kovács B arbar a - JóHír ügyvezetőj e

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ vrNo s ÍľpTT SZóToB B SÉ G SZÜK SÉGE S
HATÁRoZAT:
349/2013. (IX.18.) 14 IGEN 0 NEM 4 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a) a Jőzsefvélrosi Galéria és Ręndezvény Központ működtetéséhez szükséges technikai
berendezésęk beszerzéséľe 5.000,0 e Ft-ot biztosít a JóHíľ Józsefvárosi Nonprofit Kft.
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támogatása keretében a 11601 címen teÍvezett Józsefuárosi Galéria felújítási e|oirányzat
maradványából.

b) ahatározat 1. a) pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 1l106 cím felújítási -
Józsefuárosi Galéria - e|óirányzatfuő| - kötelezető feladat - 5.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
t 1804 cím - kĺitelęző feladat _ működési célú átadott pénzeszköz eloirányzatära,2.,29lJ,U e ľt-ot,
és a kiadás 1 l804 cím - kötelező feladat _ felhalmozási cé|ű átadott pénzeszköz e|oirźnyzatźĺra
2.710,0 e Ft-ot.

Fęlelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 18.

2' felkéľi a JőHír Józsefuárosi Nonproŕlt Kft. ügyvezetőjét a kozbeszerzési értékhatáľt el nem
beszeľzési elj árás lefo lytatására.

Felelős: JóHír Józsefuáľosi Nonprof,lt Kft. ügyvezetője
Határidő: 20|3. szeptęmbet f3.

3. felkéri apolgármestert, hogy ahatározatban foglaltakata20|3. évi k<iltségvetésről szóló ľęndelet
kövętkező módosításánál vegye flgyelembe,

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a2013. évi költségvetésről szóló tinkormtnyzati rendelet kcjvetkező módosítása

4. felkéľi a JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft. iigyvezetőjét az onkoľmányzat és a Nonprofit Kft.
kĺjzött kötott támogatási szerződés módosításának előkés zítésére és a felkéľi a polgármesteľt
annak a|áirásźra.

Felelős: JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft. iigyvezetője, polgármester
Határidő: 2073. szeptember 30.

A diintés végľehajtását végz(í szeruezeti egység.: JóHíľ Józsefvárosi Nonpľofit Kft., Pénzügyi
Ugyosztály, Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztá|y

5. Vagyonkezeléssel, váľosii zemeltetéssel kapcsolatos előteľj esztések

Napiľend 5/1. pontja
Döntéshozata| a településľendezési eszktiziik módosítása soľán szükséges
paľtneľségi egy eztetés szabályaiľól
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester
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sZAvAZÁsNÁr JELEN VAN 18 rÉpvlsplo
a, HerÁn oZ ATHIZ AT ALHIZ vn.ĺo s Íľpľľ szoľo g g sÉ c s zÜr s Écp s
H,ą.ľÁRozeľ:
350l20t3. (Ix.18.) 18IGEN 0 NEM o ľaRľózrooÁssa.l

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy elfogadja Budapest Főváros VIII. Keľĺilet Józsefvárosi
onkormányzat telepiilésfejlesztéssel és telepĺilésľendezéssel összeÍiiggő Paľtnerségi Egyeztetés
Szabá|yai-t az előterjesn.és 1. melléklętét képező tartalomma|,2013. szeptember 19-ihatá|yba lépéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: f013. szeptembeľ 18.

A diintés végrehajtásátvégzőszervezetiegység: Váľosfejlesztési és FőépítésziIJgyosztáůy

Napiľend 5/2. pontja
Javaslat a Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában lévő kiizteriiletek
hasznáIatáról és hasznźůatának ľendjéľől szóló 1812013, (Iv.24.)
önkoľmányzati ľendelet módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis Mtńé - polgármesteľ

ýZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIsp,ro
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH)Z MrNo S ÍTETT SZoToB B SÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
35t/20t3. (IX.18.) 4IGEN 11 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviseĺő-testület úgł dönt, hog,, nemfogadja be Jakabfy Tamás lrepviseĺő áĺtal beterjesztett módosító
indínány, mely szerint a rendelet szövege a kovetkezőIaźpp változzon:

,,A ľendelet tervezet 3. $-a helyébe a következő rendelkezést javasolja:

A Rendelet 18. $ (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

,,g) a lĺlźrelemben megjeloĺt időpontot megelőző ] évben rendellrezett kozterüIet-használati
hozzójárulóssal, és a kbzterülerhasznólati díjat a hatórozatban foglaĺtak szerint megfizette aZ

onkormányzat részére.''

A rendelet tervezet 7. $ (1), (2)bekezdések és (4) bekezdés b) pont helyébe a kĺjvetkező ľendelkezésekęt
javasolja:

7. $ A Rendelet a következő 33/A. $-al egészül ki:

,,33/A. s ,,Q) Az a kozterüIet hasznóĺó, aki (amelý ą köztertjlet tulajdonosónak hozzájórulásával a
hasznólatba adott kozterületen keresĺredelmi, szolgáltató, vagy egyéb célú tevékenység folytatására



felépítményt létesített, tevékenységénekfelhag1łósą esetén a felépítményt béľbe adhatja aklar, ha a bérlő
szerződésben vállalja, hogł egłetemlegesen feleĺ a ĺrozterület hasznólóval ą kozterület-hasznáĺati díj
meglizetéséért és rendelkezik a tevékenysége folytatósához szül<séges szakhatósági engedłźlyekkel;

(2) Ha a köztertilet-hasznóIó nem küIdi el az onkormányzatnak jóváhagyósrą az (l) bekezdésben
emĺített megóIĺapodást vagl nem Szerepel benne az egletemlegesség, aklar megsz{Ínik a lr,özterület-
használat.

(4) A Képviselő-testiilet dontése alapjón a tartós, ]0 évnél hossząbb időre kiadott közterület-hasznóIati
hozzájárulós jogosultja, ha a jogosuh rcbbségi önknrmóľlyzati tulajdonban lévő gazdasógi társaság, a
közterüĺet tényleges hasznólatábą hąrmadik személyeket bevonhąt az alábbifeltételekkeĺ:

b) a bevonásra keriilő harmadik szem,źly részére a hozzájórulós megadósáról ą Bizottság dönt.,'

A sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A RENDELETALKOTÁsFĺoz MINO SÍTETT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFvÁnos rÉpvlspl-o-ľpsľÜI-ETB 17 IGEN' 0 NEM' 1 TARTóZKoDÁSSAL
ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST rŐvÁnos VIII. KERÜLET JoZsEFvÁRoSI
oľronľĺÁľyza.ľ xÉpvrsBr-o TESTÜLETENEK 43ĺ2013. (IX.23.) SZÁMÚ
oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RENDELETÉT A JóZspľvÁnosr oľxonľĺÁľyza.ľ
TULAJDoNÁBAN lÉvo xozľnnÜLETEK HASZNÁLĺ.ľÁnol És Ha.szľÁr.a.ľÁľar
REND JÉR oĺ szoro ft / 2013. (IY .24.) ÖľronľĺÁľyza.ľr R-END ELET MóD o sÍľÁsÁnol

A rendeĺet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A ľendelet kihiľdetésétvégzi:. Szervezési és Képviselői Iroda

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat további fedezet biztosításáľa a Máľkus Emília utca kivitelezése
tárgyźlban valamint ,,a Józsefváros Máľkus Emília utca Rákóczi út
iľányába tiiľténő megnyitásához kapcsolódó t'itépítési és forgalomtechnikai
munkák kivitelezése'' tá,ľgytl közbeszeľzési eljárás eredményének
megá||apítására
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila _ alpo|gáľmester
Szilágyi Demeter - képviselő
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ĺZAvAZASNAL JELEN VAN 17 rÉpvlsplo
ĺ. Haľen o Z ATHIZ AT ALlelIZ vĺn,Io s Írpľľ szoľo g e sÉc s zÜr sÉcp,s
Ha'ľÁRozĺ.ľ:
352/2013. (Ix.18.) 17IGEN 0 NEM o ľanľózxooÁssa.ĺ-

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. a lőzsefvźros Márkus Emília utca Rákóczi it irányába tcĺrténő megnyitásához kapcsolódó
útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezésére a 32.077,7 e Ft e|őirányzathoz további
1.638,6 e Ft-ot biztosít a 11601 cím - kötelező feladat -Józsefuárosi Galéria felújítása
e|őirćlnyzat terhéľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 18.

f. a hatátozat l. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 1t601 cím felújítások -
kötelező feladat _ Jőzsefvárosi Galéria felújítása e|őirányzatról 1.638,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a
l 160l cím - önként vá'||a|t feladat - Márkus E. utca felúiítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptembeľ 18.

3. a ,,Józsefuáros Márkus Emília utca Rákóczi tt irtnyába torténó megnyitásához kapcsolódó
útépítési és, forgalomtechnikai munkák kivitelezése,, tárgyil kőzbeszerzési eljáľásban a
STRABAG Altalános Epítő Kft. - SIEMENS ZÍl..(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.' Infopark D
ép ü l et) közö s aj tn|attev o aj źtnlrata érvénye s.

Felelős: polgármester
Határidő: 20t3. szeptember 18.

4. a ,,Jőzsefváros Márkus Emília utca Rákóczi it irányába történő megnyitásához kapcsolódó
útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezése,, tárgyű kozbeszerzési eljárást
eredményesnek nyi lvánítj a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|3. szeptember l8.

5. a 
',legalacsonyabb 

c}sszegĹĺ ellenszolgáltatás'' bírá|ati szempont a|apján a kozbeszerzési eljárás
nyertese a STRABAG Altalános Epítő Kft. - SIEMENS ZÍt.Ql17 Budapest, Gáboľ Dénes u. 2.,
Infopark D épĺilet) közcis ajánlattevők.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 18.
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6. felkéri a polgármestert, hogy a határozat I-2. pontjában foglaltakat a k<iltségvetés következő
módosításánál vegye figyelembe.

Felęlős: polgármesteľ
Határidő: aktjltsésvetéskcivetkezőmódosítása

A diintés végľehajtá sát végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály,
Pénzügyi Ügyosztály, J egyzőiKabinet, Ész-xBn rľt.

Napiľend 5/4. pontja

Javaslat a Golgota téľ (38812. hľsz.) megújításához sziikséges fedezet
b iztosításá ľa és ktizbeszeľzési pá.Jy áuat kiíľásá ra
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺĺźLté _ polgármester

Dr. Ferencz orsolya - képviselő

'ZAVAZ^SNÁL 
JELEN VAN 18 rÉpvlspro

A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ Mn.Io s ÍľBTT SZoToBB S ÉG SZÜK S ÉGE S
HeľÁRoz,ą'ľ:
353/20t3. (Ix.ls.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

l. a Golgota teret (38812 htsz) az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti koncepcióterv a|apján felújítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 18.

2. felkéri aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot a Golgotatér (388|2.hrsz.) 1. pont szerinti
megúj ítására vonatkozó közbeszerzési e|jźrźts lefolýatásáľa.

Felelős: Yárosgazdźtlkodási és Pénziigyi Bizottság
Határidő: a kozbeszerzési e|járźts megindítása a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|3.

novembeľ havi ülése

3. a határozat 1. pontja szerinti tér fe|i$ításźthoz bľuttó 60.000,0 e Ft fedezetet biztosít, tovźtbbźt

biaosítja a műkĺjdési többletköltségeket a 20|4. évi kĺiltségvetés terhére, amelyre előzetes

kötelezettsé getvźil|a| az elidegenítési bevételei és a helyi adóbevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 201,4. évi költsésvetés készítése



4. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 3. pont szerinti előzętes ktjtelezettségvállalást a2074. évl
tervezésében Vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése

5' a Golgota téren felállítandó orbódéban állandó órszo|gá|atról a működési költséginek ismeretében
később dönt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése

6. a hatźtrozat 1. ponda szeľinti térfolújításhoz szükséges teľvrajzok és költségvetés pontosításához
geodéziai felmérést készíttet 500 e Ft összegben, melynek fedezętét a20|3 évi költségvetés l1703
sztlműFőépítészi és Váľosfejlesztési Ügyosĺály Főépítészi Iroda Főépítészfe|adataihoz kapcsolódó
tervek készítése címén, a loĺ<Ész és JKSZT tervek ttdo|gozása keľetének terhére biĺosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 1 8.

7. felkéri a polgáľmestert a határozat 6. pontja szerinti geodéziai felméľés e|végeztetéséhez szükséges
beszerzési elj árás lefolytatására.

Felelős: polgármester
Határidő : a beszerzési elj árás eľedményének megállap ítása 20|3. október 1 5.

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

Napiľend 5/5. pontja
Javaslat a Józsefváros KeľÍileti Építési Szabá|yzat (ĺoxÉsz)
módosításáľa a volt Jőzsefvárosi pályaudvar teľületére vonatkozóan
(írásbeli előterjesĺés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIsp,rŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ lr,ĺn,Io s ÍľBTT SZóToB B SÉ G SZÜK SÉGE S
HaľÁRoz,ł.ľ:
354120|3. (IX.18.) 17IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. módosítja aJőzsefváros Kerületi Építési Szabtúyzatétról szóló 66/fOO7. (XII.12.) önkormányzati
rendeletet (ĺórÉsz) a 38818/30, 38818/43 és a34593/4 hrsz-ú telkeket magában foglaló Fiumei
út - Salgótarjáni út _ Könyves Kálmán körút - Kőbányai ut _ orczy tét á|ta| hatáľolt teľtlletľe
vonatkozóan, a Holokauszt Gyermekźidozatainak Emlékhelye - Európai oktatási Központ
|étr eho zźsa érd ekéb en.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember l 8.

2. a határozat l. pontjában meghatározottak éľdekében háromoldalú településrendezési szerződést
köt a Magyar Allammal és az Allam által javasolt tervezőve|, azza|, hogy ezen szerződés
önkoľmányzati költségvetési forľást nem igényel.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|3. szeptember 1 8.

3. felkéri a polgáľmestert a határozatf . pontja szeľinti szęrződés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a szerzodés aláírásának határidej e 20 l 3. októbeľ 1 .

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi[Jgyosztáiy

6. Hu m á n szo|gźitatás sa l ka p cs o latos előte rj esztés ek

Napirend 6/1. pontja
Javaslat óvodai álláshelyek módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Sántha Péteľné - alpolgármester

Dr. Ferencz orsolya - képviselő

ĺZAVAZ^SNAL JELEN vAN 18 rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ MrNo S ÍTETT S ZóToBB SÉ G SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
355/2013. (Ix.18.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a) tartós működési önként vállalt feladatként a20|3. októbeľ 1. napjától az á|ta|a fenntaľtott TÁ-TI-
KA Napkozi otthonos ovodában további 0,5 pedagógiai asszisztensi státuszt biztosít, igy az
intézmény engedélyezett ál láshe lye i n ek szám a 20,5 .
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b) a következő évek költségvetése terhére megközelítőleg éventę 1.043,0 e Ft-ot biztosít az
onkormány zat sajtú bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: a) 20|3. szeptember 30., b) 20|4. évi ktiltségvetés tervezése, elfogadása

2' a),ahatfuozat 1. pontja szerinti álláshely vá|tozźsmiatt20|3. évben 166,7 ę Ft osszeget biĺosít a
TA-TI-KA Napkĺizi otthonos ovodának.

Felelős: polgármester
Határidő: 20L3. szeptember 30.

b) ,a2013. szeptember |-i |étsztm|eépítéssel érintett dajka felmentésére 434,3 e Ft összeget biĺosít a
TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda költségvetésében.

Felelos: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

3. a) ahatározatban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadźs 11107-,01 cím műktidési cél és általános
taľtalékon belül a nyugdíjasok, nyugdijazás miatti fog|a|końatási jogviszony megszüntetéséből adódó
tĺjbbletköltségek működési céltaľtalék _ kötele zó fe|adat - e|óirányzatárő| 601 ,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi tźlmogatásként folyósított
támogatás kiutalása - önként vállalt feladat _ eloirányzatéra 166,7 e Ft-ot, a kiadás 11108-02 cím
ťlnanszírozási kiadáson belül az irtlnyitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -

kötelező feladat _ e|őirányzatára 434,3 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201.3. szeptember 30.

b) a ľÁľIKA Napkĺjzi otthonos óvoda 72IO0-O4 cím - önként vállalt feladat - ťlnanszírozási
bevételeken belĹil az irźtĺyítőszewi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tĺjľténő
jőváírźsa e|őirányzattLt |66,7 e Ft-tal és ezzę| egyidejiĺleg a kiadás személyi juttatás e|őirźtnyzatán
belül a rendszęres személyi juttatás e|őftźnyzatélt ||4,0 e Ft-tal, a céljellegű cafeteria e|őirányzatát
|6,I e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozztĄtru|ási adó e|őirányzatán beu| az
egészségĹigyi hozzájźtrulás előirányzatát 2,7 e Ft-ta|, szociális hozzźĄáru|ási adó e|őirényzaté.ŕ. 30,9 e

Ft-tal, dologi SZJA eloirányzatźlt 3,0 e Ft-tal megemeli álláshely bővítés címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

c) a ľÁľxa Napközi otthonos ovoda 72I0O-O4 cím - k<ĺtelező fe|adat - finanszírozási bevételeken
belül az irényítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szétmlén töľténő jőváírása
e|őirányzatźIt 434,3 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirényzatát 342,0 e F-tal,
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄáru|źtsi adó e|őirányzatát 92j e Ft-tal megemeli
felmondás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 201.3. szeptember 30.



4. felkéri a polgármesteľt, hogy aZ önkormányzat költségvetéséľől sző|ő rendelet következo
módosításánál, valamint 20|4. évtől évente a költségvetés tervezéséné| a batározat 1. pontjában
fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Fe|elős: po|gármester
Hatáľidő: koltségvetéséről szóló rendelet kö'vętkező módosítása, legkésőbb 2013. december 31.,

valamint a2014' évtó| a költsésvetés elfosadása

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati
Iroda, Pénzügyi Ugyosztá|y

Napiľend 6/2. pontja
Java s la t az a|ap ítv álnyo k 2 0 1 3. év i páiJy ánati tálmo gatásár a
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ vn-l o s ÍľpTT SZóToB B SÉG SZÜK S ÉGE S
Ha.ľÁRozĺ.ľ:
(dr. Révész Máľta képviselő asszony nem vesz részt a szavazásban)

3s6/2013.(rx.18.) 17IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

O NEM O TARTOZKODASSAL

1. a) a 20|3. évi egybázi pźiyźnaton pá|yáző KĹilső-Józsefuárosi Református Diakóniai Alapítványt
(1089 Budapest, Kőris u. I3.) az Egyházkozség parókiájának és környékének generális felújítása,
épületkarbantartás, felújítás, bővítés' eszközök beszerzése célok megvalósítása érdekében 500.000
Ft,-tal támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptembeľ 1 8.

b) az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon be|i| az egyházak,
egyhtni közösségek támogatása céltaľtalék - önként vállalt feladat _ e|őirényzatárő| 500,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vál|alt feladat _ felhalmozási cé|u éttadott pénzeszkoz
e|oirányzatára'

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 20|3. szeptember l 8.
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2. a) a2013. évi civl| ptl|yźnaton pá|ytnó Alapítványokat az a|tlbbi célok megvalósítása érdekében az
alább i össze gekke I támo gatj a:

Pályázó neve: Pá|yźnat célja: támogatási iisszeg
Ft-ban:

Jóľavaló Tanácsadó és
Segítő Alapítvány
1085 Budapest,
Pál u. 6.fsď..f.

Közhasznú tevékenységgel
kapcsoIatosan felmeriilő kiiltségek'
ezen belül szakembeľek munkadíja. 60.000

Erkel Feľenc Vegyeskar
Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkirálvi u.26.

Kórustábor költségeinek'
száIlásdíjának kifizetése (2013. 08.
23-26.t.

100.000

Vasas Kiizponti Kiinyvtár
Alapítvány
1086 Budapest,
Masdolna u.5-7.

Számítógépasztalok és székek
vásáľIása. 100.000

Gláseľ Jakab
Emlékalapífvány
1077 Budapest,
Wesselénvi u. 9.

Kiállítás szervezése L Teleki téri
imaház kiállító teľében. A kiállítás a
Teleki teret és kiiľnyékét mutatja be
a II. világháboľú előtti időszakban.
Rendezvényszeľvezési költségek'
nvomdai munka.

60.000

Vasas Miĺvészegyiittes
Alapítvány
1085 Budapest,
Kőfaľasó u. |2.

25 db kottatartó áIlvánv vásáľlása
100.000

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. szeptember 18.

b) az onkormźnyzat kiadás 11t07-01 cím műkcjdési cél és általános taľtalékon beliil a civil szervezetek,
alapítványok tźlmogatása céltartalék - önként vá||a|t fe|adat _ előirányzatétrő| 420,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 cím - cjnként vá||a|t feladat _ működési célú źtadott pénzeszkoz
e|óirányzatfua.

Felelős: polgármester
Határido: 2013. szeptember 1 8.

3. felkéri a polgármestert a hatétrozat l. és 2. ponda szerinti támogatási szeľződések a|áíráséra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. szeptember 30.
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4. felkéri a polgármesteľt, hogy a k<iltségvetési rendelet következő módosításźtná| a hatźtrozatban
fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő legkésőbb 2013. december 3 1.

A diintés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Humánszolgáltatási Ügyosztá|y, Pénzügyi tigyosztáty

Napiľend 6/3. pontja
Javas|at a xÉr Pont Drogkonzultációs és Dľogambulancia Kiizhasznú
Alapítvánnyal kötött együttműködŚsi megáIlapodás felmondására
(írásbeli előteľjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvĺsprŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGY S ZERŰ szoľon B SÉ G SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
357l2013.(Ix.18.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, felszólalási jogot biztosít a KÉr Pont Drogkonzultációs és

DrogambulanciaKozhasznú Alapítvány képviseletében jelenlévőFtácz Józsefnek.

] SZAvAZ^sNÁrrprpNVAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺnĺo s ÍľpTT S ZóToB B SÉ G S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
358/2013. (Ix.18.) 14IGEN 2 NEM 1 TARTóZKoDÁSsAL

I A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
:

l l. .a Budapest Józsefuárosi onkorm ányzat és a rÉr Pont Drogkonzultációs Központ és

l Drogambulancia Közhasznú Alapítvtny kozott megktitĺitt, 2010. március l8. napján kelt hatáľozatlan

] időre szóló együttműk<idési megállapodást rendes felmondássa| 2013. december 31. napjával
felmondja.
Felelős: polgármester
Határidő: 20l3. december 31.

i 2. felhatalmazzaapolgármestertahatérozat1.pontja szerinti felmondás a|áírására.

] pelelős: polgáľmester
i Határidő:Z}1.3. szeptembeľ 30.
I

| 3. felkéri a polgármestert, hogy a k<izösségi ellátásokhoz va|ő hozzźférés jövőbeni binosítására
l vonatkozó javaslatot terjessze be a Képviselő-testiilet 2013. november havi első rendes üléséľe.
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: Képviselő-testület 2013. novembęr havi ęlső rendes üIése.

4. fęlkéri a Kisfalu Kft-t, hogy vizsgá|ja meg a rÉK Pont Drogkonzultációs Központ és
Drogambulancia K<jzhasznú Alapítvánnyal a 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szám a|atti
helyiségekre megkotött helyiségbér|eti szqződés megszüntetésének lehetőségét.
Felelős: polgáľmester
Határidő: Képviselő-testtilet 2013. november havi első rendęs ülése

A döntés végľehajtásźltvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Kisfalu Kft.

Napiľend 6/4. pontja
Javaslat az Al kal m a zotti J uttatás i Sza bá lyzat m ódos í tásár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

1ZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspl-o
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ vnĺo s ÍľpTT S ZóToB B SÉ G S ZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
35gl20t3. (Ix.18.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l) elfogadja a határozat mellékletét képező ,,A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat á|ta| fenntartott intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók
j uttatási szabá|y zat,, - ot.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. szeptember 18.

2) felkéľi a polgármestert a fenti 1. pont szerinti szabá|yzat a|áírására.

Fęlelős: polgármester
Határidő: 20113. szeptember f4.

3) az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános tartalékon belül az általános
tartalék - kötelező feladat - e|ófuányzatárő| 43,f e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás ||104 cím - önként
vállalt feladat - személyi juttatás e|őirányzatźra 34,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzéĄáru|ási adó e|őirźnyzatára 9,2 e Ft-ot átcsopoľtosít pedagógusok 50 éves
munkaviszony j utalma címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 18.
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4) a)felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakat a 2014. évi költségvetés
tervezésekor Vegye fi gyelembe.

b) az I.) pontban foglaltakkal taľtós önként vállalt működési kötelezcttsćgct vállal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása

+ diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási ÜgyosztáIy, PénzÍĺgyi
Ugyosztály

A359/2013. (Ix.18.) számú határozat me|lékletét a kivonat 1. számú mellék|ete tarta|mazza.

7. Egyéb előteľjesztések

Napiľend 7/1. pontja
Javaslat a Képviselő-testĺilet és Szervei Szeľvezeti és Működési
Szabáiyzatárő| szóló 2512013. (v.27.) rendelet, valamint a Polgármesteľi
Hivatal Szervezeti és Mĺĺködési Szabályzatának és Alapító okiratának
módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlsEro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZóToB B S É G SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
360/2013. (Ix.18.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Polgármesteri Hivata| Szewezeti és Műkĺjdési Szabályzatának az előteľjesztés 2. számil
mel lékletét képező módosítását elfogadj a.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. szeptember 18.

2. felkéľi a polgáľmestert és a jegyzőt a Polgármesteri Hivata| Szervezeti és Működési
S zab á|y zat e gys é ges szerke zetb e fo gl alt űj p é|dány ának a|áír źsár a.

Felelős : pol gáľmest et, jegyző
Határido: 20 |3. szeptember 1 9.

39



3. az e|oterjesztés 3. számu mellékletét képező Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát
Módosító okiratot, valamint az előteľjesztés 4. számil męllékletét képezó, módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot 2013. szeptember 19-i hatályba lépéssel
elfogadja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2073. szeptember 18.

4. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a 3. pont alapján elfogadott Alapító okiratot Módosító
okiľat valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat a|áírására.

Felelős: polgármest er, jegyző
Határidő: 20|3. szeptember 19.

A dtintés végrehajtásáltvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

AsZAvAZÁsNÁI- JELEN VAN 17 rÉpvtsprŐ
A RENDELETALKOTÁsHoz MINOSÍTETT SZóToBBSÉG szÜrsÉcps

BUDAPEST JóZSEFVÁnos rÉpvlsE,I-o-ľpsľÜrqTq 17IGEN, 0 NEM, 0 TARTóZKODÁSSAL
ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST novÁnos VIII. KERÜLF.T JozSEFVÁRosI
oľxonľĺÁľyza.ľ xÉľvrsEI,o TESTÜLETENEK 44/2013. (Ix.20.) szÁvlÚ
oľxonľĺÁľyza.ľr RENDELEľÉľ a. xrpvlsrr,o-ľBsľÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI
És ľĺÚrooÉsl sZABÁLYZAT^RuL szoĺo f5l2013. (v.27.) oľxonľĺÁľyza.ľr
RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Répviselői lrodán megtekinthető.

A ľendelet kihiľdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iľoda
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALlgrI Z EGY S ZERŰ szóľÖB B sÉ c s zÜrs Écp,s
HATAROZAT:
361/20t3. (rX.18.) 17IGEN

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy felszólalási jogot bizosít Szl|i Ba|ázs képviselőnek, aki napirendi
pont-, és képviselői kérdéskörĺjn kívül szeretne felszólalni.

Budapest, 2013. szeptember 23.

K. m. f.

0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

Dr. Kocsis Mdté s. k.
polgórmester

Rimán Edina s. k.
jeglző

A j egyzőkĺ]nyvi kivonatot készítette:
rt[
'ś"ďôŁ-a-o*-

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda ugyintéző

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Szedliczkyné
Szervezési és Ké
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