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Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szewezeti és MrĺködésíSzabá|yzatfuóI sző|ő 25l20I3. (v.27.)
sztlmu ĺinkoľmányzati rendelet 26.$ (1) bekezdése alapjan ,,Minden hónap első rendes
ülésének állandó napirendi pontja a polgáľmester íľásos tájékoztatőja alejárthataridejű
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Mĺíté polgórmester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2013. október 02. . sz. napiľend

Táľgy: Polgármesteri tájékoztatől
végrehajtásáľóI, az e|őző ůĺlés óta
eseményekről és az iinkormányzati
ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséről

a lejárt hatáľidejű testiileti határozatok
tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb
pénzeszktiztik átmenetĺleg szabadľendelkezésű

A napirendet nyílt tilésen kelltargyalni, döntés nem szfüséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási BizottságvéIeményezi tr
Határ ozati j av as|at a bizottsźlg számár a:

A VárosgazdáIkodási és PénzĹigyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés megtárgy a|ását.
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testületi határozatok végrehajtástlrő|, az előző ülés őta tett fontosabb intézkedésekĺől, a
jelentősebb eseményekről és az önkoľmányzati pénzeszkozok átmenetileg szabaď
rendelkezé srĺ ľészének p éĺzpiaci j el legű lekötésérő l.''

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013. szeptembeľ

Törvényességi ellenoľzés :
Rimán Edina
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Polg ármes teľi táj ékoztatő

a 2013. októbeľ 02-ai
képviselő-testiiletĺ

ülésľe

,,(1) Minden hónap első ľendes ülésének állandó napirendi pontja a polgĺáľmester írásos
tájékonatőja a lejfut hatáľidejű testÍileti hatźnozatok végrehajtáséttőI, az előző ülés óta tett
fontosabb intézkedésekĺől, a jelentősebb eseményekľő| és az önkormányzati pénzeszkozok
átmenetileg szabađrendelkezésű részének pénzpiacij ellegű lekötéséről.''

(az SZMSZ 26. s (1) bek. alapján)



Tájékońatőalejźlrthatáriďejiiképviselő.testüIętihatźlrozatok
végrehajtásárőI

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A lejáľt hatáľidejiĺ képviselő-testůileti határozatok végľehajtásáľól az alábbi
jelentést adom:

Javaslat elví dijntésre, a Budapest Jóuefvdrosi onkormányzat tulajdonában úllő lakúsok
jogcím nélkiili lakúshaszndlói dltal felhalmozott hdtralékok eg1l részének elengedésére, a
kiiltségelvíÍ alaplakbérrel azonos összegíĺ egysz,eres, és az előző rendeletek alapjún
szúmldzott többsziiriis mértékíÍ lakúshaszndlati díjak nettó kiłlönbözetének iisszegében

2s5t2012. (VII.19.)
1) A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy elvi hozzttjáruItlsi szándékát fejezikí az egyszercs

és tĺjbbszörös mértékú hasznáIati đíjak nettó különbĺjzetébol adódó követelések
elengedésének vonatkozásábarl azza|, hogy a tételes, pontos összeggel kimutatott
csomagot a2012. októberi második rendes képviselő-testületi ülésen fogadja el.

2) A Képviselő-testĹilet felkéri a Kisfalu Józsefuaľosi VagyongazdáIkođő Kft. ügyvezető
igazgatőjźń, hogy a Képviselő-testtilet 20If . októberi második rendes üléséľe készítse el
a tételes, pontosan számszeľiĺsített csomagot, valamennyi jogcím nélktili lakáshasználó
vonatkozásában.

Felelős: polgármester' Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 1 ) pont vonatkozás ábarl azoma|, 2) pont vonatkozás ában 2012. október 3 1 .

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Képviselő-testÍi|et a 22f/2013. (vL05.)' majd a
282 ĺ 20 13. (vII. 1 7.) számű határ ozatáx al d ö nté s t hozott.

Javas lat a köznevelés i intézmények mííkijdtetés ére

386t20r2. (Xr.08.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a.l 2012. december 10-i hatállyaI t$, önállóan mrĺködő és gazđá|kodó költségvetési

szervet alapít Józsefuaľosi Intézménymúködtető Központ néven, melynek a|apítő okiľatát
az előteľjesztés 8. sz. mellékletében foglaltak szerinti taľtalommal elfogadja.
b.l a kciltségvetési szerv székhelyéiil a 1082 Budapest, BaÍoss u. 84. helyiséget
(helyrajzi szźtĺĺl: 3 525 4 l 0 l N3 ) j eltĺli ki.

2. a) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőjźt, hogy a határozat 1.b./ pont szerinti
helyiségcsoport kialakításának költségeinek felmérésére és erľe vonatkozőaĺ készítsen
előterjesaést a Városgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottság elé. A felújítás fedezetére
18.000 e Ft összeget biztosít.
b) az onkormtnyzat kiadás 11602 cím felújítási előiľányzatán beltil a |akőházak
életveszély elharítás és gázháIőzat csere e|oirényzatát 8.000,0 e Ft-tal, a kiadás 11107-01
cím műkĺidési cél és általános 1arta|ékźnbęIĺjl az általános tartalék előirányzatát 10.000.0
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e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 1 1601 cím felújítás e\oirźnyzatát 18.000,0
e Ft-tal megemeli.
megbízza a Kisfalu Kft-t a Józsefuárosi Intézményműkcidtető Központ székhelyének
kialakításával kapcsolatos bonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátásáva| - az
onkormanyzat és a Kisfalu Kft. ktjzött érvényes megbízási szerzódésben foglaltak
a|apján -, és az ehhęz sztikséges sza\dlatősági engedélyekbeszerzésével.
A J őzsefv źrosi Intézménymiiködtető Központ álláshelyeit
a./ f)If. decembeľ 10-től 3 közalkalmazottióllĺĺshelybcn,
b./ 2013.januaľ I -to| I 52 kozalkalmazotti álláshelyben
áIlapítja meg a jelenlegi köznevelési intézmények engedéIyezett álláshelyeinek
átcsopoľtositásávaI.
a Jőzsefvźrosi Intézményműködtető Központ 2012. évi mfüĺjdésének dologi kiadásaihoz
1.000'0 e Ft-ot biztosít a mfüĺjdési általĺínos tarta|ékterhére.
a költségvetési címľendet kiegészíti 2012, decembeľ 10. napjátő| 72100 címmel
Józsefuĺĺrosi Intézményműködtető Központ elnevezéssel.
az 1-5. pontokban foglaltak a|apjáĺ az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél
és általiínos tartalékon be|ul az általános tarta|ék e|őirényzatát 1.000,0 e Ft-tal cstjkkentí
és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre tttađott pénzeszkoz
áI|amhánatáson belülte) ezerL belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti
szervi támo gatás a e|óir źny zatát, ugy an ezen ö s sze g gel me geme l i.
a Jőzsefvźnosi Intézményműködtető Központ' 72100 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek működési felügyeleti szervi tźmogatása előirźnyzatát és a kiadás
dologi eIoirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli azintézmény múködési kiadásai címén.
a) 2012. decembeľ 3|. napjával fę|ađatźúszervezés miatt a ľÁ-ľI-rĺ. Napközi otthonos
ovoda önálló gazdá|ko dási j ogkörét megszúnteti.
b) 2013. január l-jétől az a|ábbi köznevelési intézmények gazđálkodási, pénzllgyi-

számviteli, mfüödtetési, iizemeltetési, étkeztetési, szakmai eszkozbeszerzési
feladatokat a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Központ Lttja e|:

GYEREK-VIRÁG Napközi otthonos óvoda
Hétszínvir ág Napktizi otthono s ovoda
Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda
KINCSKERESO Napközi otthonos óvoda
Koszoľú Napközi otthonos ovoda
Mesepalota Napközi otthonos óvoda
Napraforgó Napközi otthonos óvoda
Napsugaľ Napközi otthonos óvoda
Pitypang Napközi otthonos ovoda
Százszorszép Napközi otthonos óvoda
Szivfuvány Napközi otthonos ovoda
TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda
Várunk Rád Napkĺĺzi otthonos óvoda

2013. ja;rulár l-től a Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Kĺizpont végzi az állami
intézményfeĺrfiartő központ és az önkormanyzat tlItal kötött megállapodás a|apján az
önkormányzat tu|ajdonźft képező ingatlanban folyó állami kciznevelési feladate||źĺźshoz
kapcsolódó gazdá|kodási, az ingó és ingatlan Vagyon működtetését, az üzemeltetési,
étkeztetési,szahnaieszkozbeszerzésifeladatokellátását.
felkéri a polgármestert a 9,b.l pontban szereplő köznevelési intézmények alapító
okiratának módosítását terjessze be a Képviselő-testiilet decembeľi ülésére.
felkéri a polgármestert, hogy a Jőzsefvtrosi Intézményműködtető Központ és az ővodák
kĺjzcjtti gazdáIkođási megállapodást készítse elő a Képviselő-testület decemberi ülésére.



15.

16.

13.

14.

17.

18.

felkéľi a polgármesteľt, hogy az ővođźild<al és az iskolákkal a műkĺjdtetésre vonatkozó
megállapodást készítse elő a Képviselő-testtilet decemberi tilésére.
felkéľi a polgármestert, hogy a Jőzsefvfuosi Intézménymfüödtető Kozpont Szervezeti és

Műkö dé si S zab áIy zatát j őv źhagyásľa teľj e s s ze a Képv is elő -te stiilet el é.

elfogadja a Jőzsefváĺosi Intézményműködtető Kozpont intézméĺyvezetői álláshelyére
vonatkozó pá|ytzati felhívást az előterjesztés 10. szétmúmellékletét képező taľtalommal.
ahatározat 15. pontja szerinti páIyźnat lebonyolításźlhoz 3 tagú értékelő bizotlságothoz
létľe, mely tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:

- Sántha Péterné
- Zentai Oszkar
- Pintér Attila

felkéľi a polgármestert, hogy gondoskodjon a 15. pont szerintí páIyázati felhívás
megjelentetéséről a kormźnyzati személyĹigyi igazgatásí feladatokat e||átő SZerV

inteľnetes oldalán, a J őzsefy áro si onkorm źny zat internetęs honlapj an.

felkéľi a polgármestert, hogy gondoskodjon a 16. pont szeľinti éĺtékelő bízottság javaslata
a|apjtn' apá|yazati felhívás szerinti benyrijtási hatáĺiđót követő képviselő-testtileti ülésľe
a v ezetoi p á|y ázatot e|bir áIásár a vonatko zó előterj e saé s előké szíté séľő 1.

19. A Józsefuarosi Intézménymúködtető Központ intézményben a vezętoi pótlékok mértéke
és száma..

beosztás
pótlék mértéke a
pőt\éka|ap %o-a

Jogosultak
szźtma

intézményv ezetó, magasabb v ezető s00 1

intézményv ezeto he|y ettes, magasabb v ezető 400 f
vezető 200 2

20. a határozat 4. pontjában foglaltakĺa figyelemmel, 20|3. január 1-tő1 az óvodĺĺk
engedélyezett kozalka|mazotti álláshelyeiből az egyéb (gazđaságí' technikai)
álláshelyeket csökkenti - intézményenkénti bontásban az a|źhbi táblázat szerinti módon -
és ezze| módosítja az óvodák egyéb (gazđasźąi, technikai) és engedéIyezett
ko zalkalmazotti éiláshelyeit :

intézmény

gazđaság| technikai, műszaki,
kisegítő álláshely

EngeđéIy ezett álláshely

2012.1,2.31 2013.01.01 váItozás 2012.r2.31 2013.01.01

G;erek-Virág Napközi otthono s

Ovoda
2 I -1 31 30

Kincskeľeső Napközi otthonos
Ovoda

1,5 I -0,5 20,5 20

VaÍunk Rád Napkĺlzi otthonos
óvoda

r,5 I -0,5 18 17,5

\apsugar Napközi otthonos
Ovoda

2 I -1 I7 I6

Koszoru Napközi otthonos
óvĺ.lcla

2 I -l 17 I6

1 étszinvir źry Napktizi otthonos
Ovoda

2 I -1 I7 t6

Mesepalota Napközi otthonos
ovođa

1,5 I -0,5 f0,5 20

TA-TI-KA Napközi otthonos g5
- )- I -8,5 30,25 2r,75



Ovoda

tityp*g Napközi otthonos
Ovoda

')\ I -1,5 17,5 I6

Szivárvźny Napközi otthonos
Ovoda

))5 I r,f5 f8,5 )'7 )5

Sztzszorszép Napközi otthonos
Ovoda 2 I -l 24,25 23,25

Napraforgó Napközi otthonos
Ovoda 2 I -1 18,5 17,5

Katica Bölcsőde és Napközi
otthonos óvoda 2 1 -1 26,5 )55

osszesen a)'75 13 -19"75 286.5 266.75
21. felkéri a 20. pontban szereplő intézmények vezetőit, hogy munkáItatői jogk<lľĹikben

eljáwa tegyék męg a jogszabá|yokban előírt munkáItatői intézkedéseket, figyelemmel a
4. pontban foglaltakra.

22. fe|kéri a polgármesteľt, hogy a 20|3lf0l4. nevelési évi óvodai csoportszĺímok
meghatározását kĺjvetően tegyen javaslatot az óvodai pedagógus és a nevelő- és
oktatómunktltkozvet|ęnül segítő koza|ka|mazotti álláshelyek módosításfua.

23. fe|kéti a Józsefuaľosi Egységes Pedagógiai Szakszo|gálat és Szakmai Szolgá|tatő
Intézmény, valamint az iskolfü vezetőit, hogy az intézményi ingó és vagyontárgyak
selejtezési, |e|tározásí feladatait végezze el, és intézkedjen a Józsefuĺíľosi
Intézményműködtető Kcizpont miÍködéséhez szfüséges átadás-átvétel előkészítésétő|.

24. fe|kéri a polgáľmesteľt, hogy az á||ásheIyekváItozásából adódó költségeket terjessze be a
Képviselő-testület 2012. december havi első iiléséľę.

25. felkéri a polgármestert, hogy a Lakatos Menyhért Józsefuaľosi Altalános Művelődési
Kĺizpont felađatainak źttszervezéséľe vonatkoző javas|atot terjessze a Képviselő-testület
elé.

26. fe|hata|mazza a polgáľmesteľt a hatátozat 1' pontjában meghatáľozott dokumentum
aláírására.

27. felk&i a polgáľmestert, hogy ahatttrozatban foglaltakat a2012. évi költségvetésről szóló
ľendelet k<jvetkező módosításĺínál, valamint a 2013. évi köItségvetés tervezésękor vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: I., 5., 16-17. esetében

2..3. pont. esetében
2012. november 8.

a Y trosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 20 T2.
november 20-i ülése

4.aJ,6-8.,19. pont esetében 20|2. decęmber 10.
9.a./ pont esętében 2012. decembeľ 31.
4.bl,9.b.l.I}.,2}'pont esetében 2013.januar 1.

|I-I4., 25. pont esetében 2012. decembeľ 18.
17. pont esetében 2012. november 9.
23.,pontesetében 2012. december 10.
22. pont ęsętében zll3.július 31.
2l, pont esetében 20|2. november 30'
18.,24. pont esetében 2012. december 6.
26. pont esetében 2012. november 22.
27. pont esetében 2012. december 31-ig, valamint 2013. évi

költségvetés tervezése



A Humánszolgáltatási Ugyosztály tájékoztatása alapjánz A 22. pont szerinti javaslat a
képviselő-testület 2013. jrĺlius 17-i ülésére előterjesztésre keľült, a képviselő-testiilet
309120|3. (v[.17.) számú határozatálval módosította az ővodai álláshelyeket.

A Pénzĺieyi Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet 38612012. (K.s.)
számú határozatálnak 1-5. pontjában foglaltak esetében a költségvetés mĺidosítása a
kiiltségvetésľől szĺíló a 73l20L2. (XII.21.) számú iinkormányzati rendeletben
r'égrehajtásra kerĺiltek.

Javaslat a Kisstdcilj u. 3. sz. alatti épiiletben taldlható lakds feltétel bekiivetkeztéig töľténő
használatba adúsdnak, valamint a7,,Alomépítők,, címíí míísoľt szervező MB Music & Film
Produceri Irođával kijtiitt megdllapodds meghossaabbítúsóra

88/2013. (IrI.20.)
A Képviselő-testület úgy dont, hozzĄáru| aŁthoz, hogy:

1.) Borbásné Koteles Melinda és Borbás József részéte a Budapest VI[., Kisstáció u. 3.

A. lph. I. em. 6. szttm alattí, 1,5 szobás, ĺjsszkomfortos, 54,83 m2 a|apterulettĺ lakás
hasznáIati megállapodźsa _ feltétel bekövetkeztéig, az,,Alomépítők''címtí műsoľt
szervező MB Music & Film Produceri lroda á|ta| vá|Ia|t lakás felújításának idejéig,
legkésőbb 20|3. május 31. napjáig meghosszabbítźsra kerüljön, a |akásľa
megállapítotthasznáIati díj összege megegyezik a Budapest VIII., Kőľis u.28. fsń.. 4.

szám a|atti lakásľa a bérlők tészére megállapított lakásbérleti díj összegével.
2.) a Budapest VIII., Kisfaludy utca 5. I. emelet 6. szźlm alatti, 2 szoba + alkov

kialakítású, 73,88 m, alapteľületű, komfoľtos komfortfokozatu lakás felújítására
vonatkozó, 20|2. augusztus 30. napjan az ,,Alomépítők''című műsoľt szervező MB
Music & Film Pľoduceri Irodával kötött megállapodtst 2013. május 3I. napjźig
meghosszabbítja, azzaI a kikcjtéssel, hogy amennyiben a jelzett hatźridő
eredménýelentil telik Ie, az MB Music & Film Pľoduceľi Iroda kĺiteles a teljes
hasznáIatiđőtartarnáľa vonatkozőhaszná|ati đíjat, a Ptk. 301. $ (1) bekezdésę szerinti
napi kötbér kikcitésével egyidej űleg megfi zetni.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013. május 31.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Képviselő.testĺilet a 28412013. (VII.17.) számút
határozatávat diinttitt a MB Music & Film Pľoduceľi Irodával kt'tött megállapodás
meghosszabbításáľól.

Juvaslat a Budapest WII. keriłlet, Prdter u. 20/A. sz. alatti tdrsashúzfelújí,tlźsdra

89t2013. (III.20.)
A Képviselő-testület a lakosság oĺszervezo közösségeinek tĺĺmogatása, a településfejlesztés'
és a lakásgazdálkodással cjsszefüggő önkoľmtlnyzati feladatokĺa tekintettel úgy dönt' hogy

1.) saját koltségére legfeljebb bruttó 9.000,0 e Ft-ot biaosít II705 címen tewezett
tfusashźnak felújításanak tźlmogatásźra nýjtott kĺjlcsonĺjk 40.000 e Ft-os előirźnyzatábő|,
a jelen hatátozatban foglalt feltételekkel a Budapest, VIII. kerület Prźtter u.20lA. szźml

alaltí T źr sashaz épület fe|iĄításźĺa.



2.) felkéri a Rév8 Zrt-t a Kisfalu Kft. közremfüodésével, hogy az I,) pontban említett
felújítás megvalósítása érdekében a felújítás okául szo|gá|ő gaľanciális, jőtá||źĺsi,
szavatossági igényeket, valamint az I.) pontban nevesített összeg fe|hasznáIásának
lehetséges jogcímeit, a közbeszerzésilbeszerzési eljárások lefolytatásának
sztikségességét tekintse tú, és ennek eredményétől fiiggően készítse e|o a Társashźzzal
k<jtendő megállapodás(ok) tervezetét és terjessze a Képviselő-testület elé.

3.) felkéri a Rév8 Zrt-t a Kisfalu Kft. k<jzreműködésével, hogy
a) a 2.) pontban foglaltak végrehajtását mege|ozően szólítsa fe| a kivitelezőt a fennálló

szeruőđéses, garancíáIis, szavatossági és jótállási kĺjtelezettségeinek teljesítésére tíz
napos hataľidőt adva.

b) a határiđo eredménýelen leteltét kĺivetően kezdje meg a 2.) pontban foglaltak
végrehajtását, és tegyen javaslatot a kivitelezovel szembeni esetleges jogi lépések
megtételére, aĺrnak érdekében, hogy az 1.) pontban meghatfuozott összeg a kivitelezőtől
behajtásľa kerüljon.

4.) felkéri a polgĺĺľmestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltakrőI tájékoztassa a
B udap e st V III. keľül et, P r átet u. 20 l A sz. alatti táĺ sashźuat.

5.) felkéri a polgármesteľt, hogy a 2,) - 3) pontban foglaltak végrehajtását követően, a
költségvetés módosítására vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős : I .), 4.), 5.) pontok tekintetében: Polgáľmester
2.),3.) pontok tekintetében: Rév8 Zrt,Kisfalu Kft.

HaÍáriđő : 1 .), 5. ), pontok tekintetébe n 20 13 . j únius 3 0-ig
2.), 3.b.) pontok tekintetében a Képviselő-testület 20|3. május havi első rendes
ülése
3.a.),4.) ponttekintetében 2013. március 31.

A Rév8 Zľt. tájékoztatźlsa alapján: Rév8 Zrt.20ĺ3. április 18.án ismételten felszrólította a
kivitelezőt gaľancĺális ktitelezettségeinek teljesítéséľe, erľe a megadott 10 napos
hatáľĺdőn belĺil nem érkezett vá|asz. A 20t3. május 8-ai testületĺ iilésen elfogadásľa
keľült a 16012013. (v.08.) számú határozatban a táľsasházza| kiitendő megállapodás.

A Kisfalu Kft., tájékoztatása alapján: megkłitiitték a megállapodást, átutalás Lz
łinkoľmányzat részéről folyamatban, szerződéskötések és a lakók kiéľtesítése 2013.
szeptember 5.én megtłirtént.

A Pénzĺigvi tjgYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 89tf013. (III.20.)
számú határozatálnak l'. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a
36|2013. (WI.18.) számú kiiltségvetésről szĺílĺi önkoľmányzati rendeletben végrehajtásra
került.

TlÍjékoztató a Golgota téri Szent István-i kettős kereszt púlydzat elbírúlúsúról

95ĺ2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dörrt, lrogy
1. elfogadja az előterjesztés I. szttmt mellékletét képezo Támogatási szerzođés és melléklete

lartalmi elemeit.
Felelős : polgĺĺrmester
Hataľidő: 2013.03.20.

2. felkéľi a po|gármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képezo Támogatási szerződés
és mel lékleteinek a|áír ásźr a.



Felelős: polgáľmesteľ
Hatźriđő:2013.03.fI.

3. felkéri a polgármestert a páIyźzat tźrgyźlt képező, Golgota téren elhelyezeĺđő Szent
Istvan-i kettős kereszt megvalósítása során keletkező dokumentumok altńrtstlra.
Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20i3.09.10.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üeyosztálv tájékoztatása alapján: a Szent István-i kettős
kereszt jogeľős építési engedély alapján hatáľidőre elkészült. A szoboľ tinnepélyes
felavatása 20ĺ3. augusztus 20-án volt.

Javgs lat ó v o dav ezetői p d ly ázato k kiír ús dra

96t2013. (rrr.20.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy:
I.) az alábbi óvodavezetőipáIyázati kiírásokat jelenteti meg:
1 .4.

munkahely: Katica Bölcsőde és Napkozi otthonos ovoda
1089 Budapest. Vaida Péter u. 37.

a beosztás mesieltilése: óvodavezető
ameebízás időtartama: 5év
a megbízás kezdő napja és

messzűnésének időnontia:
2013. aususzhrs 01. _ 2018. iúlius 31

a megbízás feltételei: Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és

szaId<épzettsé g, p e đagó gus - szakviz s ga keretéb en
szetzetr. intézményvezetoi sza\<képzettség,
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett
sza|<naí gyakoľlat.

apá|yázat formája: A páIyźnatokat 1 pélđányban, íľásban kell
benýjtani, mely taľtalmazza a páIytnő szakmai
oné|etrajzźú, a vezetői programot és a szakmai
he|yzete|emzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket.
A pá|yazatban kiemelten jelenjen meg a kerület
jellegéhez igazodő pedagógiai koncepció és az
íntézmény menedzseléséľe irányuló vęzetői
elképzelés.

benyújtásának határideje: A kormźnyzati személyugyi igazgatási
feladatokat el|átő szerv inteľnetes oldalán való
mesielenéstő| számított 30 nap

benyújtásának mĺídja: A páIyázatot Józsefuaros onkormányzata
Polgármesterének címezve (1082 Budapest,
Baľoss v. 63-67.) zárt borítékban postai úton
tciľténő megküldéssel vagy személyesen a
Humánszolgáltatási Ügyosĺályon (1082
Budapest, Baľoss l. 63-67. III. emelet 301.)'
vagy elektľonikus úton a Jegyző részére a
jegyzo@jozsefuaros.hu e-mail címen keresztül
lehet benyújtani.
Kéririk a boľítékon feltüntetni:'.ovodavezetoi
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pźiyázat,,.
A pá|ytnatok e|készítéséhez szükséges
tájékoztatas kérhető:
Józsefizárosi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u. 63-6].)
Humánszolgáltatási IJgyosztáIy,
Humánkapcsolati lroda,
Kilrcses Ibolva iľodavezetĺ5. telefolt: 459 -2197

a pá'|y ázat elbírálásának határidej e : a pźiyázat benýjtásának határidej étol sztlmitott
90 nao

A Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró fenntaľtja magának a jogot,
hogy indokolás nélkĹil eredménytelennek nyilvánítsa a pźtIy źnatot.

.b.

munkahely: Hétszínvir ág Napkĺizi otthonos ovoda
1081 Budapest, Kun u. 3.

a beosztás mesieltilése: ővođavezető
a mesbízáls időtaľtama : 5év
a megbízás kezdő napja és
messzíĺnésének időnonti a:

2013. augusztus 01. _ 2018. július 31.

a megbízáłs feltételei : Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és
sza|d<épzetts é g, p edagó gus - szakviz s ga keretéb en
szetzett intézményvezetői szal<képzettség,
legalább tit év pedagógus-munkakörben szetzętt
szakłnai gyakoľlat.

a pályázat foľmája: A páIyázatokat 1 példanyban írásban kell
benffitani, me|y tarta|mazza a páLyźuo szakmai
onéIetrajzźú., a vezetői programot és a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket.
A pá|yázatban kiemelten jelenjen meg a keľiilet
jeIlegéhez igazodő pedagógiai koncepció és az
intézmény menedzsęlésére irányuló vezetőí
elképzelés.

benyújtásának határideje: A kormźnyzati személyugyi igazgatási
feladatokat eIIátő szerv inteľnetes oldalán való
megielenéstől számított 30 nap

benyújtásának mĺódja: A páIyázatot Józsefuaros onkormźĺnyzata
Polgármesterének cimezve (1082 Budapest,
Baross u, 63-67.) zárt bontékban postai úton
tĺiľténő megküldéssel vagy személyesen a
Humánszo|gá|tatásí ÜgyosztáIyon (l082
Budapest, Baross u. 63-67. III. emelet 301.),
vagy elektronikus úton a Jegyzo részére a
jegyzo@jozsefuaľos.hu e-mail címen keľesztül
lehet benyújtani.
Kéťük a boľítékon felttintetni:,,óvodavezętoi
ptiytzat".
A pá|yázatok ę|készítéséhez szükséges

n



tájékońatźls kérhető:
Józsefuáľosi onkormányzat Polgármesteľi
Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-61.)
Humánszolgá|tatási LJgyoszÍáIy,
Humánkapcsolati lroda,
Kincses Ibolya ir o dav ezetó' telefon : 4 5 9 -21 91

a pá.Jy ázat elbírálásának határĺdej e : a pźllyźzat benffitásanak hataľidej étőI számitott
90 nao

A Józsefuĺírosi onkormányzat Képviselő-testiilete, mint kiíľó fenntaľtja magának a jogot,
ho sv indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a páIy ázatot.

2.) a nemzeti köznevelésről szőLő 2011. évi CXC. törvény 67. 5 Q) bekezdésében foglaltak
a)apján nyilvános pá|yáńatás lefolytatása nélkül egyetért a Sziváwtny Napközi otthonos
ovoda (1083 Budapest, Szigony u. 18.) vezetője, Matisz Lászlőné ismételt vezetői
megbízásával 5 évre szólóan, a f0I3. augusztus 01. _ 2018. július 31. napjáig terjedő
időszakľa.
3.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon ahatározat 1.a.) és 1.b.) pontja szeľinti
pźiyázati felhívás megjelentetéséről a kormányzati személyugyi igazgatási feladatokat el|átő

szeľv intemetes oldalán, a Jőzsefvarosi onkormtnyzat internetes honlapján, az oktatási és

Kulturális Közlönyben.

4.) felkéri a polgĺáľmestert, hogy a hatźtrozat 1. pontjában kiírt pá|yázatok e|bírá|ásźlta,
valamint a hatźrozat 2. pontjában meghatározott óvodavezetői megbizásra vonatkoző
javaslatot terjessze be a Képviselő-testiilet2013.júliusi 1. rendes üléséľe.
Felelős: polgáľmester
Hatźtridő: 1.) és 2.) pont esetében2013. marcius 20.

3.) pont esetében: 2013. maĺcius 3 1 .

4.) pont esetében: a Képviselő-testület 2013.júliusi l. rendes ülése

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatźlsa alapján: 4.

pontra: ahatározat 1. pontjában kiírt óvodavezetőipáilyázatok elbíľálására,, valamint a
határozat 2. pontjáhan meghatározott óvodavezetői megbízásra vonatkoző javaslat a
Képviselő.testiilet 2013. jr'ilius 17-i ĺilésére beterjesztésľe keľült.

Javaslat a Jóuefvdrosí Intézménymííködtető Ktizpont vezetői plÍlyázatdnak kiírásdra

100t2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. elfogadja a Jőzsefvátosi Intézménymfüödtető Központ intézméĺyvezetoi álláshelyére
vonatkozó pźiyázati felhívást az előterjesztés mellékletétképező taľtalommal,

2. ahatźrozat 1. pontja szeľinti páIyázat lebonyolításához3 tagtĺ értékelő bizottságothoz
létre, mely tagjainak az alábbĺ személyeket jelöli ki:

Sárrtlra Péterné
Zentaioszkźr
Pintér Attila

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 1. pont szeľinti páIyázati ťelhívás
megjelentetéséről a kormányzati személyugyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán, a J ózsefv árosi onkoľm źnyzat intemetes honlapj án,
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4. felkéri a polgáľmestert, hogy az értékęl'ő
v ezetoi pźiy ázat ęlbir áIź.sźlr a vonatkozó
szeptemberi első üléséľe.

Felelős: 1-4. pont esetén: polgármester
Hataridő: 1-2. pont esetén: 2013. március 20.

bizottsźryjavaslata aIapjźn, az |. poĺt szeľinti
eloterjesztést nýjtsa be a Képviselő-testület

3. pont esetén: 2013. április 5.

4. pont esetén: a Képviselő-testület szeptemberi első ülése.

A Humánszoleáltatásĺ tjgYosztáIy Humánkapcsolati lroda tájékoztatása alapján:
4. pontra: a Képviselő-testiilet 23212013. (u.05.) számű határozatával mĺidosította a
Józsefuárosi Intézményműködtető Kiizpont vezetői álláshelyéľe vonatkozó 1. pont
szerinti páůyánati felhívásban foglalt időpontokat, továbbá a vezetői pá.Jyázĺt
elbírálására vonatkoző előterjesztés benyújtásának határidejéül a Képviselő.testület
júliusi második ůĺlését (2013. július 17.) jeliilte meg' az e|őterjesztés határidőben
benyújtásra keľĺilt, az igazgatĺó személyéľő| a képviselő-testiilet 266lf0t3. (WI.17.). sz.
határ ozatáłb a n d łi ntö tt.

Javaslat a LELEK Program jtivőbeni elldtásdra

r04t2013. (rrr.20.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
1. kifejezi azon szćtndékát, hogy 2013. július 0I. napjátől a LELEK-Pľogram végrehajtásának

kozpoĺĺtjának, feladatellátó helyének - a hajléktalanok fogla|koztatźsával kapcsolatos
feladat kivételével - a Józsefilĺĺrosi Varostizemeltetési Szolgálat helyett a Józsefuaľosi
C saládse gítő és Gyermekj óléti Központot kív źnja kij elölni,

2. felkéri a polgármestert, hogy a hatáľozat 1. pontja szerinti feladat átađás-éltyéte|

végrehajtásáľa vonatkoző intézkedési javaslatot, valamint a tÉrBr-Pľogram jövőbeni
mfüödtetéséľe vonatkoző javaslatot terjessze be a Képviselő-testtilet 20L3. ápľilisi 2.

rendes tilésére.
Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 1. pont esetében 2013.július 01.,

2. poľŕ- esetében a Képviselő-testiilet 2013. áprilisi 2. rendes ülése

A Jĺózsefuáľosĺ Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: a LÉLEK-Pľogľam,
valamint a kapcsolĺídó átadás.átvételi feladatok a Józsefuáľosi Családsegítő és

Gyeľmekjĺótéti Kłizpont részéľef013. július 01. hatállyal, attĺíl kezdődően folyamatosan
átadásra kerültek.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapjáą,z |'-2. pont: a Képviselő-testület
17712013. (v.08.) számű határozatálban diintött a LELEK.Pľogrammal kapcsolatos
dłintés ek v onatkozás ában.

Javaslat a BRFK-val kiitenďő adományozlźsi szerződés megkötésére

r34t2013. (rV.17.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
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1. egyszeri' adományozási szerzőďést köt az előteľjeszés mellékletét képezó
taľtalommal - a Budapesti Rendőr-főkapitanysággal (székhely. 1139 Budapest, Teve u.

4-6.), vissza nem térítendő 6.000.000,- Ft ĺisszegben, azza|, hogy az ađományozott
összeg a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitanyság múködésének (személyi
juttatásának, dologi kiadásanak) f,rnanszírozási költségeire használható fel.

f , az |. pontban foglaltak érdekében a 11105 cím - ĺjnként vállalt feladat _ múkodési célú
támogatás áI|amhánartáson belülre e|oirányzatból 6.000 e Ft-ot a záĺolźs alól felold,
ezze| egyidejűleg a 11107-01 cím miĺkĺjdési cél és általanos tartalékon be|u| az
üdtilőhelyi feladatok támogatása központosított állami támogatás elóirányzaÍábő|
6.000 e Ft-ot ztrol.

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat
költségvetéséľől szóló rendelet következő módosításánál vegye fi gyelembe.

4. felkéri a polgármestert az 1. pont szeľinti adomźnyozásí szerzoďés a|áirására.
Felelős: polgrírmesteľ
Hataridő: I-2. pont esętén f0I2. április 17.

3. pont esetén a költségvetési ľendelet következő móđosítása,
4' pont esetén az adomźnyozźĺsi szeruoďés BRFK źital l'rlrténo a|áírását
követően

A JegYzői Kabinet tájékoztatźlsa alapján: az adományozási szerződés megktitésľeo a
támogatási tisszeg átutalásľa kerůilt.

Javaslat a Palotanegłeď teriiletén épiiletek és utcaképek helyi védetté nyilvdnítúsdra

138t2013. (rV.17.)
A Képviselő-tettilet úgy dĺint, hogy felkéri a polgáľmestert
aJőzsefváros helyi építészeti ĺiľĺikségének védelméľől szóló 52l20I1.(IX.19.) önkoľmányzati
rendelet 1. sz. mellékletében foglalt helyi védett értékek jegyzékében szereplő védett
épületekkel kapcsolatos ťoldhivatali bejegyzés elindítására, dZ ehhez szfüséges
dokumentumokat, formanyomtatványokat és meghatalm aztsokat aláírásźlr a.

1. a helyi védett épületeken e|he|yezendő táblák elkészítése és az éptileteken való
elhelyezése targyábaĺ az AFY Kft-vel kötött váI|alkozői szerződés módosításának
a|áírásźtra. A módosítás a|apjźln a szęrzőđés szerinti keľetösszeg 1.025.000e Ft-ra
módosul.

Felelős: polgármester
Hatańđo: 1. pont tekintetében: 2013.július 30.

2. ponttekintetében: 2013.július 30.

A Városfeilesztési és Főépítészi Üwosztály Főépítészi Iľoda tájékoztatálsa alapján: a
Fiildhivatallal a vártná| ti'bb egyeztetésre volt szůikség a bejegyzés módjáľa
vonatkozóan, de a kéľelem beadása még szeptembeľben megttiľténik.
Az AFv Kft.vel a szerződés mĺódosítása 20l.3. júlĺusában a|áírásra keľiilt. A táblák
megľendelése és legyáľtása 2013. augusztusában megttirtént, jelenleg folyik a ktizös
képviselőkkel, illetve a tulajdonosokkal az egyeztetés a tábla pontos helyéről.

A Pénziigvi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő.testůilet 138t20L3. (Iv.17.)
számű határozatának 2. pontja tekintetében a helyi védett épiileteken elhelyezendő
táďo|ák elkészítése és az épületeken valĺó elhelyezése tárgyában az AFV Kft-vel ktitött
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vállalkozói szerződés módosítását 2013. júniusában a|áírtálk. A módosítás alapján a
szerződés szerinti keľetösszeg 1.025.000e Ft-ra módosult, melyből20Í2. évben 75.000.-Ft
felhasználásľa került.20Í3. évben a keret 800.000.-Ft,2014. évben 150.000.-Ft.ot biztosít
az önkormányzat.

Javaslat segélyhívó rendszer kíalakítására a díffizető parkoló automatdkban

166/20rs. U08.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:
1. 2013 július l-től tźtmogatja a segélyhívó rendszer kialakítását az előteqesztés első számíl

mellékletében foglaltak szeľint
2. az 1' pontban foglaltak végľehajtása céljából|, annak fedezetétil a paľkolási bevételi tĺibbletet

jelĺili meg.
3. aKońerület-felrigylet 30105 cím kcjtelezo fęIađat bevételi intézményi miĺködési bevételi

e|óírányzatát 8.180. e Ft-tal és a kiadás felhalmozási előirźnyzatźú7.790. e Ft-tal, dologi
kiadás előirźnyzatat390 e Ft-tal megemeli.

4. brtősanelőzetes kötelezettségetvá||al évęnte megközelítőleg 780 e Ft-ľa SIM kártyák havi
dijaka.

5. felkéri a polgĺírmestert, hogy ahatátozatban foglaltakat az ĺjnkoľmányzati kĺlltségvetésről
szóló rendelet soron kĺjvetkező módosításánál vegye figyelembe.

6. felkéľi a KcjzterĹilet-felügyelet vezetőjét abeszerzés lefolytatásáta, valamint a segélyhívó
rendszer kiépítésre.

Felelős: 1-4. pont esetében: polgĺĺrmester
5. pont esetében polgáľmester
6. pont esętében KöZteľÍilet-felügyelet v ezetője

Hataľidő: 1-4. pont esetében 20|3. május 8.

5. pont esetében a k<iltségvetésľől szóló ľendelet kĺjvetkező módosítása
6. pont esetében 2013június 30.

A Pénziigvi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testiilet 166ĺ20Í3. (v.08.)
számrĺ határozatában foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a 36ĺ2013. (uI.18.)
számú ktiltségvetésről szóló iinkormányzatĺ rendeletben végrehajtásľa került.

A Ktizterület.felüeyelet tájékoztatása alapján: a díjťlzető paľkoló automatákban a
segélyhívĺí rendszeľ kiépítése megtiirtént.

Javaslat az MNP III. Tdrsadalmi és Gazdaságí alprogramokhoz kapcsolódó döntések
meghozatalára

188/2013. (V.22.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a lőzsefvátosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ
feladatainak megvalósításźůloz 1 fovel, aTŁl2Intenzív családmegtartő szo|gáltatások szakmai
vezető feladat e||átásáĺamegbizási szerződést köt 2013. május 23. és2015. május 30. kĺjzötti
időszakban, jaľulékokkal egyĹitt összesen 4 656 000 Ft összegben, és felhatalmazza a
p o 1 gáľme stert a me gb í zási szer zo dé s aláír ásáľ a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013. május 23.
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A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: a JCSGYK feladatainak
megvalĺisításáthoz a T4/f Intenzív családmegtartő szo|gáltatások szakmai vezető feladat
e||átásá'ra a szeľződés megktitésre keriilt.

189t2013. N.22.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Magdolna Negyed Progľam III. végrehajtásához
kapcsolódóan
1. a Józsefuaľosi Varostizemeltetési Szolgálat feladatainak megvalósításához 4 fovel, 15

alkalomľa sző|ő, lomtalanítások szakmai irźnyitása feladat e||átására megbízási
szerzodéseket köt 2013. május 23. és 2013. decembeľ 31. közötti időszakban, jarulékokkal
együtt ĺisszesen 745 800 Ft összegben, és felhatalmazza a polgármestert a megbizźsi
szer ző désęk aláir ásár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. május 23 .

f. a lőzsefuaľosi Vĺíľostizemeltetési Szolgá|at feladatainak megvalósításához 4 fővel, 10
alkalomĺa sző|ő, paľkgondozási tevékenység szakmďl irányítása és 10 épi|ethez
kapcsolódó zöldudvar kialakítási tevékenység szakmai irtnyitása feladatok eI|átźsttra
megbízásí szerződéseket köt 2013. május 23. és 2015. május 30. köztjtti időszakban,
jĺírulékokkal egyiitt összesen 994 400 Ft összegben, és feIhata|mazza a po|gfumesteľt a
megbízźsí szeruő dések a|áításfu a.

Felelős: polgármester
Hatźriđő : 2013 . május 23.

3. a Józsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladatainak megvalósításához 2
fővel, hźztartásgazdálkodási klubfoglalkozás kurzusok megÍartása feladat el|átźsźna
megbizásí szerzőđéseket köt 2013. május 23. és 2015. május 30. kĺjzötti időszakban,
jaľulékokkal egyĺitt összesen 28I4 560 Ft összegben, és felhatalmazza a polgármestert a
me gbízási szer zo đések aláit ásár a.

Felelős : polgĺírmester
Hatźriđő : 2013. május 23 .

4. a Jőzsefuaľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kcizpont feladatainak megvalósításźůloz 2
füvel, közos képviselők képzése kuľzusok megtaľtása feladat el|átásfua megbízási
szerződéseket k<jt 2013. május 23. és 20|5. május 30. közĺĺtti időszakban, jaĺulékokkal
együtt összesen 542 808 Ft ĺisszegben, és fe|hatalmazza a po|gármestert a megbizźsi
szeruó đések aláír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 23.

5. a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladatainak megvalósításźlhoz 2
fővel, a T4l2 Intenziv családmegtartő szo|gáItatások háttérmunkás felađatok e||átására
megbízási szęrződéseket ktjt 2013. május 23. és 2015. május 30. közötti időszakban,
járulékokkal együtt <lsszesen 975 044 Ft összegben, és felhatalmazza a po|gźrmestert a
megbizási szerzó đések aláír źsáĺ a.

Felelős: polgármester
Hatfuido : 2013 . május 23 .

6. a Iőzsefvaĺosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ feladatainak megvalósításźlhoz 3

fovel, a T4l3 Családfejlesztési szo|gá|tatás háttéľmunkás feladatok cllátásara mcgbízási
szeruőđéseket ktjt z0I3. május 23. és 2015. május 30. kcjzötti időszakban, jarulékokkal
együtt cisszesen 3 839 236 Ft összegben, és felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szer ző ďések aláír ásfu a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. mźius 23.
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7. a Józsefvźrosi Családsegítő. és Gyermekjóléti Központ fęIadataínak megvalósításźlhoz 3
fővel, a G2l1 JCsGyK Alláskeresési klub meglartźsa feladat e||átására megbízási
szerzodéseket köt 2013. május 23. és 2015. május 30. közötti időszakban, jarulékokkal
együtt összesen 3 07I 389 Ft összegben' és fe|hatalmazza a polgármęstert a megbízási
szeruődések a|áirásfua.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. mĄus 23.
aT3lI ,,Fiige'' szenvedélybetegség és bűnmegelőzésí prevenciós fog|alkozźtsok és aT4/I
KozteľĹileti áľtalomcsĺikkentő szo|gá|tatźtsok projektek megvalósítástůloz 1 fővel, szakmai
koordinátoľ feladat eLlátásáramegbízźsi szeruődést köt 2013. május 23. és2015. május 30.
ktjzötti időszakban, járulékokkal egyĹitt ĺisszesen I255 997 Ft ĺisszegben' és fe|hata|mazza
a polgáľmesteľt a megbízási szerzőđés a|áírźsttra.
Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő : 2013 . május 23 .

9. a T3l1 Szenvedélybetegségekkel, bĺĺ:nmegelőzéssęl és áLdozatvédelemmel foglalkozó
osztályfőnöki őrźk projekt megvalósításźůloz l fovel, szakmai kooľdinátor feladat
e||źttására megbízási szeruődést köt 2013. május 23' és2015. május 30. közötti időszakban,
jaľulékokkal együtt cisszesen I034 351 Ft <isszegben, és felhatalmazza a polgiírmestert a
megbízási szer zó đés a|áir ásźlr a.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2013. mźĄus 23.

|0.a T3lI ,,Füge'' szenvedélybetegség és bűnmege|őzési prevenciós fog|a|kozások projekt
megvalósítása érdekében szo|gźĺ|tatásí szerzőđést köt az INDIT Koza|apítránrryal
(székhely: 76f3 Pécs, Szendrey Júlia u. 6.) 2013. május 23. és2013. decembeľ 31. kozotti
idoszakľa vonatkozóan cisszesen bruttó 680 000 Ft szolgá|tatási díj ellenében, és
fe|hata|mazza a po|gtrmesteľt a szo|gáltatásí szeruődés alźńrástra.
Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2013. máj us 23.

11. a T4l4 Tehetséggonđozás projekt megvalósítźsźůloz 1 fővel, szabnai koordinátoľ feladat
ę|Iáttsźxamegbízási szerzođést köt 2013. május 23. és2015. május 30. közötti időszakban,
járulékokkal egyĺitt összesęn 923 528 Ft megbízási díj ellenében, és felhatalmazza a
p o l gárme stert a me gbí zási szer zó ďés a|áír ásár a.

Felelős : polgĺíľmester
Határiđő 2013. május 23.

12. a Képviselő-testĹilet a 65/2013. (II.27.) szám,Úhatározata 11. pontja a|apjźn elfogadott a

,,Magdolna Negyed Projekt III. megvalósításában résffievo szervezetek egyiittmfüödési
rendszere'' dokumentumban a T3lI Szenvedélybetegségeket, bűnelkövetést, á|đozattá
vźiást cé|ző prevenció projekt és a T4l| K<jzterületi ártalomcsökkentő szolgáltatások
projekt pľojektmegvalósító szervezetét (PMVSZ) a PH Polgáľmesteri Kabinet Pľojekt
egységről (PH-PC S) PH Human szo|gźitatźtsi Ügyosĺályra (PH-HUM) módosítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. mźĄus 22.

|3. a Képviselő-testület 320/2012. (IX.27.) szétmű határozatában biztosított, az MNPIII
páIyazatban el nem számolható,37 000 000 forint ĺinkoľmányzati fonás terhére 1 500 000
Ft-ot biztosít céljelleggel a Józsefuárosi Csaláđsegítő és Gyermekjóléti Központ részére.
Az összeg fe|hasznźůása aZ MNPIII megvalósítása kapcsán fellépő, már beszerzett
informatikai eszközĺjk informatikus általi szakfelügyeletére (rendszergazda), szoftver
beszeruésre és egyéb dologi kiadások (takarítószerek, irodaszer, nyomtató festékkazetÍa)
ťlĺaĺszír o zásár a használ ható fel.
Felelős: polgármesteľ
Határiđo : 2013 . május 22.

8.
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14. a lőzsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ intézményvezetóje a 14. pontban
meghatfuozott összeg feIhaszĺźiásávaIZ}I3. december 31-ig köteles elszámolni.
Felelő s : Józsefu áľo si Családse gítő és Gyermekj óléti Központ v ezetőj e

Hataľidő: 2013. december 31.
15. a) elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező, a Program Alap aktualizált Működési

Kézikönyvét;
b) felkéri a polgármesteľt, hogy a Működési Kézikĺinyv szerinti az egyedi pá|yázati

kiírások előkészítéséľe és aYźľosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság elé terjesĺésére;
c) felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot az egyedi pá,Iyázatok

értékelését végzó szetvezet tagjainak kijelölésére, akik tiszteletdíjban/ďijazásban nem
részesülnek.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a) 2013. mźi1lls 22.

b), c) Működési Kézikĺinyv szerinti ütemezés a|apjźn
I6.a) a Program Alap keretében felhaszná|hatő közvetett támogatást 50 millió Ft összegben

határozzameg;

b) felkéľi a Rév8 Zrt.-t, hogy készítse el a Progľam Alap menedzsment költségének
átcsoportosításárő| szóló változásbejelentőt, melynek aLáítására felkéri a polgármestert;

c) felkéri a Rév8 Zrt.-t a b) szerinti változásbejelentő Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.
r észét e történó benýj tásara.

Felelős: polgármester, Rév8 Zrt.
Határidő: 2013. május 31.

77. ahattnozat 6.,7. és 10. pontjában foglaltak miatt a 11604 cím kiadás T4 Szociális
programok - <jnként vźllla|t feladat - dologi elóirányzatárőI I.734,9 e Ft-ot átcsoportosít -
onként vá|Ia|t feladat - a szeméIyi juttatások előirányzatźlra I.380,] e Ft ĺjsszegben, a
munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzéĄárulási adó elóirányzatára 354,2 e Ft
<isszegben.
Felelős: polgármester
Hatariđő: 20|3. május 23.

18. a hatźnozat 14. porijában foglaltak miatt:
a) az onkormányzat kiadás 11604 cím - tinként vállalt feladat - Tervezési feladatok dologi

előkźnyzailáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kote|ező feladat -

ťlnanszítozási műkodési kiadási e|oirźnyzaton beltil az írźnyítőszervi támogatásként
folyósítotttźtmogatáskiutalásaeIoirányzatára.

b) a Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont 40100 cím - önként vállalt feIađat _ bevételi
ťĺnanszítozási bevételeken belül az írźnyítőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás
ťĺzetési szám|tn történő jőváirása e|őirźnyzatát és a kiađás dologi eloirźnyzatát 1.500,0 e

Ft-talmegemeli az MNPIII. keretében ellátandó feladatok címen.
Fęlelős: polgáľmesteľ
Hatáľiđő: 20t3 . mtlus 23 .

19. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a
hatźr ozatb arl fo glaltakat ve gye f i gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hataĺido: a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: 16. pont: a vá.Itozás bejelentés elkésztilt és 2013.
július 11.én benyújtásľa keriilt a Pro Regio NonproÍit Kłizhasznú Kľt. részére, mely
szervezet2013.július 18-án befogadta aváItozást és nyilvántaľtásában aztátvezette.
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A Józsefuárosi Városůizemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: az 7'. és a 2. ponthoz:
A megbízási szeľződések előkészítése és megkłitése megttiľtént.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapjánz a hatálrozat 12. pontjában
foglaltak alapján a Humánszolgáltatási Ugyosztály 2 feladat esetében
pľojektmegvalósítĺi szervezet lett, a feladatokról a Rév8 Zrt-ve| az egyeztetés
megtti rtén t, a megbízási szeľző dés ek előkészítés ľe keriiltek.

A Pénzůieyĺ Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺi|et 189ĺf0|3. (v.22.)
számű határozatźlnak 17-18. pontjában foglaltak esetében a kłiltségvetés módosítása a
36|2013. (VII.18.) számrĺ kłiltségvetésről szĺólĺó önkoľmányzati rendeletben végrehajtásľa
került.

A Polgáľmesteri Kabinet tájékoztatása alapján: a JCSGYK-val és a JVSZ-vel a
szerződések a határozathozatal után folyamatosan megktitésre kerültek, a Pľogram
Alappal kapcsolatos pá|yázatok kiÍľásra keľůiltek, a Program Alap menedzsment
költségének átcsopoľtosításáľól szóló váitozás.bejelentő a Pro Regio Nonpľofit
Ktizhasznú Kft. ľészéľe benyújtásra kerültek.

A 2013. februúr 18. napjóra kiírt ,,Iljú hdzas/2013 típusú,, bérlakás pályúzat eredményének
megdllapítdsa

19112013. N.22.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:

I.) az,,I}J|20I3.,,típusú pá|yazaton meghiľdetett Budapest VIII., Práter u. 18. I. emelet 3.

szźtm a|atti lakásra benffitott pá|yázat nyeľtese a soľsolás alapjźn:

Hutai Zo|tźnés Hutai ZoItźfirLé ( 8 pont)

Nincs a sorľendben kö'vetkező páIyaző,
Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. május 22.

2.) az,,IW2013.,,típusú pá|ytzaton meghirdetett Budapest VIII., Dankó u. 40. III. em. 5.

szttm alatti lakásra benýjtott pźtlyazat nyeľtese a sorsolás aIapjźn:

SchullKálmrín és Schullné Tóth Éva (8 pont)

A soľľenđben kĺjvetkező pźiyázo:

Torma Attila és Tormáné Horvát Adrien Jolĺĺn (7 pont)
Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatźríđő : 20 |3 . május 22.

3.) az,,IHl20l3.,,típusú páIytnaton meghirdetett Budapest VIII., Magdolna u. 44.II. em.

II. szźnn alatti lakásra benýjtottptiyazat nyertese:

Horváth József és Horváth Józsefné (8 pont)

Nincs a sorrendben kĺjvetkező páIyáző.
Felelős: Kisfalu Kft tigyvezetó ígazgatőja
Hatfuĺđő : 20 1 3 . máius 22.
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4.) Felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy azT.), 2.) 3.), pontban meghatározott. lakásokĺa
vonatkozóan a nyertes páIyazőI<kal, illetve a nyertes visszalépése' vagy kiesése esetén
a sorľendben kovetkező páIyazőId<al a bérleti szerzodést kösse meg. A páIyázatraklírt
lakásokľa kötött bérleti szerződésbe bele kell foglalni, hogy a bérlo a lakást a bérleti
szerzodés megkötéSétőI számított 10 évig nem veheti meg.

Felelős : Kisfalu Kft ugyv ezető igazgatőja
Határidő: 2013. iúlius 31.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a tulajdonosi nyilatkozatok elkészültek. A béľleti
szerződ,ések megktitésre kerültek, és a lakások biľtokba adása megtiirtént.

Javaslat a Biztos Kezdet Gverekhdz tovdbbi mííködtetésére

198/2013. N.22.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy onként vállalt feladatként 2013.június 01. napjátóI201,3.
december 31. napjáig továbbľa is mfüödteti a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődékben a Biztos
Kezđet GyereIłházat abban az esetben, ha onkormtnyzatuĺ:lk elnyeri a 2013. évre igényelt
támogatást.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. mźi1us 22.

A Humánszolgá|tatási Ügvosztály tájékoztatása alapján: Az Emberi Eľőfoľrások
Minisztériuma által kiadott 2013.június 25. napján kelt támogatói okirat értelmében a
6.896.384'.Ft tisszegű támogatás került megítélésre a Budapest Józsefuáľosi
Onkoľmányzatrészére a Biztos Kezdet Gyerekház 2013. évi műktidtetésére.

J av as l at az E U E le lmis ze r s e g é ly p r o g r am fo ly t at ás dr a

200/201s. u22.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2014. mĺĺľcius 3I. napjáig terjedő időtaĺammal EgyĹittműködési Megállapodást köt a
Magyat Élelmiszerbank Egyesülettel - az EIJ Élelmiszersegély programban való
részvéte| céIjábőI -,

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon aZ adomány kiosztásával jáÍő szervezo-
admini s ztr atív feladatok ell átás aró 1'

3. az adomány rászorulóknak történő kiosztásával a Józsefuárosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Kĺizpont vezetőjétbízza meg és 250 e Ft-ot biztosít az intézmény részére
az adomźny kiosztásával kapcsolatos költségekľe a 11301 címen tervezett adomány
száIlítás 1.000,0 e Ft-os e|óirźlnyzatábő|.

4. ahatátozat 3. pontjában foglaltak miatt:
a. az onkormanyzat kíadas 11301 cím dologi _ EU adományok szźi|itása -

e|oirźnyzatľól_ önként vállalt feladat - 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l108-
02 cím - önként vállalt feladat - ťĺnaĺszítozási mrĺködési kiadási előiľĺĺnyzaton
beltil aZ irányítőszervi támogatásként folyósított támogatts kiutalása
e|őkányzatára,

b. a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím - önként vállalt feladat -
bevételi ťlĺanszírozási működési bevételeken belül azkányíÍószewitámogatásként
folyósított támogatás ťlzetési szźlmlán torténő jőváirása előirányzatátzs),O e Ft-tal
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és a kiadás dologi e\őirźlnyzatát megeme|i az EU adományok kiosńásának
költségei címen,

5. felkéľi a lőzsefvtlrosi Közösségi Hazak Nonpľofit Kft-t, hogy a 1083 Budapest,
Szigony u. I6lb. szźlm alatĹi telephelyét az EU Elelmiszersegély progľam keretében
kapott adomány - időszakos - raktarozásáľa és annak kiosztásaĺa helyszínként
biztosítsa,

6. amennyiben az 5. pontban megjelolt helyiség - időszakos használatźlra - az adomány
rukttrozására, osztásáta egyéb önkormanyzati érđek miatt nem lesz lehetőség, abban
az esetben felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az EU Elelmiszersegély pľogIam keretében
kapott adomány ruktározására és annak kiosáásaĺa alkalmas helyiséget biztosítson,

7 . felkéri a polgĺíľmesteľt a hatáĺozat 1. pontja szerinti Egyiittmfüödési Megállapodás
aláításźtra,

8. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a koltségvetési rendelet
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: 1., 3-8. pont esetében polgáľmester,2. pont esetében jegyző
Hataridő: 1-6. pont esetében 2013. mtlusZZ.

7. pont esetében 20|3.június 30.
8. pont esetében a ktiltségvetési rendelet következő módosítása

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapjánz 20\4.
máľcius 31. napjáig terjedő időtartammal az EU Élehiszeľsegély pľogramban való
részvétel céljából az Együttmiĺktidési Megállapodás megktitésľe, a felek áůta| a|áírásra
keľült. A' szerződ'és megkiitéséről szóló tájékoztatás a programban ľésztvevő szervezetek
felé megküldésľe keriilt.

A Pénzüeyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képvĺselő-testület 20012013. N.zf.)
számú határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés mĺódosítása a 36ĺ2013. (v[.18.)
számú kłiltségvetésről szóló łinkormányzati ľendeletben végrehajtásra keľült.

A Józsefvárosi Köztisségi Házak Nonpľofit Kft. tájékoztatása alapjánz a JKH NKft.
biztosítja a 1083 Budapest, Szigony u. l6ĺb. szám a|atti telephelyét az EU
Elelmiszeľsegély pľogľam keretében kapott adomány - időszakos - ľaktározására és
annak kiosztására helyszínként.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apján: a Családsegítő Szo|gá|atta| egyeztetve, hogy a
Budapest VIII.' Szigony u 16/b. épület megfelel a célnak, szeptember-októbeľ köľül
várhatő az éIelmiszercsomag száIlítás. Rendkívüli esetben a Budapest VIII.' Déľi Miksa
u. 6. szám a|atti ingatlant tudjuk biztosítani.

Javaslat a Jóaefvdrosi Intézménymiĺktjdtető Központ informatikai problémóinak
me g o lďlts dr a, v a lamínt kö lt s é gv etés í átcs op o rto s ít ús r a

201t2013. (V.22.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1. a Józsefuaĺosi Intézménymúkĺjdtető Kĺizpont feladatainak e||átźsźlhoz szoftver

beszerzésre2.248,3 e Ft-ot biztosít a mfüödési általános tartalék terhéľe.
2. az I. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 1l107-01 cím működési cél és

általános taľtalékon belül az általanos l.artalék előirányzatárőI 2.248.3 e Ft-ot
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átcsoportosít a 80102-02 cím ťĺnanszírozźsi felhalmozási kiadáson belül az
fuányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása elotányzattra.

3. a Józsefuárosi Intézménymfüödtető Központ 72101 cím bevételi ťĺnanszírozási
fe|halmozźtsi bevételen beltil az irányitőszewi támogatásként folyósított támogatás
ťlzetésí szám|tn történő jőváírás e|őiráĺyzatáú és a kiadás felha|mozás e|oirányzatźú"

2.248,3 e Ft-tal megemeli.

4. felkéri aJIKvezetőjét' hogy abeszerzési eljárást folýassa le.
5. felkéri a polgáľmestert, hogy a határozatbarĺ foglaltakat a költségvetésről szóló

ľenđelet következő módosításánál vegye fi gyelembe.
6. az e|oteqesztés III. pontjában foglaltakat a Jőzsęfuáĺosi Intézménymfüĺidteto Kozpont

a2013. évi kcĺltségvetésének dologi e|ófuźnyzata terhéľe valósítsa meg.

1. tartós e|ozetes kötelezettséget vállal a következő évek kĺiltségvetésnek terhére a
vírusvédelem éves đíjźtra, melynek összege évi bruttó 140,2 e Ft, melynek fedezetéiĺl
az ĺjnkoľmányzati adóbevételeket jelöli meg.

8. felkéri a polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénéI a 7.

pontban foglaltakat Vegye ťrgyelembe.
Felelős: 1-3., 5. és a 8. pont esetében polgármester

4. pont esetében Józsefiláľosi Intézményműködtető K<lzpont vezetóje
6-7. pont esetében polgármestet, Jőzsefvaľosi Intézményműködtető Kĺizpont vezetője

Hatźltidő: 1.-3. pont esetében 2013. május 22.
4. pont esetébęn f0I3.június 3O-ig,
5. pont esetében a kĺĺltségvetésről szóló rendelet kcjvetkező módosítása, legkésőbb

június 30.
6. pont esetében 2013.június 3O-ig,
7. pont esetében 2013. május22.
8. pont esetében a 2014. évi és ań.kovető évek költségvetésének terllezése, elfogadása

A PénzůigYi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képvĺselő.testület 201ĺ2013. N.22.)
számú határozatźłban foglaltak esetében a költségvetés módosítása a 3612013. (VII.18.)
számú kłiltségvetésľől szóló iinkormányzati ľendeletben végrehajtásľa kerĺilt.

A Józsefuárosi Intézménvműkiidtető Kiizpont tájékoztatása alapján: a Józsefoáľosi
lntézménymíĺktidtető Kiizpont beszerezte a szoftveľeket, a tartĺis e|őzetes
kiitelezettségvállalást a 2014. évi kiiltségvetés elkészÍtésénél figyelembe veszi.

ravaslat a 201l-2012. évi lakdselidegenítési bevételek Fővdrosi onkormdnyzat részére
történő b efizetés ének te lj es ítés ére

212t2013. (vl.0s.)

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy
1. az onkorrrrárryzat a 20II-20I2. évi lakóépületeinek (a berľrfü lévő lakások)

elidegenítéséből származő bevételek ötven százalékának _ azaz 223.59I.413.- Ft -
beÍizetési kötelezettségét az |993. éví LXXVil. tĺiľvényben szabá|yozott felhasználás
igazolásáv al telj e síti.
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2. a határozat 1. pontja a|apján felkéri a Polgármestert, a szĹĺkséges intézkedések
megtételéľe, a kéľelem és kapcsolódó egyéb dokumentumok, vagy a Magyar
Allamkincstár áIta| kiadott esetleges hiánypótlások (kiegészíÍés-, kérések, stb.) aláírására.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013,június 30.

A PénzügYi tjgvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 2t2|2013. (u.05.)
számú határozatálban foglaltak az ügyosztály részérő| kiiltin intézkedést nem igényelnek,
a kéľt dokumentumok a Magyaľ Államkincstár ľészére meg lettek kiildve.

Az ingatlan-nyilvúntartdsban 35229 helyrajzi szúmon nyilvántartott, természetben Budapest
VnI., Jóuef kijrút 48. szdm alatti, il|%-ban onkormdnyzati tulajdonú ingatlan
é rté kes ítés re v aIó kij e Iö lés e

214t2013. (vI.Os.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy:
1.) az 52912002. (09.I2.) számíhatźrozatát visszavonja.
2.) a Budapest WII., Jóaef körút 48. szźrn a|atti, 35229 hĺsz-ú épületben ta|á|hatő lakás és

nem lakás célú helyiségeket elidegenítésre kijelöli. Ahatáľozatlan időtaĺamĺa bérbe adott
lakások esetében a véte|ár a kijelölés időpontjában hatályban lévő <jnkormźnyzati
rendelet a|apján a foľgalmi érték 25 oÁ-a, komfortos, összkomfortos lakás esetében a
véte|źr a foľgalmi érték 50 %o-a, a nem lakás cé|jara szo|gáIő helyiségek esetében a
vételár a kijelölés időpondábanhatá|ybarl lévő rendeleta|apjźn a forgalmi értékl}} %o-a.

3.) az épi|eten e|végzett munkálatok után visszaigényelt 10.143,0 e Ft Afa visszaťlzętésének
fędezetére a2013. évi kĺiltségvetésben 7.000,0 e Ft-ot biztosít a 11602 cím dologi kiadási
e|őfuźtĺyzata terhére, 2014. évre 3.|43,0 e Ft-ra előzetes kĺjtelezettséget vźila| az
elidegenítési bevételek terhére.

4.) a 3. pontban foglaltak érdekében a |1602 cím - kötelező feladat _ dologi kiadásokon
belül a Tźlrsashźlzi közĺis költség e|(5fuźnyzatfuő| 5.000,0 e Ft-ot, a Szabviĺnyos
mérőhelyek kialakítása e|oirtnyzatárőI 2,000,0 e Ft-ot átcsoportosit az áfa befizetés
előirtnyzatáraalőzsef krt. 48. értékesítése miatti áfavisszaťlzetése érdekében.

5.) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a k<iltségvetés következő
módosításáná| és a20I4. évi kciltségvetés készítésénél vegye Íigyelembe.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 1 -3. pontok esetében: 2013 . június 3 0.

4.pont esetében: a kĺiltségvetés kcjvetkező móđosítása

A Kisfalu Kft. táĘékoztatása alapján: a béľlőket éľtesítették a batározatrő|, az alapító
okiľat elkészítését megrendelték.

Az ingatlan-nyílvdntartásban 38818/6-10, 388l8/12-]3, 38818/16-19, 388l8/36-38 és
38818/40 hetyrajzí szúmon nyilvántartott, tigynevezett MlíV fulepen elhelyezkedő, 100%-
ban önkormónyzati tulajdonú lakóépületek elidegenítésre történő kíjelölése

2rst20r3. (vr.0s.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:



1.)

2.)

a 336lf0l0. (IX. 07.) számv hatźrozatának 3.

szövegre módosítja: a lakások egyösszegű
fov ízháIő zat' gynjto s zennyc s atoľna rends zeľe
hányaduk alapj źn számított r észar ány áv a|,

pont első fľancia bekezdését a következő
vételfua megegyezlk az onkormányzat
cseréje koltségének a lakásokĺa, tulajdoni

az ingatlan-nyilvántartásban 38818/6 helyrajzi számon nyilvĺántaľtott, természetben
Budapest VIII., Salgótaľjáni iú 7. (a valóságban Szemafor u. 9.) szám alatti épületben
ta|áIhatő lakásokat elidegenítésľe kijelöli. Ahattlrozatlan időtaĺamĺa béľbe adott lakások
esetében avétę|ár a kijelölés időpontjában hatźlIyban lévő rendelet 32. $-a alapjan a HVT
területre tekintettel a vízmú, csatornamtĺ közműrendszeľ felújítás költségeivel
megegyező, a lakásra tulajdoni hanyad arányában eső összeg.
az ingatlan-nyilvántaltásban 38818/7 he|yrajzi sztlmon nyilvántaľtott, teľmészetben
Budapest VIII., Salgótarjani út 9. (a valóságban Szemafor u. 7.) szám alatti épületben
ta|áIhatő lakásokat elidegenítésĺe kijelöli. Ahatźnozatlan időtartamľa bérbe adott lakások
ęsetében a véte|ár a kijelölés időpontjában hatáIybarĺ lévő ľendelet 32. $-a alapján a HVT
teľiiletre tekintettel a vizmu, csatomamű közműrendszer felújítás költségeivel
me ge gy ezo, a lakásr a tul aj doni hanyad aĺ ány áb an e s ő ö s sze g.

az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/8 helytajzi számon nyilvántartott, teľmészetben
Budapest VIII., Salgótaľjáni út 11. (a valóságban Szemafor u. 5.) száma|atti épületben
ta|áIhatő lakásokat elidegenítésľe kijelöli. Ahatározatlan időtartamĺa bérbe adott lakások
esetében avéte|ár a kijel<llés időpontjában hatźtlybarl lévő rendelet32. $-a alapjan a HVT
terĹiletre tekintettel a vízmu, csatornamű közmtĺľendszer felújítás kĺiltségeivel
me ge gy ezo, a lakásr a tul aj doni hány ad ar tny áb an e s ő ö s sze g.

az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/9 helyrajzi számon nyilvĺĺntartott' természetben
Budapest VIII., Salgótaľjáni út 13. (a valóságban Szemafor u. 3.) száma|atti épületben
ta|źihatő lakásokat elidegenítésre kijelcili. Ahatározatlan időtartamĺa bérbę adott lakások
esetében avétellár a kijelölés időpontjában hatźiyban lévő rendelet32. $-a alapján a HVT
terĹiletre tekintettel a vizmu, csatoľnamű közműrendszer felújítás költségeivel
megegyező, a lakásra tulajdoni hanyad artnyában eső összeg.
az íngatIan-nyilvĺíntaľtásban 38818/19 he|yrajzi szĺímon nyilvantartott, természetben
Budapest VIII., Szemafor u. 8. szám alatti épületben található lakásokat elidegenítésre
kijelöli. A határozatlan időtatamĺa bérbe adott lakások esetében a vételar a kijelölés
időpontjábanhattt|yban lévő rendelet32. $-a alapjaĺl a HVT teľĹiletre tekintęttel avízmu,
csatornamiĺ közmrirendszer felújítás költségeivel megegyezo, a lakásra tulajdoni hányad'
arźnyábarleső összeg.
az ingatlarl-nyi|vántartásban 38818/16 helyrajzi számon nyilvĺĺntartott' teľmészetbęn
Budapest VI[., Lokomotív utca 1. (a valóságban Szemafor v 2.) szźĺrl a|atti épületben
ta|źihatő lakásokat elidegenítésre kijelöli. Ahatźrozatlan időtaĺtamĺa bérbe adott lakások
esetében avéte|fu a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet32. $-a alapjan a HVT
területre tekintettel a vízmu, csatoľnamű kĺizműrendszer felújítás költségeivel
me ge gy ezó, a |akást a tul aj doni hlĺnyad ar źny źlb an e s ő ö s s ze g.

az ingatlan-nyilvantaľtásban 38818/37 helyrajzi számon nyilvĺántaľtott, teľmészetbęn
Budapest VIII., Lokomotív utca2, szttm a|atti épületben ta|źihatő lakásokat elidegenítésre
kijelĺili. A határozatlan időtartamÍa bérbe adott lakások esetében a vételar a kijelölés
időpontjábanhatáIybarl lévő rendelęt32. $-a alapjan a HVT területľe tekintettel avízmu,
csatomamű ktjzmrĺľendszer felújítás költségeivel megegyezo, a lakásra tulajdoni hanyad
arányában eső összeg.
az iĺgatlarl-nyilvĺĺntaľtásban 38818i17 helyrajzi számon nyilvántaĺott, természetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 3. (a valóságban Szemafor u. 4.) sztlm alatti épiiletben
taIźihatő lakásokat elidegenítésre kijelöli. Ahatározatlan időtaľtamra bérbe adott lakások
esetében avéte|źr a kijelölés időpontjában hatźiyban lévő ľendelet32. $-a alapján a HVT

3.)

4.)

s.)

6.)

7.)

8.)

e.)
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tertiletľe tekintettel a vízmu, csatoľnamű kĺjzműrendszeľ felújítás költségeivel
megegyező, aIakásra tulajdoni hányad aránytlban eső összeg.

|O.)az ingatlan-nyilvántartásban 38818/36 helyľajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII., Lokomotív lÍca 4. szám a|atti épületben ta|áIhatő lakásokat elidegenítésre
kijelöli. A határozatlan időtartamĺa bérbe adott lakások esetében a vételar a kijelĺilés
időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a alapjrán a HVT terĹiletre tekintettel avízmu,
csatornamű közmrĺrendszeľ felújítás költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hźnyad
ar ttny tlb an eső o s sze g.

Lt.)az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/18 he|yrajzi számon nyilvantaľtott, természętben
Budapest VIII., Lokomotív utca 5. (a valóságban Szemafor u. 6.) szám alatti épületben
ta|á|hatő lakásokat eIidegenítésre kijelöli . A hatá,ľozatlan idotartamĺa bérbe adoťt lakások
esetében avéte|źn a kijelĺilés időpontjábanhatźůyban lévő rendelet3Z. $-a alapján a HVT
terĹiletre tekintettel a vízmíi, csatornamű közmúrenđszer felújítás kĺiltségeivel
megegyező, a lakásľa tulajdoni hanyad arényźlban eső ĺlsszeg.

IZ.)az ingatlan-nyilvántartásban 38818/13 helyrajzi számon nyilvĺíntaĺtott, teľmészetbęn
Budapest VIII., Tbiliszi tér 2. szám aLatti épületben talźlhatő lakásokat elidegenítésre
kijelĺlli. A határozatlan időtartamľa bérbe adott lakások esetében a vételĺíľ a kijelölés
időpontjábanhatá|yban lévő rende|et32. $-a alapjan a HVT területre tekintettel avízmu,
csatornamtĺ közműrendszer felújítás költségeivel megegyezó, a lakásra tulajdoni hĺĺnyad
arányábaneső összeg.

13.)az ingatlan-nyilvántartásban 38818/12 he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben
Budapest VIII., Tbiliszi tér 3. szám alatti épiiletben található lakásokat és nem lakás célú
helyiséget elidegenítésre kijelĺlli. Ahatźrozatlan időtatamĺa bérbe adott lakások esetében
a vételár a a kijelölés időpontj ában hatá|yban lévő ľendelet 32. $-a a|apjan a FIVT
területre tekintettel a vízmll, csatornamtĺ ktizműrendszer felújítás költségeivel
megegyező, a|akásra tulajdoni hanyad arźnyában eső ĺisszeg. A nem lakás célú helyiség
esetében avételáĺ a kijelĺllés időpontjábanhatźllyban lévő rendelet26. $-a alapjan a HVT
területre tekintettel a vízmu, csatomamú közmriľendszer felújítás ktlltségeivel
megegyező, a helyiségľe tulajdoni hányad arányźlban eső összeg.

I4.)az ingatlan-nyilvĺántaľtásban 38818/38 helyľajzi szźmoĺ nyilvĺĺntaľtott, természetben
Buđapest VIII., Tbiliszi tér 5. sztlm alatti épületben ta|á|hatő lakásokat elidegenítésľe
kijelöli. A határozatlan időtaltamľa bérbe adott lakások esetében a vételtr a kijelölés
időpontjábanhatá|yban lévő rende|et32. $-a alapjan a HVT teľĹiletľe tekintettel avízmu,
csatomamű közmrĺrendszer felújítás költségeivel megegyezo, a lakásra tulajdoni hźnyađ
artnyábarl eső összeg.

l5.)az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818i40 helyrajzi számon nyilvantaľtott, természetbęn
Budapest VIII., Tbiliszi tér 6. szám alatti épületben talá|hatő lakásokat elidegenítésľe
kijelöIi. A hatźrozatlan időtartamĺa bérbe adott lakások esetében a vételár a kijelölés
időpontjában hatályban lévő rende|ęt 32. $-a alapjan a HVT teriiletre tekintettel a vízmu,
csatornamű közmrĺrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hrínyad
atáĺyábaneső cisszeg.

l6.)az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/10 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII., Salgótarjáni út 15. (a valóságban Szemafor u. 1.) szám a|atti éptiletben
ta|źihatő lakásokat elidegenítésre kijelöli. Ahatźrozatlan időtartamĺa bérbe adott lakások
esetében avéte|ár a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet3f . $-a alapjrín a HVT
teľületľe tekintettel a viztnu, csatoľnamű ktizműľendszer felújítás kciltségeivel
megegyezó, alakásra tulajdoni hányad' arányábaĺ eső osszeg.

17.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a jelen hatáľozat 2.)-|6.) pontjaiban foglalt ingatlanok
bérlőivel az alapítő okiratok ingatlan-nyilvantaľtásba tĺjrténő bejegyzését követően a
fővizhá|őzat, gyuitő szennycsatorna rendszere cseľéjének megvalósítása érdekében - a
sztikséges e|őszerzódést kĺisse meg úgy, amely tarta|mazza, hogy a vevő a véteIźr



részleteket e|őre fizeti meg a ktizmtĺrendszer felújításának ütemével és költségével
megegyezó mértékben.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő : a kĺjzmúrendszer kiépítését kovet óeĺ azoma|

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: a béľlőket értesítették a határozatrő|, az alapítĺó
okirat elkészítését megrendelték.

Javaslat a 17/2005. (IV. 20.) szdmú önkormdnyzati rendelet hatúlyon kíviil helyezésére és új
rendelet alkotúsúra, valamint a 224/2012. (WI. 05.) szdmú képviselő-testiileti hatdrozat
visszavonásdra és új hatdrozat elfogaddsdra

2r8t20t3. (u.0s)
A Képviselő-testülęt iĺey dĺint, hogy a Budapest Józsefuaros onkoľmányzatźnak
(továbbiakban: onkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kt.) az onkormtnyzat
tulajdonában ál1ó nem lakás céljáľa szo|gttlő helyiségek (továbbiakban: helyiség), telkek,
gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjátől' a kĺjvetkezó határozatot (továbbiakban:
határozat)hozza:

I. FEJEZET

ÁI-ľa.rÁNo S RENDELKEZÉSEK

|. Ahatttrozat rendelkezései a béľbeadórakotelezóek. A bérleti díj mértékét a bérbeadó és a
bérlő megállapodása határozza meg. A hatétrozatot az eIfogadásának napjźttőI, a folyamatban
lévő, még el nem bírált kérelmek esetében kell alkalmazni.

2. A hatáĺozat hatáIya az onkoľmĺányzat tulajdonában áIlrő minden, bérbeadás útjan
hasznosított helyiségre, telekľe, gépkocsĹbeáIlőra, egyéb dolog bérletre kiteľjeđ, kivéve a
ITVT területen lévő és az onkormányzat k<iltségvetési szervei áIta| bérbe adott
béľleményeket.

3. A hataľozatot _ az abbanmeghatttrozott kivételekkel _ ameghozata|a e|őtt és ai. kĺjvetően
kötött vagy módosított bérleti szerződések esetén egyartnt a|ka|mazru kell, ideéľtve a
hattrozat meghozatala után e|bítáIt bérbeadói hozzájátu|źls iránti kérelmeket is. Ennek
megfelelően ahatáĺozat alapján kell megállapítaní a helyiségbért:

a) új bérleti szeľződés esetén,

b) ha a helyiségek bérbeadásanak feltételeit szabáIyoző ľendelet szerint a bérbeadói
hozzájáruIźlsanak vagy más onkormźnyzati dcintésnek az a feltétele, hogy a bér|ő a
bérbeadóáIta|meghatźttozottbérletidíjatelfogadja,

c) határozatlan iđejű béľleti szeruőđés határozott időľe szóló szerzőđéste való módosításáľa
irányuló béľlői kezdeményezés esetén.

4. A jelen határozatban szabáIyozott esetekbeĺ a hatźlrozat a|apjáĺ kell kezdeményezni a
bérleti szerzőđésben ro gzített béľleti díj megállapítását és módosítását.

Fo gal om me ghatár o zások
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b)

c)

d)

e)

5. A határozat a|kalmazásában:

a) a helyiség béľleti dij a|apja: a helyiség beköltözhető forgalmi éľtéke a|apjźnmeghatźrozott
teljes, egy évľe vonatkozó bérleti díj AFA nélkül számltott (nettó) cisszege,

a telek béľleti díj aIapja: a negyed besoľolása a|apjánmeghatározott összeg,

gépkocsi-beálló bérleti díj alapja: a negyed besorolása a|apjźnmeghatározott összeg,

az egyéb dologbérlet bérleti díj alapja: a dologbérlet funkciója alapjéln meghatározott
összeg,

forgalmi érték me gá||apításźnak időpontj a :

ea.) új bérleti szerződés esetén abétbeadásról való döntés időpontjában érvényes aktuális
beköltĺizhető foľgalmi érték,

eb.) ha a helyiségek béľbe adásának feltételeit szabáIyoző rendelet szerint a bérbeadói
hozzájáĺulásának vagy a bérleti jogviszony keretében más bérbeadói dĺjntésnek az a
feltétele' hogy a bérIő a bérbeadó źtlta| meghatátozott bérleti díjat elfogadj a, az ezze|
kapcsolatos cjnkoľmányzati jognyi|atkozat kiadásáról való dĺjntés iránti kérelem
előterj esztésekoľ érvényes aktuális beköltözhető forgalmi érték,

ec.) hatátozatlaĺ idejű bérleti szerződés hattltozott időre szőIő szerzódésre való
módosítására iranyuló bérlői kezdeményezés esetén, az ezzel kapcsolatos
cĺnkormanyzati jogĺyilatkozat kiadásáľól való döntés iránti kérelem előter|esztésekoľ
érvényes bek<jltĺizhető forgalmi érték.

aktuális bektjltozheto forgalmi érték: a helyiség tulajdonjogának bérleti vagy más a
hasznáIatí joggal nem terhelt - illetve az í|yen jogokat figyelmen kívĹil hagyva _ és
helyiség üres (kitiľített) állapotźtban - illetve üres (kitiľített) állapotát feltételezve _
megállapított forgalmi értéke.

A forgalmi érték az onkormányzat áItaI megállapított, évente aktua|iztlJlt, becsült éÍték,
amely értéken a helyiségek az onkormźnyzat vagyonkataszterében szerepelnek. Kétség
esetén _ amennyiben a bérbeadó a nyilvántaľtott forgalmi értéket a valóstól eltéľőnek ítéli
meg _ soľon kívüli értékbecslés elvégzése szükséges.

A forgalmi értéket az onkormányzat fulajdonában álló nem lakás céljára szo|géiő
helyiségek eladásanak feltétęleiről szóló rendeletben foglaltak szeľint kell meghatározni.
Az értékbecslés kcjltségeit az onkormanyzat, i||etve az źita|a a bérbeadással megbízott
v agy onkezę|ő szerv ezet viseli.

rendeltetés,. az ahasznźiatí cé|, amelyre abérbeadás töľtént, vagy amelyre kénk an.,

kereskedelmi alapellátás: az élelmiszeráľusítás és az é|e|miszer jellegű vegyes ĺjzlet,ha a
bérlemény hetvenĺit száza|ékátmeghaladó hányadźú ilyen tevékenység céIjárahasznźiják,

egészségügyi tevékenység: a győgyszer, gyógynövény árusítás, illetve a győgyászatí
segédeszköz kiskereskedelem is,

a lakossági kisipari szo|gáItatás: a kiztlrólag lakossági fogyasztők számźra :rlrténo
szolgáItatás,

ľaktaĺ: az a helyiség, amely a hatźrozat 8. pontjában felsoľolt tevékenység cé|jára
szolgáló helyiségen (helyiségcsopoľton) kívtil található és kizfuőIag rukttnozás cé|jara
alkalmas,

telek: felépítménnyel nem rendelkező, az ingatlan-nyilvantartásba önálló he|yrajzi
számmal b ej e gy zett, köľülhatáro lt i ngatlan,

s)
h)

i)

i)

k)

r)



m) gépkocsi-beáI|ő: telken vagy lakóház uđvarźn kialakított, kizárőIag gépjármu tźrolására
alkalmas beálló hely,

n) egyéb dologbérlet: óľiásplakát, fa|raszerelt kirakat, neontábla, reklámtábla,

o) a helyiségbeĺvégzetI. tevékenységet arnak alapjarĺ kell megállapítani, hogy a helyiséget
milyen célra adták béľbe, illetve a helyiségben az elhe|yezo hatóság, illetve a bérbeadó
milyen tevékenysé get engedé|y ezett,

p) ha a helyiségben (helyiségcsoportban) tobbféle tevékenységet végezĺek, a bérleti díj
megáIlapíttsáná| ań' a tevékenységet kell figyelembe venni, amelynek a|apján a 8. pont
szerinti magasabb béľleti díj igényelhető,

q) HVT teriilet: az onkormtnyzat helyi varos-rehabilitációs terület kijelöléséről és a
terĹileten a rehabilitáció megvalósításáról sző|ő 3212001. (X. 26.) számu rendeletében
meghattttozottváľos-rehabilitációsterĹilet.

Đ onkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző szervezetet..

az egyestilési jogról, akozhasznú jogállásľól, valamint a civil szervezetek működéséről és

ttĺnogatásáról szóló 20IT. évi CLXXV. törvény hatá|ya aIátaĺoző civil szervezetvagy a
lelkiismeľeti és vallásszabađság jogárő|, valamint az egyházak. vallásfelekezetek és vallási
kozösségek jogállásaróI 2011. évi CCVI. tciľvény hatźiya aIá hrtoző egyház vagy
Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormanyzattal kozszo|gáItatási
szerző ďésęs kapcsolatban álló szerv ezet.

s) helyiség műszaki á|lapotźnak kategóriái: kiváló (5), jó (4),kozepes (3), rossz (2), nagyon
rossz (1), amelynek ľészletes feltételeit a jelen hatáĺozat melléklete tarta|mazza.

Đ szociális fe|zźrkőnatást, oktatást, foglalkoztatást végző szervezet: józsefuaľosi
bejelentett lakcímmel rendelkező személyeket foglalkoztatő, Józsefuáros területén
legalább telephellyel rendelkez ő gazđasági vállalkozás

6. A bérlemény ťĺzikaí, építészeti jellemzőivel és funkcióival kapcsolatos fogalmalĺľa
egyebekben az OTEK meghatározásait kell figyelembe venni.

II. FEJEZET

A BÉRLETI DÍJ MEcÁrre'pÍrÁsa.na VoNATKoZo szłBÁryor
7. A helyiségbér a|apjáu| a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szeĺint
aktua|izá|t beköltözhető forgalmi éľtéke szolgźi. Abban aZ esetben, ha a helyiség
bérbeadásaľa' versenyeztetés vagy pźtLyazatiftján keľül sor, a minimális bérleti dijat a helyiség
,q.pa neil(üli beköltözhető forgalmi értékének 80 %-át alapul véve kell meghatáĺozni.
Nyilvanos páIyańatás esetén önkormanyzati éľdekből a mínimális bérleti díj a beköltozhető
forgalmi éľték 80 oÁ-nźtl kisebb értékben is meghataľozhatő azzal,hogy ez az érték nem lehet
kevesebb a bekĺjltözhető forgalmi éľték 50 oÁ-na|. Amennyibeĺ a páIyázatbaľr a béľbeadás
soľán végezhető tevékenység nem keriil meghatározásra, ugy az a|ap bérleti díj éves mértéke
a helyiség Afa nélküli beköltözhető forgalmi értékének a8 Yo-a.

8. a) A helyiségben végzeÍt alábbi tevékenységeket figyelembe véve az alap bérleti di1 a
következő k szeľint v źůto ztathatő :

B érleménybeĺ v é gzetÍ. tevékenysé g

Italb o lt, dohányáru s itźs, j átékterem, szex - shop

Vendéglátás, ipaľi tevékenység

Bérleti díj a nettó
forgalmi éték

arényában:

25%

12%
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Elelmiszeľ kiskereskedelem szeszárusítással

Kereskedelem (üzlet, intemetes kereskedelem)

Egészségügyi magánpľaxis, egyéb egészségügyi tevékenység,
masszázs és fo gyasztó szalon

Kö lcsönzo, nyilváno s internet-szo |gáItatás

Iľo da, bemutatóterem, raktár ozás utcai ftjldszinti helyi sé gben

Szeszmentes vendéglátás

Kereskedelmi alapellátás (élelmis zer, éIelmiszeľ j ellegtĺ vegyes üzlet)
szeszárusítás nélkü]

Népi iparművészeti-, képzőmuvészeti-, kulturcikk kiskeľeskeđelem,
ktĺnyvárusítás

Raktározás utca és uđvaľi pinceszinti, udvaľi Ířjldszinti, emeleti
helyi sé gbe n, gar ázs, múhely

Közmiivelődési, oktatási, szociźtlis és sport tevékenység, műterem,
kiállító terem, múzeum, szíĺlház, pľóba-, torna- és táncterem'
klubhelyiség,

Lakossági kisipari szolgá|tatás (pl.: fodrászat, kozmetika,
műkĺirtjmépítés' vaľľoda)

Ruházati és egyéb konfekcionált termékek; bőr, konfekcionált
teľmékek és lábbeli, villamos és híľadástechnikai, számítźstęchnikai,
kĺlzszükségleti cikkek iavítása; |źltszerészeti és optikai eszközök
javitása; fogtechnika; őta- és ékszerjavítás; mosás, vegytísńítás,
textilfestés;

T r afőház, v ízőt a- és gtafo gađő, val ami nt WC he lyi sé g

Jelen pontban nem nevesített, szeszaľusítást nem tarta|maző
tevékenységi körök esetén

Üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb I2 hónapja nem hasznosított
nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesíthetők, de
a bérleti díjat, a helyiség AFA nélküli bekölttjzhető forgalmi éľtékének
80 %-át alapulvéve kell meghatáľozđ.

Üres, legalább |2 hőnapja nem hasznosított nettő 25}d Ft alatti
helyiség esetén a fenti szorzők érvényesíthetők, de a bérleti dijat, a
helyiség Áľ'.ł. nelttili beköltĺizhető forgalmi értékének 70 %o-źľ- a\apul
véve kell me ghatár o zni.

Üres, legalább 24 hőnapja nem hasznosított nettő 25}y'r Ft alatti
helyiség esetén a fenti szorzők érvényesíthetők, de a bérleti đíjat, a
helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének 50 %o-át a|apu|
véve kell meghatát ozni.

b) Telek bérleti díja:

- Palola-negyed, Népszínház-negyed, Csarnok-negyed és Corvin
Ftlm"l|lő

r0%

8%

8%

8%

8%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

2%

8%

negyed: nęttó 200,-

- Magdolna-negyed , otczy-negyed, Szigony-negyed: nettó 150,- Ftlmf lbő

29



- Tiszťviselő telep, Ganz-negyed, Keľepesi-negyed, Százađos úti negyed: nęttő If5,. Ft/m"
lhő

c) Gépkocsi-beálló bérleti díja: f0I3. évben nettó 6.368,- Ft/hó, majď ezt követően 2014.
évtől évente azínflćĺció mértékével nĺjvelni kell.

d) Egyéb dologbérlet bérleti díja:

- óriás plakát 2013. évben 17.328,- Ft/hó, majd ezt követően 2014. évtől évente az iĺfláciő
rrrértékével ntjvelrri kell.

- fa|taszerelt kiľakat, reklámtábla, neon reklám: nettó 2.000,-Ftlmzĺhő (min. 1 m2)

9. Új bérbeadás esetén a fentiek szeľint meghatározott alap bérleti díj mértékét kell
felajanlani, illetve versenyeztetés esetén amennyiben a pá|yázat kiíľásakoľ a versenyeztetet"
helyiségben végezhető tevékenység meghatározásta kerül' alap bérleti díjként meghatározni.
A jelzett értékek irányadóként funkcionálnak, a béľleti díj mindig az a mérték, amelyĺől a
bérlővel megállapodás köthető. A bérlő á|ta| fizetendő bérleti díj legkisebb mértékét jelen
határ ozat V. Fej ezete szabáIy ozza.

10. Ugyanannak a kérelmezónek ugyanannak a helyiségre vonatkozó több eItérő időpontban
benffitott kéľelme esetén a legkorábban benýjtott kérelem időpontjában iranyadó számítotÍ'
béľleti díjat kell részéte a későbbiekben is felajánlani.

11. Új bérbeadásnál, amennyiben a bérlo a keľületfejlesztési célok között meghatźrozott
tevékenységet kíván a helyiségben folytatni, és hatarozott íďejú, minimum 48 hónapra szóló
bérleti szerzoďést köt, a ťĺzetendo bérleti díj mértéke a hatásköľrel rende|kező bizottság
dontése alapjźn évente ncivękvő ménékben is meghatáľozhatő. A bérleti díj mértéke az e|só

12hőnapbana7.és 8. pont a|apjarl'számítottbéľletidíj 50 oÁ-a,amásodik 12hőnapban75%o-
a, mď1d a 24. hónapot követően a szźlrnított bérleti díj összegére emelkedik. Erről a

bérbeadással megbizott vagyonkezelő szervezet javas|atőła aZ onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bízottsága hoz d<jntést. Az eÍTe vonatkozó
megállapodást a bérleti szerzőďésnek tartalm aznia ke|I.

12. Új bérbeadásnźi, ha olyan utcai bejaratú pinceszinti, vagy udvaľľól megkĺĺzelíthető
helyiség keľĹil bérbeađásra, amelyľe legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajáĺl7at,vagy
érkezett, đe hasznosíttsa a 8. pont a\apjtn számított bérleti díjon nem lehetséges, továbbá az
5. s) pontban megállapított 4-es vagy annźtl alacsonyabb kategóriába besorolt á|Iapotń, a

bérleti díj mértékét a mindenkori kĺiztjs költség cisszegén kell megállapítari.

13. Új bérbeadásnáI,ha olyan utcai bejaratú ftjldszinti helyiség kerül béľbeadásra, amelyre
legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajránlat, vagy érkezeÍt, de hasznosítása a 8. pont
a|apjźn szálmított bérleti díjon nem lehetséges, továbbá 3-as vagy annál alacsonyabb
kategőritlba besorolt áILapotu, a bérleti díj mértékét a mindenkori közös ktiltség <isszegén kell
megállapítani.

14. A 12. és 13. pontok a|apján tĺjrténő bérbeadáskor a bérlőnek vállalnia kell a helyiség
felújítását saját kĺiltségen, továbbá a bérleti jogviszony időtartama alatt és aztkovetően sem

élhet bérbeszámítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem kĺjvete|heti az
onkormányzattő|'

1 5. Új bérbeadás esetén, a 12. és l 3 . pont szeľinti béľbeadást kivéve, amennyiben a kéľelmező
nyilvános, bárki számára e|érhető onkormányzat által indított vállalkozói pľogľamban vett
résń., szé|dlelye a Józsefuáľosban talá|ható és határozott ideju, minimum 60 hónapra szóló
bérleti szerzodést köt, a fizetenđő béľleti díj mértékét az elso 24 hőnapban a mindenkori kcizcis

köttség I0 oÁ-ka| novelt értékének megfelelő összegben kell meghattlrozni, mď1d' ezt követően
a bérleti díj mértéke a 7 . és 8. pont a|apjźn szźlĺritott bérleti díjra emelkedik.



16.

b)

c)

a) Amennyiben olyan gazďasági táľsaság vagy egyéni vállalkoző részére történik a
bérbeadás, amely józsefuárosi lakosok oktatását, fog|a|końatźsát, szociális
felzárkőztatását elősegítő oktatási tevékenységet végez minimum 12-19 fó részére, a
bérleti điját a 7. és 8. pont alapján számított bérleti díj 75 %o-źtn,20 fő felett pedig a7. és
8. pont a|apjćnszámított béľleti díj 65 oÁ-tlnke|| megállapítani.

A bćrlcti szcrződćsbcn rögzítcni kcll, hogy a bóľlő ncgycdóventc kĺjtelcs a bćrbeadó felé
megküldeni az oktatottak, foglalkoztatottak nevét és lakcímét, amelyet béľbeadó a
lakcím-nyilvántartón keresztül a Humánszolgáltatási Ügyosztály ellenőriz.

Amennyiben a bérlő jogosultsága a foglalkoztatottak, oktatottak sztlmźnak növekedése,
csökkenése miatt változík, ugy a kedvezmény mértéke az a) pontban foglaltaknak
me gfelelő e n v áltozlk a bérleti j o gviszony ferrnállása alatt.

d) Amennyiben a béľlő a b) pont szerinti beszámolási kcitelezettségének egymást követő két
alkalommal felszólításra sem tesz eleget, Ĺĺgy a kedvezméný elveszti.

III. FEJEZET

A HELYISÉc ľÉnrpTl DÍJ ľ,ĺóoosÍra'sÁne VoNATKo zo ľvĺpcĺLLAPoDÁS
17. Ha helyiségek bérbeadásának feltételeit szabá|yoző onkormĺínyzati rcndę|et szerint a
béľbeadói hozztljźtru|źlsnak vagy más - a bérlő á|ta| kezdeményezett _ önkoľmźnyzatí
döntésnek az a feltétele, hogy a bérlő a bérbeadó á|ta| igényelt béľleti díjat elfogađja, a
bérbeadó akkor kezdeményezi a béfleti szerződésben (módosításában) rogzitetl bérleti díj
módosítását,ha a béľlői kéľelem előterjesĺésekor fizetett bérleti díj nem éľi el a 7. illetve a 8.
pont alapján szánítoÍt béľleti díjat.

18. Ha a jelen pont alkalmazźstwalmegá|Iapitott béľleti díj abérbeađőihozzájtrulás vagy más
_ bérlő źllta| kezdeményezeÍt - önkormányzati đontésre tekintettel mar korábban elérte a 7 .

illetve a 8. pont alapjźln szánított béľleti díjat, az újabb bérbeadói hozzájélru|źls vagy _ más
béľlő źita| kezdeményezett - önkormányzati dĺjntés esetén, a bérbęadó a bérleti díj
módosítását nem kezdeményezi. Az i|yen mértéket eléľő bérleti díj csak va|onzáciő tÍjźn
kerĹilemelésre.

19. A bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet javas|atára az onkoľmányzat
Tulajdonosi/Bérbeađói jogokat gyakorló bizottsága döntése alapján a bérbeadói
hozzájáru|ásra vagy a szerzódés módosításáľa _ beleértve a bérleti díj feltilvizsgálatát is _
iľányuló bérlői kéręlem esetén, külcinösen, ha a kéľelem a kéręlem indokaként előadjĺík, hogy
a béľleti díj ĺisszege nagy terhetrő avá||alkozásra, a7-I7. pontban foglalt szabályoktól el
lehet térni, és az egyébként igénylendő bérleti díjnál legfeljebb 50 %o-kal alacsonyabb összegii
bérleti díjról is meg lehet állapodni _ vagy a béľleti díj emelésétől el lehet tekinteni _ az alźtbbi
kĺiľülmények fennállása esetén:

a) a béľleti szeruőđés szerint ťlzetendő bérleti díj összege legalább 15 Yo-ka| megha|aďja a 7.

és 8. alapjan szźmlított bérleti díj mértékét, és

b) a bérleti jogviszony több mint 36 hőnapja fennáll, ideértve ań. is, ha a bérlő jogutódlással
szetzett béľleti j o got' és

c) a bérlő fizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó irányába'

IV. FEJEZET

A HELYISÉcgÉn Áľľ,tpNpľI IDOSZAKRA VALO CSoKKENľÉsp

Ą1
JI



20, A helyiségbér átmeneti időszalľa, amíg az akadá|y ferľráll, a bérbeađással megbízott
vagyonkezelĺĺ szetvezet javas|atfua aZ oĺlkormtnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága dĺjntése a|apjźn ktilönosen az a|ábbí jogcímeken legfeljebb 50 %-kal
csökkenthető, amennyibenazoknemazonkormanyzat felelősségi körében meriilnek fel:

a) az épuletenvagy a közterületenvégzeÍt építési, szeľelési munka miatt,

b) a helyiség áta|akítása vagy felújítása miatt,

c) a helyiség (helyiségcsopoľt) egy részének használhatatlan állapota miatt.

2r.

a) A gazđálkodó szetvezet vagy egyéni váI|aLkoző gazdźikodásában beállt negatív vá|tozás
miatt - különtjsen: igazolhatő áľbevétel csökkenés, veszteség, káľesemény, betegség _ a
helyiségbér mértéke határozat|an iďőtartamra szóló bérletí szerződés esetében legfeljebb
36, hatáľozott idejű bérleti szerzóđés esetében legfeljebb 24 bőnaptą vagy a bérleti
jogviszony végéig a bérbeadással megbízott vagyoĺlkeze|ő szervezet javas|atára az
onkormźnyzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése alapjźn
legfeljebb 50 oÁ-ka| csökkenthető. A kérelem mega|apozottstrytú az onkoľmanyzat
Tulaj donosi/Bérbeadói j ogokat gyakorló bizoÍtsága vizsgá,|ja'

b) A bérleti jogviszony az a) pontban meghatározott esetben nem hosszabbítható meg a|ejárt
bérleti szerzőđésben meghatźlrozott feltételekkel a bérbeadási rendelet 29.$-a alapján,
hanem a bérleti đíj mértékéről a Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága dönt.

22. Ha vendéglátás, kereskedelmi, lakossági kisipari szo|gtlltatás, takttrozás, garźns,
gépkocsi-taľolás cé|jna szoIgá|ő bérlemény, telek bejárata előtt az épületen, vagy a
közterületen nem az onkormáĺyzat megbízásábőI végzett építési, szeľelési munka vagy az
épületen végzett. munka a béľlemény megk<izelítését gátolja, a béľleti đíj a bérlő kéľelméľe
legfeljebb a bérleti díj 50 Yo-igm&sékelhető aÍÍa az időtartamĺa, ameđdig az em|itett akadáIy
fennáll. Ha a munkálatok a helyiség megközelítését úgy gátoljźk, hogy a helyiségbenvégzett
uz|ęti tevékenység bizonyíthatőan hatráný szenved, a megállapított bérleti díj ötven
százaléknálnagyobb méľtékben is mérsékelhető. Ebben az esetben a kieső bérleti díj bevételt
a kivitelezőtől/a kivite|ezó megbízőjátőI kell kéľni. E rendelkezést lehet a|ka|mazĺĺ akkor is,
ha abérlő a helyiséget a bérbeadő hozzájźru|ásźpaI áta|akitja, vagy felújítja'

23. Ha új bérbeadás esetén a helyiségbérleményben a korábbi hasznáIattől eltérő
tevékenységet kívannak folytatni, abéflő á|taI ťĺzetendő bérleti díj összege átmeneti idószal<ra

legfeljebb 50 Yo-ka| csĺjkkenthető' ennek méľtékéľől bérbeadással megbízott vagyonkezelő
szer:łezet javas|atáĺa az Önkoľmányzat TulajdonosilBérbeadői jogokat gyakoľló bizottsźąa
dönt.

V. FEJEZET

A FIZETENDo gÉRLpTI DÍJ LEGKISEBB N,IÉRľÉKE

24. A fĺzetenđő nettó bérleti díj egy hónapľa jutó összege nem lehet kevesebb, mint az
onkormányzat tĺ|ta| táľsashźzi köz<js és egyéb költségként kifizetett összeg, ideértve a IV. és

VI. FEJEZET alkalmaztsźnak esetét, továbbá báľmilyen, a bérleti díjat érintő kedvezmény
esetét.

25 ' Ha a helyiség nem társasházban var\ a fizetendő nettó béľleti díj egy hónapra jutó összege
nem lehet kevesebb, mint az onkormányzat á|ta| abérbeađői feladatok keretében a helyiségre
foľdított költségek két éves át|aga, ideétve az épi\etre fordított költségeknek a helyiségre jutó
részét és a IV. és VI. FEJEZET a|ka|mazésának esetét is, továbbá bármilyen, a bérleti díjat
érintő kedvezmény esetét.
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VI. FEJEZET

oNronlĺ,łNyz,ą.ľl FELADAT oKľroz É s cÉroruĺo Z KAP C S oról ó
ľpvÉrpNysÉcpľ v Éczo ĺZERvEZETEK KEDVEZMÉNyBs gÉnrpľI oÍra.

z6. onkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó szęrvezet
részére történő bérbeadásná| az onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló
bizotrsäga az iIIetékes szakmai bízotÍsäg javaslata a|apjtln kedvezményes bérleti díjat
hatérozhatmeg,azalábbikategóriĺĺkszerint.

a) a bérleti díj éves mértéke a helyiség łľ.ł neu<iili beköltözhető forgalmi értékének a 4 oÁ-

a' amennyiben a szetvezet havonta legalább 2 alkalommal folytat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

b) a bérleti díj éves mértéke a helyiség a.r.,t nelktili beköltözhető forgalmi éľtékének a2 oÁ-

a' amennyiben a szęrvezet havonta legalább 4 alkalommal folytat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

c) a bérleti díj mértéke a mindenkori kĺjzĺis kĺĺltséggel vagy uzemeltetési költséggel
megegyezo cisszeg' amennyiben a szervezet havonta legalább 8 alkalomma| foIytat a
bérelt helyiségben tevékenységet.

27. a) A kedvezményes bérleti díj megadásának előzetes feltétele, hogy az onkoľmányzat
illetékes bizottságaígazo|ja, hogy a legalább 1 éve bejegyzetĹés mfüödő önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezęt Józsefuaros
lakossága érdekében ltúja e| a tevékenységét, ane|yhez a civil tevékenységet végzó
szervezetnek be kell csatolnia a b.) pontban kĺjrülírt szakmai beszámolót, valamint
szakmai tervet.

b) A keđvezményes béľleti díj engedélyezésének a feltétele továbbá, hogy az önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó szervezet a kcjvetkező
feltételeknek eleget tegyen:

ba) honlapj iĺn, saj tómegj elenésein szerepeltesse támo gatóként az onkorm ány zatot,

bb) a legalább havi rendszerességű helyiséghasznáIatot igénylő eseményekľől (fogadó óra,
gyűlés, renđezxény, tarŕrcskozás, stb.) ktildj<in értesítést, meghívót az
onkormanyzatnak. Az események népszerĺísítésére az onkormányzat a honlapján,
közösségi portáI profilján,,civil eseménynaptári,, hoz létre és mfücjdtet.

bc) minden év máľcius 15. napjáíg nyújtsa be az adott évľe vonatkozó szakmai tervét,
amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tetvez az év során megrendezni,
illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szo|gá|ja
Józsefuaros és a józsefuĺĺľosi lakosok érdekeit.

bđ) az e|ozo évi tevékenységéről nyujtson be beszámolót táľgyév május 31. napjáig.

be) a helyiségben az a|apszabá|yźhan megjel<ilt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
eĺgeďé|yezett tevékenységet ťolyamatosan folýassa.

c.) A kedvezményes bérIeti díj megállapításźnźi az onkormźnyzat TulajdonosilBérbęaďői
jogokat gyakorló bizotĺsága az a|ábbi kľitériumoknak megfělelő, Józsefuaros és a
józsefuarosi polgarok érdekében kifejtett tevékenységeket veszi figyelembe:

ca) kozérdek mentén, a Józsefi,arosban mfüödő onszerveződő közöss égek, továbbá
művészek és sportolókpáIyázatitámogatástlról szóló 22l20I1 (rV.12.) onkormźtnyzati
rendelet 2. $ (1) bekezdésében meghatározottkozcélok elérése érdekében töľténik,

cb) önmagában is életképes, valós teljesítméný produkál, 
??



cc) közszolgźůtatási kapacitást Vált ki, vagy erősít meg.

28. Űj bérbeadás esetén az a|ap bérleti díj éves mértéke a helyiség a.r.,ą. nelnili bekĺjltözhető
forgalmi értékének a 6 %o-a. Amennyiben a szervezet a 27. pont szerinti első éves
beszámolóját a szak'rnai bizottság tészére benyújtotta, és ań a bizottság elfogađta, az
onkormányzatTulajđonosilBéľbeadói jogokat gyakorló bizoÍtsága kérelemĺe a béľleti díjat a
helyiség Józsefuaros, valamint a jőzsefváĺosi lakosok érdekében folytatott tevékenység
szerinti kihasználtsága függvényében a f7. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti méľtékĺe
módosíthatja, a bérleti szerzóđés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

29. A szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogaďására az onkormźnyzat
hatásköľrel rendelkező szal<rnai bizottsága jogosult. Amennyibeĺ a szakmai bizottstry a
szakmai tervet és beszámolót elfogadta,ugy az onkormányzatTulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez
kapcsolódó bérleti dijat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a szervezet a
kötelezettségeinek nem tesz eleget, űgy a bérleti dij az éľintett év januaľ 1. napjától
visszamenőlegesen az aktuális foľgalmi éĺtéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint klszámított a
nem civil szewezetehe meghatźrozott bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik.
Amennyiben a szakmai terve, beszámolój a alapjźn bizonyított, hogy tevékenységét csak
ľészben végezte Józsefuaros éľdekében, tĺgy a bérleti đíj a26. pontban szabá|yozott magasabb
kategőiźlba sorolt bérleti díjľa emelkedik.

30. Az onkormanyzat Tulajđonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizottsága dönthet úgy új
béľbeadás esetén, hogy az önkoľmányzati felađatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet
végző szervezet részére abérbeadást, illetve akedvezményes bérleti díjon történő bérbeadást
nem engeđéIyezi, amennyiben a szervezet céIja, profilja az onkorményzat által ellátandó
feladatokhoznęmkapcsolhatő,vagy aztmár más civil szervęzet kielégítően e||źija.

VII. FEJEZET

A BÉRLETI DÍJ MEGÁlr,ą.pÍľÁSÁRA JoGoSULT EGYSÉG

31. Ha a béľleti díj mértékéről és megfizetésének ütemezésérő|, vagy bármilyen más bérleti
díjat érintő kérdésben bérbeadói döntésre van sztikség a béľbeadással megbízottvagyonkezelo
szervezet javas|atáta az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizoÍtsága
jogosult d<inteni.

32. Ha a bérIő és a bérbeadással megbízott vagyonkezelo szervezet közcjtt a bérleti díj
mértékéről és megfizetésének ütemezéséről, illetve bármilyen más bérleti díjat érintő
kéľdésben vita alakulna ki, a bérbeadó érvényesítendő álláspontjáról az onkoľmźnyzat
Tulaj dono si/B érbeadói j o gokat gyakorló bizottsága dcĺnt.

33. A Képviselő-testiilet doĺt az első bérlęti díj mértékéľől és megfizetésének titemezésérőI,
ha abérlő személyét a Képviselő-testület jelölte ki.

VIII. FEJEZET

VEGYES RENDELKEzÉsBK
Ava|orizácíő

34, A bérleti díjról (vagy módosításĺíról) való megállapodás sorĺín - függetlenül attól, hogy az
milyen okból tcjľténik _ minden esetben ki kell kotni és a béľlőnek vállalnia ke||, hogy az il1
bérleti đíjat_vagyha a bérleti díj nem módosul a jövőben aťlzetett béľleti díjat - a következő
évto|, évente januĺíľ 1-jétől a KSH á|ta| az e|őzo éwe vonatkozón kozzétettfogyasztői áľindex



métékével nĺjvelten ťĺzetl'. Amennyíben a béľlő a kozizemi- és külĺjnszolgá|tatási díjak
osszegét a Bérbeadónakťlzeti meg, évente januaľ l-től a Fővárosi Kozgyűlés źlltal' atargyévre
meghatározott aron számított díjakat ťlzeti meg A béľlőnek írásban nyíIatkozatot kell adni
arľól, hogy ezen bér|eti-, kozizemi- és különszolgźitatási díj emelést ellenvetés nélkül
elfogadja.

35. Az új béľleti szerződésben és a szerzodés módosítása során minden esetben ki kell kötni,
hogy a bérbeadó a helyiség bérleti díját 10 oÁ-kal megemeli, ha a helyiségetmagában foglaló
épiilet előtti közteľiileten díszbtľkolat létesül vagy jelentős beruházás valósult meg, és a
bérleti díj osszege nem éri eI a 7. és 8. pont szerint szĺímított bérleti dij 20 %o-ka| emelt
összegét.

Egyéb szabályok

36. PáIyazat esetében azt a đíjméľtéket, amelynek az eme|ésére ajánlatot lehet tenni, a
páIyazati kiíľásról való dĺjntés során kell meghatáĺozni. Pá|yázat esetében a nyeľtes által
ajĺínlott bérleti díjat kell a bérleti szerzőđésben rögzíteni.

37.Ha a bérleti szeruođés időtartamhozkoti a bérleti díj módosítását, a jelenhatźrozat szerinti
béľleti díj módosítźsa e|őzetes értesítés nélkiil végrehajtható.

Mellék]et

A nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek műszaki értékelésének szempontjai:

(5) kiváló műszaki állapott'i leefeliebb 5 éven beliil felúiított.

Kisebb javítást igényel a költsée nem haladia mee aZ 1m2 eső bruttó: 10 000.- Ft
failagos kciltséget illetve a helyiség éľtékének 10 %-át.

felszeľeltsége; gépészeti berendezési tárgyak és szerelvényei, elektronos háIőzat és
szerelvényeivíz-gźz, csatoľna, frítés, mriszaki źi|apotamegfelelő illetvę 5 éven belül felújítása
megtĺiľtént ttvizsgáIás' betizemelés.

o közmű méľőórák szabványosak (viz&a, gtnőravillanyóra)

o a|jzatbeton, lépcső, vakolat javítást nem igényel

o nyí|ászźnók felújítva,

o burkolatok javítás

o fiĺtés jó

tisztasági festést igénvel

(4) ió

Javítást ieényel a költsée nem haladia mee az 1m2 eső bruttó: 20 000.- Ft
fajlagos ktjltséget illetve a helyiség éľtékének 20 %-át.

. felszeľeltsége; gépészetí berendezési taryyak és szerelvényei, elektronos
há|őzat és szerelvényei víz-gáz, csatomą fiĺtés há|őzat felülvizsgáLata javítása
beüzemelése szükséges.

o közmű mérőórák szabványos ak (vízőra, gézőr a villanyóra)

o vakolat javítás, a|jzatbeton vagy lépcső javítás

. nyí|ászárók javítása

o burkolatok iavítása



o festés, mázolts

o frités áNizsgá|ás beüzemelés

kisebb felúiítást ieényel

(3) kłizepes

Felújítást igényel a költsée nem haladja mee az 1m2 eső bruttó: 40 000.- Ft
fajlaeos költséget illetve a helyiség éľtékének 40 %-át.

. felszeľeltsége; gépészeti berendezési tárgyak és szerelvényei, elektronos
háIőzat és szeľelvényei cseľéj e, viz-gźz, csatorna, futés hźIIőZat felújítása
sziikséges.

o közmű mérőórfü szabványosítása méľőhely kialakítása (vízőra, gáz&a
villanyóra)

o vakolat javítás, a|jzatbetonvagy lépcső javítás

o szigetelésjavítás

o nyí|ászátók javítása

o burkolatokjavítása vagy tészIeges cseľéje

o festés-mtzo|ás

o fiĺtés javítás üzembe helyezés

naeYobb felúiítást ieénvel

(2) rossz műszaki állapotú

Jelentős felújítást ieénvel a költség nem haladja mee az 1m2 eső bruttó: 60
000.- Ft failagos kĺjltséget illetve a helyiség értékének 60 %-át.

. felszereltsége; gépészeti berendezési tfugyak és szeľelvényei, elektronos
hźt\őzat és szerelvényei cseľéje, víz-gáz, csatoma, frĺtés hźiőzat cseréje
sztikséges.

o Kozmu mérőórfü szabványosítása mérőhely kialakítása (viz&a, gázőra
villanyóra)

o vakolat csere' a|jzatbeton vagy lépcső javítás

C nyí|ászáĺók cseľéje

o burkolatok cseréje

o festés, mázo|ás

o szigetelés

. frités felújítandó

ielentős felúiítást ieénvel

(1) nagyon ľossz műszaki állapotú

tel-ies felújítást ieényel a költsée meg haladja aZ 1m2 eső bľuttó: 60 000.- Ft
fajlaqos költséget illetve a helviség éftékének 60 %-át.

o felszereltsége; gépészeti berendezési tárgyak és szeľelvényei, elektronos
há|őzat és szeľelvényei cseľéje, víz-gáz, csatoma, fiítés háIőzat cseréje
sztikséges.
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o Kĺjzmű mérőőrák szabványosítása mérőhely kialakítása (vízőta, gáz&a
villanyóra)

o vakolat cseľe' a|jzatbetoĺvagy lépcső csere

o ĺyí|ászárók cseľéje

o buľkolatok cseréje

o festés, mázolás

o szigetelés

o nincs frĺtés

telies felúiítást ieényel

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013.június 12.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a hatályba lépést kiivetően a|ka|mazzálk.

Beszómoló a Kisfalu KfĹ últal nyilvdntartott jogcím nélkiilí lakúshaszndlók helyzetének

felméréséről, és javaslat a jogcím nélkiili lakáshasznáIók helyzetének rendezéséľe

222120Í3. (u.05.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy:

1.) a Kisfalu Kft. á|tal 201f. október 31. napjáig nyilvántartott jogcím nélktili
lakáshaszn á| ők heIy zetének felmérésére adott be számo l ój át elfo g adj a.

2.) fe|kéti a Kisfalu Kft-t, hogy a Képviselő-testiilet 2013. júliusi első rendes iilésére
tegye meg javasl attú a je|en előterjesaésben foglaltak a|apjarl, a Budapest Józsefuĺáľosi
onkoľmányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásának feltételeiről, valamint a
lakbér mértékéről szőIő 1612010.(III.08.) szźtmu önkormányzatircnđe|et módosításaľa
vonatkozóan.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft tigyvezető igazgatőja
Hatéltiđő:1.) pont esetében: 2013.június 05.

2.)pont esetében a Képviselő-testület 2013.júliusi első rendes iilése

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:
1. pont: a Képviselő-testĺilet június 5-én megtárgya|ta és a28212013. (vil. |7.) szálműl
határ ozatálv al elfo ga d ta.
2. pont: a |6120|0. (III. 08.) számrĺ ľendeletet a Képviselő-testület 2013. júlĺus 17-ei
ůilésén módosította.

Javaslat a Jóuefvúrosi Közteriilet-feliigyelet 2013. évi ktiltségvetésének módosításdľa

22312013. (Vr.os.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

)I



1. elfogadja az e|otefiesztésben szeľeplő, a Jőzsefvárosi Kc'ĺerĹilet-felügyelet részére
történő áľu- és szo|gáItatźsok beszeruésének, és azok fenntaľtásának szükségességét,
amelyek bekeľtilési koltsége f0I3. évben összesen 46.595,0 eFt.

2. ahattĺrozat i. pontja szerinti tĺjbbletköltségek fedezete érdekében - az előterjesztésben
szereplő, a Jőzsefvárosi Közterület-feltigyelet által megjelöltek szerint - a Köztertilet
felügyelet 30101 cím működési közhatalmi bevételen beliil a bírság bevételi
előkźnyzatat 27.000,0 e Ft-tal, a 30105 cím működési intézményi működési bevétel
e|őirźnyzatát24.886,0 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejiĺleg a kiadás 30105 cím dologi
eIoirźnyzatán belül az áfabefizetés e|őirányzatát 5.29I,0 e Ft-tal megemeli.

3. a Közterület-felügyelet kiadási e|őirányzatait a határozat 1. szźtmu mellékletben
r észletezettek alapj an me gemeli.

4. a következő évek koltségvetésének terhéľe a tartós kötelezettségvállalásokľa e|őzetes
kötelezettséget vállal évente 26.400,0 e Ft cĺsszegben, melynek fedezetéül a Közterület-
felügyelet tevékenységének bevételeit jelöli meg, melyet címĺendenként ahatározat 1.

száĺnu mel l ékl ete' valamint az e 1 őterj e s ńés tartalmaz.
5. ahatározat 1. pontja alapjźn felkéri a Közteľület-felügyelet vezetojét aközbeszerzési és a

kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszętzési elj árások lefolytatásara.
6' felkéri a polgáľmesteľt, hogy a kciltségvetésről szóló rendelet következő módosításánźi,

valamint a kĺjvetkező évek költségvetési tervezésénéI ahatározatban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: I-4.,6. pont esetén polgármester, 5. pont esetén a Közterület-felügyeletvezetóje
Határiďó: 1-3. pont esetén 20.],3.június 05.

4. pont esętén a2014. évi és aztkovető évek kcjltségvetésének tervezése,
5. pont esetén a közbeszerzési eljźnások megindításátaz}L3.június 06.
6. pont esetén a költségvetés következő módosítása, legkésőbb 2013. június 30.,
valamint a következő évek költsésvetésének teľvezése.

A Pénzügyi Ügyosztálv tá!ékoztatálsa alapján: a Képvĺselő.testület 223t2013. (u.05.)
számú határozĺtában foglaltak esetében a ktiltségvetés mĺídosítása a 36/2013. (WI.18.)
számű kiiltségvetésľől szóló tinkormányzati rendeletben végrehajtásra keľült' a 2014.
évtő| az éves ktiltségvetések tervezéséné| ahatározatban foglaltakat figyelembe veszi.

A Józsefuáľosi Kiizterĺilet-feliigyelet tájékoztatása alapján: a beszerzési eljáľás
lebonyolítása és a szerződéskötés megtörtént.

Javaslat a lóuefvúrosi Měďia, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprojit Kft-
vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

224ĺ2013. (u.05.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a 20812013. (v.29.) számű képviselő-testiileti hatttrozat 2, a) pontja szerinti JóHír
Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kozhaszn,Ú Nonprofit Kft.
rövidített elnevezését JóHír Józsefuárosi Nonproírt Kft-re módosítja.
Felelős: polgáľmester
Hattxidő: 2013 .június 05.

2. a 20812013. (v.29.) számt képviselő-testtĺleti határozat 2f. d) pontja szeľinti
térítésmentes, tartós haszĺá|atba átadott eszközöket kiegészíti az alábbia]<kal

- 1 db SAMSUNG GALAXY W típusú és 1 db LG OPTIMUS oNE típusú
mobiltelefon (+ simkártya)
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- 1 db Samsung Galaxy TAB 10.1 (+ simkáľtya)
- 2 đb 4 GB PenDrive.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. június 05.

3. a) a IőHir Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. döntéseinek előkészítése érdekében,2)I3.július 01. napjátóIhatźrozatlan időre
|étrehozza 3 főből álIő, Józsefuáľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ
Tanócsadó TestĹiletet'
b) aza) pont szerinti Tanácsadó Testületbe aza|ábbi tagokat delegálja:

Elnĺjk: dr. Dénes Maľgit
Tagok: Hajcsár Anna, Jakabfy Tamás

c) a Tanácsadó Testületének tagsaí díjazásbaĺrészesülnek, az e|ĺoktekintetében bruttó
250,0 e Ft/hó, tagok tekintetében bruttó 250,0 e Ft/hó.

d) felkéri a Kft. igyvezetojét, hogy intézkedjen a Tanácsadó Testtilet tagjainak
megbizásátő|.

Felelős: 3.a)-c) pont esetén polgáľmester, 3.d) pont esetén a JóHír Józsefuarosi Média,
Rendezvény és Galéľia Központ Kozhaszn.űNonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2013.július 01.
4. ahatáĺozatban foglaltak a|apjźn felkéri a JóHír Józsefuarosi Média, Rendezvény és Galéľia

Központ Kozhaszní Nonprofit Kft. igyvezetojét, hogy gondoskodjon a cégbíľósági
bej egyzéshez sziikséges cégj ogi intézkedések megtételére.
Felelős: a JóHír Józsefuarosi Média, Rendezvény és Galéria Kozpont Kozhasznu

Nonpľofit Kft . ügyve zetóje
Hataľidő: 2013.junius 15.

5. a) a JóHíľ Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kozhasznu Nonpľofit
Kft. székhelyének _ Budapest, VIII. kerĺilet József kľt. 59-61. (Ilĺsz 36780l0lN|2) -
fe|tĄíttlsćra 2.64I.600 Ft-ot biztosít, egyrészt a Tanácsadó Testiilet tagtrai díjazásanak
932,0 e Ft ijsszegű megtakarításanak terhére, másrészt az áIta|źnos működési tartalék
terhére I.7I0,0 e Ft ĺisszegben.
b) az a) pont alapján felkéri a Kft. igyvezetojét a kivitelezés lebonyolítására.
Felelős: 5.a) pont esetén polgármester, 5.b) pont esetén a JóHír Józsefuarosi Média,

Rendezvény és Galéria Kĺizpont KozhasznuNonprofit Kft. ügyvezetője
Hattridő: 2013.június 05.
6. a) a hatátozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormĺínyzat kiadás 11804 cím

műkĺjdési célú átadott pénzeszkoz _ ĺĺnként vá||a|t feladat _ e|őirźnyzatźrő| 932,0 eFt-
ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím felhalmozási cé|,ű átađoÍt pélueszkoz _ kĺjtelező
feladat- elő i r ány zattr a fe l új ítás i tám o ga tás c ímén.

b) a hatarozat 5. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kíadás 11107-01
mfüödési cél és általános tarta|ék e|őirtnyzatán beliil az általanos taľtalék
e|oir źny zatát a zár olás alól felo ldj a.

c) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belül a
mfüodési általános tartalék _ kötelező feladat- eloirányzatźrő| I.715,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadáS 11804 cím felhalmozźsi céIu átadott pénzeszkoz _ k<jtelező
feladat- e|őir ány zatár a f e|űjítálsÍ tá m o gatá s címén.
Felelős : polgánrresteľ
Hattuido: 2013 . junius 05.
7. fęIkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az onkormźnyzat
ko ltségvetési rendeletének következő módos ításźná| vegye fi gyelembe.
Felelős: polgármester
Határiđő : az önkorm źnv zat költsé svetésének soron következő módo sítása



A Pénzüeyi Ugyosztály tá,jékoztatása alapján: a Képviselő-testület 224/20Í3. (u.05.)
számú határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a 3612013. (v[.18.)
számrĺ ktiltségvetésrőI szólĺó tinkoľmányzati rendeletben végrehajtásra keľĺilt.

A JóHÍľ Józsefvárosi Média tájékoztatása alapján és a Rendezvény és Galéria Kiizpont
Kiizh asznrĺ No n p rofit Kft ., tájékoztatás a alapj án :

A Jó'Hír Jĺózsefvárosi Nonpľofit Kft. ugyvezető igazgatőja, Váľnai Szabolcs a Tanácsadĺí
Testületbe delegált tagokkal, dľ. Dénes Maľgittal, Hajcser Annával és Jakabfy Tamással
2013. Július 01.től határozat|an idejű megbízási szerződést kötiitt a Kft. diintéseinek
előkészítése éľdekében. A Tanácsadó Testület tagiaĺ f013. Jrĺlius 01. hatállyal elfogadott
Tanácsadó Testület Ügyľendje szerint taľtanak ülést, melyľől jegyzőkiinyv késziil. Az
eddĺgi ülések időpontj ai:
2013. Július 08.
2013. Jrĺlius 29.
2013. Augusztus 08.
2013. Augusztus 22.
A JóHíľ Jĺĺzsefvárosi Nonpľofit Kft. ligyvezető igazgatőja, Yárnai Szabolcs megtette a
cégiogĺ intézkedéseket, melynek alapján 2013. Jrĺlius 31-én a JóHíľ Jĺízsefváľosi Média'
Rendezvény és Galéľia Ktizpont Közhasznú Nonpľofit Kft. bejegyzésľe került a
Fővárosi Töľvényszék Cégbíľĺóságán.
.Ą JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. íigyvezető igazgatőja, Váľnai Szabolcs a Kft .
Budapest, VIII. keľület József kľt. 59-61. sz. (hrsz. 36780I0lNl2) a|atti- székhelyének
felrĺjításáľa vonatkozóan 5 kültinböző alvállalkozótól ajánlatot kért be, majd a
felĺĺlvizsgálat után vá|asztotta ki a kĺvitelezésre legalkalmasabb céget. Az LS Group
Hungary Kft-vel 20Í3. Július 01-én ktittitte meg a JróHíľ Józsefvárosi NonproÍit Kft. a
szerződést, mely alapján a kivitelezés kezdési és teljesítési határideje: 2013. Július 0l -
2013. Jrĺlius 23. A telephely átadására 2013. Július 26.-án keľült sor hivatalos
dokumentáciĺi alapj án.

Javaslat pályázat kiírásdra ki)zösségi kertek megvalósítlźsdval és műíkijdtetésével
kapcsolatban

226t2013. (vl.os.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. az egészséges életmód segítését céIző szoIgáltatások biztosítása, illetvę önként vállalt

feladatként a lakosság onszeweződő közösségeinek támogatása céĽ1ábő|, kĺizfeladatként:
- a35339llľsz. a|att felvett, teľmészetben a Magdolna u. 24. sztlm a|atti,
. a34934hrsz. a|atĹfelvett, természetben a Tolnai Lajos u.23. számalatti,
- és a 35463 hrsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 28. szám a|attí

önkormányzati tulajdonban álló telkeket közösségi keľtként, ingyenesen hasznosítja
2016. december 3l-ig nyilvános pá|yáńatás utjźn, a7612013. (III.06.) számi: képviselő-
testületibatáĺozatbanmeghatźlrozotttaľtalommal.

A páIyázők kĺjľe: kizarólag keriiletí tźrsashźzak, lakásszövetkezetek, civil szetvezetek,
lakóközoss égek, magźnszemélyek vagy ezek tĺĺľsulásai.

2. a határozat 1. ponda a|apjáĺ elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező, telkekľe
v onatko ző p á|y źuati felhí vás okat.



3. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon apźiyźzati felhívás kozzétételéro|, a Jőzsefuáros és
a Kisfalu Kft. honlapján történo megjelentetéséről.

4. apá|ytuatokbíráIattra5 tagűbirá|őbizottstlgothozléte, melybe kijelöli:
- Dudás Istvánné
- Kaiseľ József
- Szilágyi Demeter
- Jakabfy Tamás
- Pintéľ Attila

a tagok díjazásbarl, tiszteletdíjban nem részesülnek.
Felelős: I.-2.,4. pont esetén polgármester, 3. pont esetén Jegyző
Határiďő: 2013 .június 5.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a beérkezett
pá|yázatokbírá|ata 20Í3. szeptember 9-én ttirtént meg. Lz előteľjesztés a 2013. október
második képviselő-testületi ülésľe elkészül.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a kertek rendbetétele elkészült a költségvetésĺ
keret felhasználásával.

Javas lat mds odbeépítés íí térb urkoló eleme k felhasznúlús úra

227t2013. (vI.Os.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. Társasházak részéte páIyázatot ír ki a társashźzak belső udvaľának közösségi
megújítása céljából. A pźiyźzat keretében térítésmentesen biztosít 2 000 m"
másodbeépítésű térbuľkoló elemet.

2. A pá|yazatokat a Ttrsasházi PáIyázatokat EIbíráIő Munkacsoport bírá|ja el, a nyertes
pá|yazők részérę a burkoló elemek átadástú., a beépítés ellenőrzését a Kisfalu Kft.
bonyolítja le.

3 . Elfogadja az e|őteqesztés I . számű mellékletét képező Pá|yazati felhívást.
4. Felkéľi a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon aPźl|yázati felhívás megjelentetéséről a

Józsefuáros újságban és a honlapon.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.június 05.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: a sziikséges páůyánatot az Onkoľmányzat írtaki, és

bonyolította |e. Ezt követően ttirténik a Kisfalu Kft. feladat ellátásao mely szeľint a
Polgármesteľi Hivatal éľtesítése alapján folyamatosan ttiľténik a kiosztás.

A Vagvongazdálkodási és tjzemeltetési tjgyosztálv tájékoztatása alapjánz a pá|yázaton 6
táľsasház pá|yázott eredményesen' a térburkolĺi ktivek átadása folyamatban van.
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Javaslat az FTC Kézilabda NonproJit Kft-vel kötendő tdmogatdsi szeľződés megkötésére

231ĺ2013. (u.05.)
A Képviselő-testület úgy dönt hogy
1. az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. (székhely: 1091 Budapest, Ullői iń T29.) részére az
FTC Spoľtsátor Progľam megvalósításźłloz vissza nem térítendő 5.100.000 Ft ĺisszegrĺ
támogatást nyujt az előterjesĺés 1. számú mellékletét képező támogatási szerzőđés szerinti
taľtalommal.
2. ahatározat 1. pontja alapjánfelkéri a polgármesteľt a támogatási szeruőđés a|áirásfua.
3. az oĺtkorményzat és a Horváth és Tarsa Tervező, Szolgáltató és Keľeskedelmi Kft-vel
(székhely: 5300 Karcag, Madaľasi út 31.) kötött tervezési szerződést módosítja az
előterjesztés 2. számll mellékletét képező tartalommal.
4. ahatározat3. ponda alapjarl felkéri a Polgaľmestert a teľvezési szerződés módosításának
altĺírására.
5. ahatźrozat I. és 3. pontjában foglaltak miatt az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím
működési cél és általános tartalékon belül az FTC spoľtsátor <jnként váI|alt feladat
eIóirźnyzatáÍőI2.497,0 e Ft-ot, a kiadás 11601 cím Vajda Péteľ u-i sportsátor önként vá|Ia|t

feladat felhalmozási e\őirźnyzatźltő| 558,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím
fe|ha\mozźlsi célú átadott pénzeszkoz e|oirtnyzatźľa az FTC Kézilabdaspoľt Nonpľofit Kft.
Vajda Péteľ Ének-zeneí Általanos és Sportiskola udvaľán létesített sportsátor pľogram
ttlmogatása címén.
6. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló onkormźnyzati ľendelet kĺivetkező
mó do sításán á| a hatźtt ozat 5 . pontj ában fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiđó: 1.-5. pontok esetén z}I3.június 05.

6. pont esetén a költségvetésről szóló önkotmźnyzati ľendelet követkęző
módosítása, legkésőbb 2013. december 31.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üevosztálv tńjékoztatása alapján: az FTC
Kézilabdaspoľt Nonprofit Kft-vel a támogatási szerződés, és a Hoľváth és társa Kft-vel a
tervezési szeľződós mĺódosítása 2013. j úniusában aláírásra került.

tájékoztatźlsa alapj án : a KépvÍselő-testůile t 231 12013, (vI.0s.)
(vrr.18.)számű hatźrozatálban foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a 3612013.

számű kiiltségvetésről szóló tinkormányzati rendeletben végrehajtásľa keľült.

Javaslat a rózsefvárosi Intézménymíĺkiidtető Ki)zpont intézményvezetői púlydzatí felhívás
Ídőp o ntj ainak mó dos ítás dra

232t2013. (vI.Os.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Józsefuaľosi Intézményműködtető Kozpont intézményvezetoi álláshelyére vonatkozó' a

Képviselő-testület l00l20l3. (III. 20.) sz. hatźtrozatźxal el|ogadoĹĹ p,á|yázati felhívásban
szeľeplő időpontokat az előteľjesztés mellékletétképező tartalom szerint módosítja.
Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: 2013. iúnius 5.
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2. felkéľi a polgármestert, hogy gondoskodjon aZ 1. pont szerint pźiyźnati felhívás
megjelentetéséľől a Jozsefvtĺrosi onkormányzat és a kormźnyzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán. valamint az onkormányzathítđetőtábláián.
Felelős: polgármester
Hatáľido: z)I3.junius 21.
3. felkéľi a polgármestert, hogy az értéke|o bizottság javaslata alapjtn, az I. pont szeľinti
vęzetői pá|yázat e|bíráIásáĺa vonatkozó előteľjesztést nyújtsa be a Képviselő-testület július
második ülésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. iúlius 17.

Itatási Humánka tájékoztatása alapján: 
^Humánszolgáltatási osztáiJy intézkedett a pá,|yázati felhívás megielentetése ůigyében.

Avezetőipá.Jyázat elbÍrálásáľa vonatkozĺí előterjesztés a Képviselő-testtĺlet 2013.jűlĺus
17-i üléséľe benyújtásľa keľült.

Javaslat önkormdnyzatí ltoaájúrulás bíztosítdsdra az órvízi védekezésifeladatok ellótlźshoz

23st20r3. (vr.12.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. 5.600.000.-, Ft összegu tźlmogatást ajánl' fel az árvizkálroslltak javára, melynek
fedezetétil a múködési cél és általanos taľtalékon belül a polgárvédelmi és katasztrőfa
fel adatok e||átźsa c éltaľtalék előir źny zatát j e lö li me g.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.junius 19.

2. az onkormányzat kiađás 11107-01 cím múködési cél és általános taľtalékon bęltil a
polgárvédelmi és katasńrőfa feladatok e||átása onként vállalt feladat
előirányzataľól 5.600,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a kiadás 11105 cím mfüödési célú
támogatás źilanháńartáson beltilre _ önként vállalt feladat _ előfuźnyzatfua.
Felęlős: polgármester
Hatáľidő: ZUI3.június 1 9.

3. felkéri a polgáľmesteľt' hogy az I. pontban rogzített támogatás összeg źúutal'ásźnő|
gondoskodjon.
Felelős : polgĺíľmester
Hatĺíńdő: a képviselő-tęstület 2013. szeptemberi első ülése

4. felkéľi a polgźltmesteľt, hogy a költségvetési ľendelet következő móđosításánál a
hatźr o zatban fo gl altakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataĺidő: legkésőbb 20|3. december 31.

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz a Ttiľvényességi Iľoda részérő| a teljesítésĺ
igazo|áłs a|áírásra keľült, amelyet átadtak a Pénzügyi ÜgyosztáIynak.

A PénzügYĺ tigyosztály tájékoztatása a|apjáln: a Képviselő.testület 235t20t3. (VI.12.)
számú határozatában foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a 3612013. (vil.18.)
számű ktiltségvetésľől szólĺó tinkoľmányzati ľendeletben végrehajtásra keľült, az |.
pontban rőgzített 5.600.000..Ft támogatási tisszeg 2013. augusztus 2-án át lett utalva.
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Javaslat a Négy Tigris piaccal kapcsolatos dijntésekre

236t2013. (Vr.12.)
A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy
I, a36112012. (X.18.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltakat megerősíti és felkéri

a MAV Magyar Allamvasutak Zrt-t, hogy a Komondor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-
vel kotĺjtt _ a 33818135 ktsz. alatt nyilvźtntartott terÍilet béľbeadásáľa vonatkozó -

területbérleti szetzodés felmondásara vonatkozoan tegye meg a szĺikséges intézkedéseket.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.június 12.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy készítsen javaslatot a Képviselő-testület részére a
Józsefüaĺosi piac megsziinése okán, a kereskedelmi tevékenységtiket folytatni nem tudó
gazďasági társaságok, vállalkozók kedvezményes helyiségbéľleti rendszeľének
bevezetéséľe.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testület 2013.június 19-ei rendes ülése

A tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület
elfogadta az rmányzat tulajdonában állĺó nem lakás cé|jára szolgálĺi helyiségek
bérbeadásának feltételeiľől szóÄő 35|2013.(vI.20.) számú ľendeletet, mely tarta|maz már
megoldásokat a Négy Tigľis Piac megszűnése kapcsán felmerĺilő kérdésekre.

Javaslat temetési kiiltségek fedezetének biztosítdsára

237t2013. (Vr.12.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. az onkormanyzat Koppźny ZoItt'ľr elhunýat saját halottjának tekinti, a temetés
költségeire - utólagos elszámolással - bruttó 700,0 e Ft keľetösszeget biztosít és felkéri
a polgármesteľt a tęmetéssel kapcsolatos intézkedések lebonyo|itására, megrendelések
alźńtásfua.
Felęlős: polgármester
Hatźlriđő: 2013.junius 1 2.

2. ahatźnozat I. pontjában foglalt költségek fedezele éľdekében az onkoľmáĺyzat kiadás
11107-01 cím műkĺjdési cél és á|ta|ános taľtalékon be|i| az általĺĺnos tarta|ék - kötelező
feladat _ e|őirtnyzatárőI700,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím dologi -
önként vźi|aIt feladat _ eIoirányzatáta.
Felelős: polgármester
HaÍźľido: 2013 .junius 1 2.

3. felkéri a Polgáľmestert, hogy a költségvetési ľendelet kĺjvetkęző módosításánál a
hatáĺ o zatb an fo gl altakat ve gyę f i gye l emb e.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A Jeevzői Kabinet Belső Ellátási lroda tájékoztatása alapján: Koppány Zo|tán temetési
szertartása 2013. június 26-án a Dráva utcai kikiitőben, a Ha|ászbástya nevíĺ hajón
|ezaj|ott. Az elhunyt hamvasztásához kapcsolódĺó szo|gáItatálsok' hajós búcsrĺztatása'
(hamvasztás és kellékei, elhunyt szá.Jllítása,lebomló úszópáľna' hajó bérleti díja' lebomló
úszĺí koszoľűk 2db, fogadás a hajón a szertartás után max. 80 fő részére, kapcsolĺidó
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száIlításot ügyintézési díj)' valamint a szertartás fotózása mindtisszesen bľuttó 364.660,-
Ft fedezetet igényelt.

A Pénziigyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 237|2013. orl.12.)
számú határozatában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a 3612013. (uI.18.)
számú kiiltségvetésről szĺiló tinkormányzati rendeletben végrehajtásra került.

Iav as l at r e u ic s ti k k e n t é s ľ ől s aí l ó ny í l at k o zat e lfo g ad ús ú r a

241t2013. (Vr.19.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

elfogadja az I. sz. mellékletében
aľurak kozzététe|&e. valamint
eljuttatásľa.

Felelős: Polgármester
Határíđő: 2013 .július 1 5.

Kaiser József Lajos

A sorrendben következő pá|yáző:
Muzsayné Diószeghy Andrea

Felelős : Kisfalu Kft. igyv ezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013.július 1 5.

talźihatőnyĹ|atkozatotésfelhatalmazzaapolgármesteľt
a józsefuárosi lakosok részére történő közvetlen

A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: a ľezsicsiikkentésľől szĺílĺó nyilatkozat a
Jĺízsefoáros c. újság XXI. évfolyam 15. számálban megielent.

J av as l at ín t é zmé nyv e ze tői p lźly dzat o k v é le m é ny e zé s é r e

242ĺ2013. (vI.19.)
A Képviselő-testület úgy d<int, hogy a nemzęti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. töľvény
8.3. $ (4) h) pontja szerinti intézménymĺĺkĺjdtetői véleményezésí jogával élve a Deak Diĺík
Altalános Iskola és a Józsefuárosi Egységes Gyógypedagőgiai Módszertani Központ és
Általanos Iskola igazgatői álláshelyére2OI3. április 30. napján kiírtpźL|yázatok eredményes
elbírá|ásáttámogatja.
Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő: z}I3.junius 1 9.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatása alapján: a
Képvĺselő-testület dtintésľől tájékoztatta a KLIK Budapest VIII. tankerĺilet igazgatóját
2013.június 20-án.

A 2013. áprilís 15. napjóra kiírt ,,KSZ-II/2013 típust,i, bérlakás púlyázat eredményének
megúIlapítása

243ĺ2013. (vI.19.)
a KSZ-II/2013. ,,típusíl páIyázaton meghirdetett Budapest VIII.' Jrózsef krt. 48. II.
emelet 12. szá,m alatti lakásra benýjtottpźiyázatok nyertese:

(11 pont)

(10 pont)
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A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: bérleti szerződés megktitése és a lakás béľbeadása
megtörtént.

244t20r3. (W.19.)

a,,KSZ-II/2013.,,típustlpá|yázaton meghirdetett Budapest YIII., Magdolna u. 12. II.
emelet 38. szám alatti lakásľa benffitott pá|yázatoknyertese:

Csonka Imĺéné (8 pont)

A sorrendben kĺjvetkező pá|yáző:

Miksy Erika) (7 pont)
Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
IJatáridő 2013.július 1 5.

a KSZ-II|2013. ,,típusu pźĺIyźzaton meghirdetett Budapest VIII.' Dankó u. 16. II.
emelet 3. szám alatti lakásra benyújtott ptiytnatoknyeľtese:

Horváth Géztné (7 pont)

Nincs sorrendben kĺjvetkező páLy áző.
Felelős: Kisfalu Kft tigyvezeto igazgatőja
Hatáĺidő: 20|3.július 1 5.

aKSZ-II12013. ',típusupáIytzaton 
meghirdetett Budapest VIil.' Tiimő u. 23lA. II.

emelet 36. száĺn alatti lakásra benýjtott páIyźzatoknyeľtese:

Bozsur Lajos Jánosné (9 pont)

A sorľendben következő páIyźző:
Miksy Erika (7 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hatźtrido: 2013 .július 1 5.

felkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy a I.), 2.) 3.), 4.) pontban meghatźrozott lakásokĺa
vonatkozóan a nyertes pźiyźnőkkal, illefue a nyertes visszalépésą vagy kiesése esetén
a sorrendben k<jvetkező páIyazőhkal a bérleti szerződést k<jsse meg. A ptůyázatraklírt
lakásokľa kötött bérleti szeruődésbe bele kell foglalni, hogy abér|ó a lakást a bérleti
szeruőđés megkĺitéséto| szźmított 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 2013.július 3 1.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a béľleti szerződések megktitése és lakások
béľbeadása megttirtént.

Javaslat a Budapest WII., Vajdahunyad u. 9. szdm alattí telekingatlan hasznosítúsúra, a
165/2013. u08.) szdmú llatdrozat 3. pontjdnak kíegészí,tésére

24st2013. (W.19.)
A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy a I65lf0I3. (V. 08.) szźlľl hatźrozatźnak 3. pontját
móđo síti a az alábbíak szerint..
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eltéľ a 2f4l20l2. (VII. 05.) száÍÍľ(I Képviselő-testtileti határozatII. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szfurl alatÍi
telek, gépkocsi-beállóként való hasznosítását a Polgármesteri Hivatal dolgozői, valamint a
Budapest Józsefilárosi onkormanyzat tulajdonában áIIő gazdasági ttrsasétgok munkatáľsai
részére,1.500,- Ft + Afa/gépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2013.június 28.

A Kisfalu Kft. tá'jékoztatása alapján: a béľleti szeľződések megkiitésľe keľültek. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

Javaslat az onkormdnyzat bevételeínek lakúscélokra és az ezekhez kapcsolóďó
ínfrastrukturúlis beruházdsokra vonatkoaí felhasznólds szabdlyairól suilli ..../2013. (....)
ö n ko rmdny zati r en de let alapj ón kiír an dó p úly dzati fe l hív ds r a

246t2013. (Vr.19.)
A Képviselő-testület úgy dĺlnt, hogy

1. a 40Ll20I0 (X. 20.) számil képviselő-testtileti hatźnozat
a) 1. pontját úgy módosítja, hogy a 2 jőzsefvárosi civil szervezeti tag helyett 1

józsefuárosi civil szewezeti tagot jelöl ki a Tarsashtni PźĺIytnatokat Elbíráló
Munkacsoportba,

b) 3. pondát úgy módosítja, hogy a nem civil szervezettel betĺjltött tagok száma 6 to.
Felelos: polgáľmester
Hataľido: 20|3.június 19.

f . a hatźtrozat 1 .b) pontja a|apjtn a Táľsasházi PáIyázatokat ElbíráIó Munkacsopoľtba új
tagnak kijelĺili Szilágyi Demeteľ képviselőt.
Felelős : polgiíľmester
Hataridő: 2013.június 1 9.

3. felkéľi a Polgáľmestert, hogy gondoskodjon a |1705 címen rendelkezésre á11ó, 70
millió forint összegtĺ, a lakóépületek energiatakarékos felújítása, korszenĺsítése targyú
pá|yázatí felhívás ęlkészítéséľől és terjessze a Képviselő-testtilet elé.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľiđő: a Képviselő-testület 2013.július havi rendes ülése

A Vagvoneazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztálv Gazdálkodási Iroda a pá./'yázati
felhívásľól a Képviselő-testĺilet a292l2013. (v[.17.) száműhatározatálban diintött.

Javaslat a 17/2005. (IV.20.) szúmú önkormdnyzatí rendelet hatdlyon kíviil helyezésére és új
rendelet alkotlÍsdra, valamint a 224/2012. (WI.05.) szómú képviselő-testiileti hatdrozat
visszavondsdra és új hatdrozat elfogaddsóra címíí előterjesztés újra túrgyalásdra

248t2013. (Vr.19.)
A Képviselő-testület űey dönt, hogy a Budapest Józsefuĺáros onkormanyzattnak (a
továbbiakban: onkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kt.) az onkormányzat
tulajdonában źiIő nem lakás cé|játa szolgá|ő helyiségek (a továbbiakban: helyiség), telkek,
gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjárő| a következő hatfuozatot (a
tovább i akb an: hatát o zat) ho zza:
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I. FEJEZET

ÁI-ľa.rÁxos RENDErrpzÉspr
1. A határozatrenđelkezései a bérbeadórakotelezőek. A bérleti díj mértékét a bérbeadó és a
bérlő megállapodása hattnozza meg. A hatźĺrozatot2013.június 20. napjatől kell alkalmazni,
azza|, hogy a folyamatban lévő, még elnem bíľált kérelmek esetében is alkalmazni kell..

2. A határozat hatáIya az onkormányzat tulajđonában áI|ő minden, bérbeadás iltján
hasznosított helyiségre, telekľe, gépkocsi-beá|Iőľa, egyéb dolog bérletre kiteťed, kivéve a
HVT teľületen lévo és aZ onkormányzat költségvetési szeľvei źital bérbe adott
bérleményeket.

3. A hatarozatot - az abban meghatáĺozott kivételekkel - a meghozatala előtt és azt követően
kötott vagy módosított bérleti szerzodések esetén egyaránt a|kalmazĺi kell, ideértve a
határozat meghozatala után elbiráIt béľbeadói hozzajtnu|ás iľánti kérelmeket is. Ennek
megfelelően ahattrozat a|apjźn kell megállapítani a helyiség bérleti díját:

a) új béľleti szerződés esetén,

b) ha a helyiségek bérbeadásanak feltételeit szabáIyoző ľendelet szerint a bérbeadói
hozzájáru|ásának vagy más önkormányzati dontésnek az a feltétele, hogy a béľlő a
bérbeadó által meghatátozott béľleti díjat elfogadja,

c) határozatIan idejű bérleti szerzoďés határozott időre szóló szerződésre való módosítására
iľányuló bérlői kezdeményezés esetén.

4. A jelen határozatban szabáIyozott esetekben a határozat a|apjźn kell kezdeményezni a
bérleti szeruő đésb en r o gzített bérleti díj megállapítását és mó do sítását.

Fogalom meghatározások

5. A hatáľo zat alka|mazźsában:
u) a heIyiség bérleti díj alapja: a helyiség beköltozhető forgalmi éľtéke aIapjźnmeghatározott

teljes, egy évľe vonatkozó bérleti díj AFA nélkül szétmitott (nettó) összege,
v) a telek bérleti dij a|apja: a negyed besoľolása a|apjánmeghatározott összeg,
w) gépkocsi-beálló béľleti dij alapja: a negyed besoľolása a|apjźnmeghatźtrozott cĺsszeg,

x) az egyéb dologbérlet bérleti díj a|apja: a dologbérlet funkciója a|apjźn meghatározotí
cisszeg,

y) forgalmi érték megállapításĺĺnak időpontja:

ea) új béľleti szerződés esetén abérbeađásrólvaló döntés időpontjában éľvényes aktuális
bekcjlttjzhető foľgalmi érték,

eb) ha a helyiségek bérbe adásanak feltételeit szabá|yoző rendelet szeľint a bérbeadói
hozzájaru|ásának vagy a bérletijogviszony keľetében más bérbeadói döntésnekaza
feltétele, hogy a bérlő a bérbeadó által meghatározott bérleti díjat elfogaď1a, az ezze|
kapcsolatos önkormányzati jognyi|atkozat kiadásaľól való dĺjntés iľánti kéľelem
előtefi esúésekor érvényes aktuális beköltĺjzhető forgalmi érték,

ec) hatáľozat|an idejű bérleti szerződés hatźlrozott időľe sző|ő szęrződésre való
móclclsíĹására iranyuló béľlői kezderrrérryezés esetérr, az ezze| kapcsolatos
önkormányzati jogny1|atkozatkiadásáról való dtjntés iránti kérelem előterjesztésekor
érvényes beköltozhető foľgalmi érték.

z) aktuális beköltozhető foľgalmi érték: a helyiség tulajdonjogának béľleti vagy más a

hasznáIati joggal nem terhelt - illetve az 1|yeĺ jogokat figyelmen kívül hagyva - és
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helyiség üres (kiüľített) állapotában - illetve üres (kitirített) állapotát feltételezve -
megállapított forgalmi értéke.

A foľgalmi éľték az onkormányzat áItaI megállapított, évente aktualízáIt, becsült érték,
amely éľtéken a helyiségek az onkormányzat vagyonkataszteľében szerepelnek. Kétség
esetén - amennyiben a béľbeadó a nyilvántaľtott forgalmi értéket a valóstól eltérőnek ítéli
meg _ soľon kívĺili értékbecslés elvégzése szükséges.

A foľgalmi értéket az onkormtnyzat tulajdonában álló nem lakás céljara szolgáIő
helyiségek eladásának feltételeiről szóló ľendeletben foglaltak szerint kell meghatározni.
Az értékbecslés költségeit az onkormĺĺnyzat, i||etve az áItaIa abérbeadással megbízott
vagyonkez elo szeru ezet viseli.

aa) ľendeltetés: az ahasznźiati cél, amelyre a bérbeađás ttirtént, vagy amelyre kéľik,
bb) kereskedelmi a|ape|Látás: az éIelmíszerarusítás és az élelmiszeľ jellegiĺ vegyes isz|et,ha a

bérlemény hetventit szézalékźlt meghaladó harryađát ilyen tevékenység cé|1árahaszná|jtk,
cc) egészségiigyi tevékenység: a gyógyszeÍ, gyógyntivény aľusítás' illetve a győgyászati

segédeszkĺiz kiskereskedelem,,
dd) a lakossági kisipari szolgáltatás: a kiztnőIag lakossági fogyasztók számára történő

szoIgźĺItatźs,
ee) raktar: az a helyiség, amely a hatźlrozat 8. pontjában felsorolt tevékenység cé\ára

szolgáló helyiségen (helyiségcsoporton) kívül található és kizźrő|ag raktźrozás cé\ára
alkalmas,

fĐ telek: felépítménnyel nem rendelkező, az ingatlan-nyilvántartásba ĺjnálló helyrajzi
számmal b ej e gy zett, körülhatáro lt ingatlan,

gg) gépkocsi-beálló: telken vagy lakóház udvarán kialakított, kizźrőIag gépjármu tfuolásáta
alkalmas beálló hely,

hh) e gyéb do lo gbérl et : ó ri ásp lakát, fa|r aszerclt kirakat, neontáb l a, r eklźlmtábIa,
iĐ a helyiségbenvégzett tevékenységet annak alapján kell megál|apítarĺ, hogy a helyiséget

milyen céIra adtźlk bérbe, illetve a helyiségben az e|helyező hatóság, illętve a bérbeadó
milyen tevékenységet engedé|y ezett,

jj) ha a helyiségben (helyiségcsopoľtban) többféle tevékenységet végeznek, a bérleti díj
megźi|apításánáI azt a tevékenységet kell figyelembe venni, amelynek alapjáĺ a 8. pont
szeľinti magasabb bérleti díj megállap íthatő,

kk) HVT teriilet: az onkoľmźnyzat helyi vaľos-rehabilitációs teriilet kijelöléséről és a
tenileten a ľehabilitáció megvalósításfuő| szőIő 321200|. (X. 26.) önkormiínyzati
rendeletben meghatározott viáros-rehabilitációs teriilet,

ll) ĺinkoľmányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékęnységet végző szervezetet: az
egyesiilési jogról, a kozhasznú jogállásról, valamint a civil szewezetek műk<jdéséről és
támogatásáľól szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatáIya a|á tartoző civil szervezet vagy a
lelkiismereti és vallásszabadság jogárő|, valamint az egyházak. vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogá|IásałőI 2011. évi CCVI. törvény hatá|ya aIá tartoző egyhźn vagy
Budapest Fővaĺos VIII. kerĹilet Józsefuaĺosi onkoľmányzattaI kozszo|gá|tatási
szeruőđéses kapcsolatban á11ó szeÍv ezet,

mm) helyiség műszaki állapotanak kategóľiái: kiváló (5)' jó (4), kozepes (3), ľossz (2),

nagyon rossz (1), amelynek ľészletes feltételeit a jelen határozat melléklete tarta|mazza,
nn) szociális fe|zźnkőnatást, oktatást, foglalkoztatást végző szervezet: józsefuáľosi

bejelentett lakcímmel rendelkező személyeket fogla|koztatő, Józsefuaros teľületén
l e g alább te lephell yel ľendelkez ő gazđaságí v á|Ialko zás.

6. A bérlemény fizikai, építészeti jellemzőivel és funkcióival kapcsolatos fogalmaka
egyebekben az OTEK meghatźrozásait kell figyelembe venni.
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II. FEJEZET

A BÉRLETI DÍJ MEcÁrrapÍľ,ł.sÁne VoNATKozo szĺsALYoK

7. A helyiség bérleti díjanak a|apjáu| a helyiségeknek a jelenhattlrozat és a Kt. máshattrozata
szerint al<fuaIizáIt bekĺiltozhető forgalmi értéke szolgál. Abban az esetben, ha a helyiség
béľbeadásĺĺra' versenye ztetés vagy páIyazat iúján kertil soľ, a minimális bérleti đíjat a helyiség
Ár.,ą. ngll.iili bekt-llĹtjz|lvLo ľoľgahlli éľĹékérlek 80%-át alapul véve kell nreghatáľozni.
Nyilvános páIyźntatás esetén önkormányzati éľdekből a minimális béľleti díj a bekoltozhető
forgalmi éľték 80 Yo-náI kisebb értékben is meghatározhatő azza|,hogy ez az érték nem lehet
kevesebb a beköltĺlzhető forgalmi érték 50 %o-ĺźtl. Amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás
soľán végezhetó tevékenység nem kerül meghatározźĺsra,ugy - alap bérleti díj éves mértéke

a helyiség Afa nélküli bekciltözhető foľgalmi értékének a8 oÁ-a.

8. a) A helyiségben végzeÍt alábbi tevékenységeket figyelembe véve az alap béľleti díj a
következők s zeľint v á|to ztathatő :

Bérleti díj a
foľgalmi
arźnyźlban:

2s%

12%

10%

8%

masszázs és

Iroda, bemutatóterem, ľaktáľozás utcai ftildszinti helyiségben

S zeszmentes vendéglátás

Kereskedęlmi alape||átás (élelmiszer, élelmiszeľ jellegtĺ
szeszáľusítás nélkiil

8%

8%

8%

6%

vegyes uzlet)

6%
Népi iparmiivészeti-, képzőmuvészeti-, kultuĺcikk kiskereskedelem, u,
könyvaľusítás

Raktarozás utcai és udvari pinceszinti, udvaľi ftlldszinti, emeleti helyiségben,,
garźus,műhely 6%

Közművelődési, oktatási, szociális és sport tevékenység, műterem, kiállító
terem, múzeum, szíĺ.lhźz,próba-' torna- és táncterem, klubhelyiség, 6%

Lakossági kisipaľi szolgáItatás (pl.: fođrászat, kozmetika, műkörömépítés, 6%
va.rroda)

Ruhazati és egyéb konfekcionált termékek; bőr, konfekcionált teľmékek és

lábbeli, villamos és híradástechnikai, számítástechnikai, közszükségleti cikkek uu
javítása; látszerészeti és optikai eszkĺjzĺjk javítása; fogtechnika; őra- és

éks zerj avítás ; mo s ás, v e gytísńítás, texti l fe sté s ;

Trafőhźu,vízőra-és gtzfogađő, valamint WC helyiség 2%

nettó
érték

B érleményben v é gzett tevékenysé g

Italb o lt, dohányárus ítćLs, j átékterem, szex shop

Venđéglátás, ipaľi tevékenység

Élelmiszer kiskereskedelem szeszáľusítással

Kereskedelem (üzlet, internetes kereskedelem)

Egészségügyi magánpraxis, egyéb egészségügyi tevékenység,
fogyasztószalon

Kölcsönző, nyilvános intemet-szolgáltatás
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Jelen pontban nem nevesített, szeszárusítást nem tarta|maző tevékenységi körĺik 8 %

esetén
Üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hőnapja nem hasznosított nettő 25M
Ft alatti helyiség esetén a fenti szorzők érvényesíteĺđok azza|, hogy a bérleti díj
önko rmány zati ér dekbő 1 l e gfelj eb b f 0 % -kal c s ö kkenthető .

Üres, legalább 12 hónapja, de legfeljebb 24 hőnapja nem hasznosított nettó 25M
Ft alatti helyiség esetén a fenti szotzők érvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj
önkormányzati &đekből legfeljebb 30 %-kaI csökkenthető.

Üľes, legalább 24 hőnapjanem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a
feĺti szorzók érvényesítendők azzaI, hogy a bérleti díj önkormźnyzati éľdekből
legfelj ebb 50 %o-ka| csökkenthető.

b) Telek bérleti díja:

- Palotanegyed, Népszínház ĺegyed', Csarnok negyed és Corvin negyed: nettó 200,-
Ftlm"lhó,

- Magdolna negyed , Orczy negyed, Losonci negyed: nettó 150,- Ft/mz[hő,

- Tisztviselőtelep, Galw-negyed, Kerepesdiílő, Szźnaďosnegyed: nettő l25,-Ftlm2 ĺhő.

c) Gépkocsi-beálló béľletí đíja: 2013. évben nettó 6.368,- Ft/hó, majd ezt követően 2014.
évtől évente azinfláció mértékével növelni kell.

d) Egyéb dologbérlet bérleti díja:

- óľiás plakát 2013. évben 17.328,- Ft/hó, majd ezt követően 2014. évtől évente az infláciő
méľtékével ntjvelni kell,

- falraszerelt kirakat, reklámtábla, neon reklám: nettó 2.000,-Ftlmf lirrő (min. 1 m2).

9. Ú: bérbeadás esetén a fentiek szerint meghatározott alap béľteti díj mértékét kell
felajánlani, illetve versenyeztetés esetén amennyiben a pźllyazat kiírásakoľ a versenyeztetett
helyiségbenvégezhető tevékenység meghatáĺozésra keľĹil, alap bérleti díjként meghatározĺi.
A jelzett értékek irányadóként funkcionáInak, a bérleti díj mindig az a mérték, amelyľől a
bérlővel megállapodás kĺjthető. A bérlő áIta| ťĺzetendő bérleti díj legkisebb mértékét jelen
határ ozat V. Fej ezete szabá|y ozza.

10. Ugyaĺrannak a kérelmezőnek ugyanannak a helyiségre vonatkozó több eltérő időpontban
benyújtoĺ kérelme esetén a legkorábban benyújtott kérelem időpontjában irtnyađő számított
bérleti díjat kell részére a későbbiekben is felajánlani.

11. Új bérbeadásnál, amennyiben a bérló a kerĹitetfejlesztési célok közĺjtt meghatźrozott
tevékenységet kíván a helyiségben folytatni, és hatttrozott idejű, minimum 48 hónapra szóló
bérleti szerzőđést köt, a fizetendő bérleti díj méľtékę a hatáskĺjrrel rende|kezó bizottság
döntése alapján évente nĺivekvő mértékben is meghatĺírozhatő. A bérleti díj méľtéke az e|so

I}bőnapbana7. és 8. pont a\apjarlszźtmitottbérleti díj 50 %o-a,amásodik lZhőnapban7ĺoÁ-
a, majd a 24. hónapot kĺjvetően a sztmított bérleti díj ĺisszegéľe emęlkedik. Erről a
bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet javas|atźra az onkoľmányzat
TulajdonosilBérbęadői jogokat gyakoľló bizottsága hoz döntést. Az eÍTe vonatkozó
megállapodást a bérleti szerzőđésnek taľtalmaznia kell.

12. Új bérbeadásná|, ha olyan utcai bejaĺatú pinceszinti, vagy udvaľról megközelíthető
helyiség kerĹil béľbeadásta, amelyre legalább egy éve nem érkezett béľbevételi aján|at,vagy
étkezett, de hasznositása a 8. pont a|apjan szźtmitott bérleti díjon nem lehetséges, továbbá az
5. s) pontban megállapított 4-es vagy arnźtl alacsonyabb kategóriába besoro|t á|IapotÚ, a
béľleti díj mértékét a mindenkori kĺizös költség összegén kell megállapitaru.
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13. Uj bérbeadásnáI,ha olyan utcai bejáľatú ftjldszinti helyiség keľül bérbeadásra, amelyľe
Iegalább egy éve nem étkezett bérbevéteIi ajánlat, vagy étkezetI, de hasznositása a 8. pont
alapjan számított bérleti díjon nem lehetséges, továbbá 3-as vagy annttl alacsonyabb
kategóriába besorolt áIlapot{l, a bérleti díj mértékét a mindenkori közös költség összegén kell
megállapítani.

T4. A 12. és 13. pontok alapjźn történő bérbeadáskoľ a bérlonek vállalnia kell a helyiség
felújítáSát saját költségen, továbbá abérletijogviszony időtaĺama alatt és aztkovetoen sem
élhet bérbeszámítással, és a felújítás költségét semmilyen jogcímen nem követęIhęti az
onkoľmanyzattőI.

15. Új bérbeadás esetén, a 12. és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben akérelmezó
nyilvános, baľki szĺímfuaelérhető onkormányzat á|ta| indított vá||a|kozői progľamban vett
részt, székhelye a Józsefuaĺosban ta|á|ható és hatáľozott ideju, minimum 60 hónapra szóló
bérleti szerzodést k<ĺt, a fizetendő bérleti díj mértékét az első 24 hőĺapban a mindenkori közös
koltség I0 oÁ-ka| ncivelt értékének megfelelő összegben kell meghatározĺi, majđ ezt kĺjvetően
a bérleti díj mértéke a7. és 8. pont a|apján számított béľleti díjra emelkedik.

76.

a) Amennyiben olyan gazdasági társaság vagy egyéni váIlalkoző részére történik a
bérbeadás, amely józsefuárosi lakosok oktatásźi, fog|a|końatźsát, szociális
fe|zárkőztatását elősegítő oktatási tevékenységet végez minimum I2-I9 fo részére, a
bérleti diját a 7. és 8. pont alapján szétmítoÍt bérleti díj 75 y,-án,20 fő felett pedig a7. és
8 . p ont a|apj tĺn szttmítotÍ. b érl eti dť1 6 5 %o - źn ke|| me g ál l apítani.

A béľleti szerzóđésben rogziteĺi kell, hogy a bérlő negyedévente kĺjteles a béľbeadó felé
megkĺildeni az oktatottak, fog|a|koztatottak nevét és lakcímét, amelyet béľbeadó a
lakcím-nyilvántartón keresztül a Polgármesteľi Hivata| ellenőriz.

Amennyiben a béľlő jogosultsága a foglalkońatottak, oktatottak szőľľrtnak növekedése,
csökkenése miatt változ1k, ugy a kedvezmény méľtéke az a) pontban foglaltaknak
megfelelőenvá|tozikabérleti jogviszonyf ennáIlásaalatt.

Amennyiben a bérlő a b) pont szerinti beszámolási kötelezettségének egymást követő két
alkalommal felszóIításra sem tesz eleget, tĘy a kedvezméný elveszti.

III. FEJEZET

A HELYISÉc gÉRLpTI DÍJÁNAK MóDoSÍľÁsÁna VoNATKoZó
MEGALLAPODAS

17. Ha helyiségek bérbeadásának feltételeit szabáIyozó onkormźnyzati rendelet szerint a
béľbeadói hozzźĄźrulásnak vagy más _ a bér|ő á|ta| kęzdeményezet1 _ ĺinkormźnyzati
döntésnek az a feltétele, hogy a bérlő a bérbeadó tital igéĺyelt bérleti díjat elfogadja, a
bérbeadó akkor kezdeményezi a bérl,eti szęrződésben (móđosításában) rogzített bérleti díj
módosítását,haabéľlői kérelem e|őtefiesztésekor ťlzetettbérleti díj nem éri el a 7. illetve a 8.
pont alapj an számitott bérleti díj at.

18. Ha a jelen pont alkalmazástna| megállapított bérleti díj a bérbeadői hozzájaľulás vagy
más - bérlő által kezdeményezett - önkoľmĺányzati dĺintésre tekintettel mar korábban elérte a
7. illeťve a 8. pont alapján számított béľleti ďíjat, az újabb bérbeadói hozzájáru|ás Vagy _ más
bérlő á|tal kezdeményezett _ önkormányzati döntés esetén, a bérbeadó a béľleti díj
módosítását nem kezdeményezi. Az I|yen mértéket eléľő bérleti díj csak va|oriztrciő utján
kerül emelésre.

b)

c)

d)
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19. A bérbeadással megbízott vagyonkezelő szewezet javaslatára az onkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizottsága d<intése alapján a bérbeadói
hozzźtjźru|źtsra vagy a szerzódés módosítástra _ beleértve a bérletí díj felülvizsgálatát is -
irányuló béľlői kérelem esetén, ktilöncisen, ha a kérelem a kérelem indokaként előadjfü, hogy
a bérleti díj összege nagy terhetrő avźll|a|kozésa, a7-17. pontban foglalt szabályoktól el
lehet téľni, és az egyébként igénylendő bérleti díjnál legfeljebb 50 %o_kal' alacsonyabb <isszegű
bérleti díjról is meg lehet állapodni - vagy a bérleti díj emelésétől el lehet tekinteni - az alábbi
k<iruhények fennállása esetén:

a) a bérleti szerzodés szerint fizetenđő bérleti díj összege legalább 15 %o-ka| meghaladja a 7.
és 8. alapjan szttmítottbérleti díj mértékét, és

b) a bérleti jogviszony tĺjbb mint 36 hőnapjafennáll, ideérťve azt is,ha abérIójogutóđlással
szetzett bérleti j o got' és

c) a bérlő fizetési fegyelme megfelelő a bérbeadó hźnyźlba.

IV.FEJEZET

A HELYISÉcgÉn ÁľľĺBNprI IDOSZAKRA VALó CSoKKENľÉsp
20. A helyiségbér átmeneti iđőszak'ra, arrig az akadály fennáll, a bétbeadással megbízott
vagyonkezelő szervezet javasLatára az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága döntése a|apjźn különösen az a|ábbí jogcímeken legfeljebb 50 oÁ-ka|

csökkenthető, amennyiben azok Í|em az onkormányzat felelősségi kĺlrében merĹilnek fel:
đ) az éptileten vagy aktjztertiletenvégzett építési, szęrelési munka miatt,
e) a helyi sé g áta|akítźsa vagy felúj í tása miatt,
Đ a helyiség (helyiségcsoport) egy részének használhatatlan źĺ||apota miatt'

21.

a) A gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkoző gazđáIkodásában beállt negatív vźĺ|tozás
miatt _ különösen: igazo|hatő árbevétel cs<ikkenés, veszteség, kaľesemény, betegség _ a
helyiségbéľ mértéke hatáĺozat|an időtatamľa szóIó béľleti szeruodés esetében legfeljebb
36, határozott idejii béľleti szęrzőđés esetében legfeljebb 24 hőnapra, vagy a béľleti
jogviszony végéig a bérbeadással megbizolt vagyonkezelő szervezet javas|atfua az
Ónkotmźnyzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése a|apjtn
legfeIjebb 50 oÁ-kal cscikkenthető. A kérelem mega|apozottságát az oĺlkormźnyzat
Tulaj dono si/B érbe adó i j o gokat gyakorl ó bizottsźĺga v izs gáIj a,

b) A béľleti jogviszony az a) pontban meghatźrozott esetben nem hosszabbíthatő meg a|ejźrt
bérleti szerződésben meghatározott feltételekkel az onkoľmányzat tulajdonában álló nem
|akás cé|jáĺa szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkoľmanyzati rendelet
alapjźn, hanem a bérleti díj méľtékéről a Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló
bizottsága dönt.

22. Ha vendéglátás, kereskedelmi, lakossági kisipaľi szolgźtLtatás, ruktározás, gaúlzs,
gépkocsi-tárolás cé|jźlra szo|gá|ő bérlemény, telek bejźrata e|őtt az épületen, vagy a
közteriileten nem az onkoľmányzat megbizźsźhő| végzett építési, szerelési munka vagy az
épületen végzett munka a bérlemény megközelítését gŕńo|ja, a bérleti díj a béľlő kérelmére
legfeljebb a bérleti díj 50 oÁ-ig mérsékelhető aÍÍa aZ iđőtartamľa, ameddig az említett akadá|y
fennáll. Ha a munkálatok a helyiség megközelítését úgy gátoljźk, hogy a helyiségben végzett
iizleti tevékenység bizonyíthatőaĺ háftáný szenved, a megállapított bérleti díj <jtven

száza|éknáI nagyobb méľtékben is mérsékelhető. Ebben az esetben a kieső bérleti díj bevételt
akivite|ezőtőlla kivitelező megbizőjátőI kell kérni. E ľendelkezést lehet a|ka|mazni akkoľ is,
ha abér|o a helyiséget a bérbeadő hozzátjtlrulásával átaIakitja, vagy felújítja.
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23. Ha új bérbeađás esetén a helyiségbérleményben a koľábbi haszntĺIattől eltérő
tevékenységet kívánnak folytatni, a bérlő á|ta| ťlzetendő béľleti díj ĺisszege átmeneti időszakľa
legfeljebb 50 Yo-ka| csokkentheto, ennek mértékéľől bérbeadássa| megbízott vagyonkezelő
szewezet javas|atára az onkormźnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizoÍIsága
dcint.

V. FEJEZET

A FIZETENDo nÉnrpTl DÍJ LEGKISEBB N4ÉRľÉKE

24. A fizeteĺdő nettó bérleti díj egy hónapĺa jutó összege nem lehet kevesebb, mint az
onkormányzat áItaI tźrsasházi kĺjzös és egyéb költségként kifizetett összeg, ideéľtve a IV. és

VI. FEJEZET alkalmazásźnak esetét, továbbá bármilyen, a bérleti díjat érintő kedvezmény
esetét.

25.Ha a helyiség nem tĺársashtzbanvarl, a Íizetendő nettó bérleti díj egy hónapra jutó osszege
nem lehet kevesebb, mint az onkoľmanyzat tLItaI a béľbeadói feladatok keľetében a helyiségre
fordított köItségek két éves ćttlaga, ideértve az épu\etre fordított költségeknek a helyiségre jutó
tészét és a IV. és VI. FEJEZET aLka|mazásának esetét is. továbbá bĺĺľmilyen. a bérleti díiat
érintő kedvezmény esetét.

VI. FEJEZET

oNronvÁNyza.ľ FELADAT oKHo Z És cÉrorHoz KAP C S oLóD ó
TEVÉKENYSÉGET vÉczo SZERVEZETEK KEDVEZMÉNyBs ľÉnrBľl oÍĺ,q.

26. onkormźnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó szervezet
részére történő bérbeadásnti az onkoľmányzat Tu|ajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló
bizottsága az il|etékes szakmai bizoltság javaslata alapjtn kedvezményęs béľleti díjat
hatźlrozhatmeg,aza|ábbikategóľiĺĺkszeľint:

a) a bérleti díj éves mértéke a helyiség Áľ.a ne[.uti bekĺjltĺjzhető forgalmi értékének a 4 oÁ-

a, amennyiben a szewezet havonta legalább 2 alkalommal folýat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

b) a bérleti díj éves méľtéke a helyiség Ápa. nelkuli bekölttizhető forgalmi éľtékének a2 %o-

a' amennyiben a szervezet havonta legalább 4 alkalommal folytat a bérelt helyiségben
tevékenységet,

c) a béľleti díj méľtéke a mindenkoľi közös költséggel vagy iizemeltetési költséggel
megegyezo <isszeg, amennyiben a szervezet havonta |ega|ább 8 alkalommal folytat a
bérelt helyiségben tevékenységet.

27.

a) A kedvezményes béľleti díj megadásĺínak előzetes feltétele, hogy az onkormányzat
illetékes bizottsága igazo|ja, hogy a legalább 1 éve bejegyzett és mfüödő önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet Józsefvaľos
lakossága éľdekébęn |átja e| a tevékenységét, aĺne|yhez a civil tevékenységet végző
szeľvezetnek be kell csatohria a b.) porrtbarr köľtilírt szalorrai beszámolót, valamint
szakmai tervet.

b) A kedvezményes béľleti díj engedélyezésének a feltétele tovźlbbá,hogy az önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szeÍvezet a kovetkező
feltételeknek eleget tegyen:

ba) honlapján, sajtómegjelenésein szerepeltesse támogatóként az onkormźnyzatot,



bb) a legalább havi ľendszerességti helyiséghaszĺá|atot igénylő eseményekĺől (fogađó óľa,
gyiĺlés, rendezvény, tanácskozás, stb.) ktildj<in értesítést, meghívót aZ

onkormányzatnak. Az események népszenísítésére az onkormźnyzat a honlapján,
közösségi portál profilján ,,civil eseménynaptárt,, hoz létľe és műk<jdtet.

bc) minden év március 15. napjáig nyújtsa be az adott évľe vonatkozó szakĺlai teruét,
arrrelyből rrregállapítlrató, lrogy rrrilyerr esenrényeket tęwez az év soľán megrendezni,
illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az menrĺyíben szolgálja
Józsefuaros és a józsefuáľosi lakosok éľdekeit.

bđ) az e|őző éví tevékenységéľől nyujtson be beszámolóttáĺgyév május 31. napjáig.

be) a helyiségben az alapszabá|ytharl megjelölt céloknak megfelelően a béľbeadáskor
engeđé|y ezett tevékeny s é get fo lyamato s an fo l ytas s a.

c.) A kedvezményes bérleti díj megállapításźnáI az Önkormźnyzat Tulajdonosi/Béľbęadói
jogokat gyakorló bizottsága az a|ábbi kľitériumoknak megfelelő, Józsefuaľos és a
józsefuárosi polgárok érdekében kifejtett tevékenységeket veszi figyelembe:

ca) kozétďek mentén, a Jőzsefvaĺosban mrĺködő önszerveződő közösségek, továbbá
művészek és sportolókpáIyázatitámogattsáĺól szóló 22l20I1 (IV.12.) önkormźnyzati
rendelet 2. s (1) bekezdésében meghatározott közcélok elérése érdekében történik,

cb) ĺinmagában is életképes, valós teljesítményt produkál,

cc) közszolgáltatási kapacitást vált ki, vagy erősít meg.

28. Uj bérbeadás esetén az a|ap béľleti díj éves mértéke a helyiség Áp,ą. nekili bekoltözhető
forgalmi értékének a 6 %o-a. Amennyiben a Szervezet a 27. pont szerinti első éves
beszámolój át a szakĺnai bizottsźlg tészére benýjtotta, és azt a bizottság e|fogadta, az
onkormanyzat Tu|ajđonosilBérbeađói jogokat gyakorló bizottsága kéľelemĺe a bérleti díjat a
helyiség Józsefuaĺos, valamint a jőzsefvźlrosi lakosok érdekében folytatott tevékenység
szeľinti kihasználtsźęa fuggvényében a27. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti mértékre
módosíthatja, a bérleti szerződés egyéb feltételeinekvźitozatlarlulhagyása mellett.

29. A szakmai terv és a szal<ĺnai beszámoIó éľtékelésére és elfogadására az onkormźnyzat
hatáskĺinel ľendelkező szakłnai bízottsága jogosult. Amennyiben a szakmai bizottság a
szakĺnaitervet és beszámolót elfogadta,űgy az onkoľmáĺyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága az ĺjnkormźnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez
kapcsolódó bérleti đíjat az ađott évre is engedélyezi. Amennyiben a szęrvezet a
kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a bérleti díj az érintett év janufu I. napjátći
visszamenőlegesen az aktuális foľgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint l<lszánitot1a
nem civil szervezetehe meghatáĺozott béľleti díjnak megfelelő összegre emelkedik.
Amennyiben a szakmai terve, beszrímolój a a|apján bizonyított, hogy tevékenységét csak
részben végezte Józsefuaľos érdekében,űgy abérleti díj a26. pontban szabá|yozott magasabb
kategőriźba soľolt bérleti díjľa emelkedik.

30. Az onkoľmĺĺnyzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsźrya dönthet úgy új
bérbeadás esetén, hogy az önkoľmányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet
végző szervezet részére abérbeadást, illetve a kedvezményes bérleti díjon történő bérbeadást
nem engedéIyezi, amennyiben a szervezet cé|ja, profilja az onkoľmtnyzat áIta| e||atanđő
feladatokhoznemkapcsolhatő,vagy ań.már más civil szervezetkielégítően elIatja.

VII. FEJEZET

HATÁSKoRI RENDELKEZÉSEK
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31. Ha a béľleti díj méľtékéľől és megťrzetésének titemezésérőI,vagybármilyen más bérleti
díjat érintő kérdésben bérbeadói döntésre van sztikség a bérbeadással megbízottvagyonkezelő
szervezet javas|atttra az onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bízoÍtsága
jogosult dönteni.

32. Ha a béľlő és a bérbeadással megbízott vagyonkezeló szervezet közcjtt a bérleti díj
mértékéről és megfizetésének ütemezéséľől, illetve bármilyen más bérleti díjat érinto
kérdésben vita alakulna ki, a bérbeadó érvényesítendő álláspontjáról az onkoľmányzat
Tulaj dono silB érbeadói j o gokat gyakorló bizottsága dcint.

33. A Képviselő-testtilet đont az első bérleti díj mértékéről és megťrzetésének titemezésérő|,
haabérlő személyét a Képviselőtestiilet jelölte ki.

VIII. FEJEZET

VEGYES RENDELKEzÉsBĺ<

Avalońzáciő

34. A bérleti díjról (vagy módosításaĺól) való megállapodás soľán _ függetleniil attól, hogy az
milyen okból töľténik - minden esetben ki kell kötni éS a béľlőnek vá|Ia|nia kell, hogy az új

bérleti díjat _ vagy ha a bérleti díj nem módosul a jövőben aťlzetett bérleti đíjat - a következő
évtől, évente januar 1-jétől a KSH á|ta| az e|őzó évre vonatkozón kozzéÍetÍ. fogyasztói árindex
mértékével növelten fizetĹ Amerľryiben a bérlő a kozijzemi- és ktilĺjnszoIgá|tatási díjak
összegét a Bérbeadó nak fizeti meg, évente j anuĺĺr 1 -től a Főváľosi Közgýlés tita| a tźrgyévre
meghatározott źlton számitott díjakat ťlzeti meg. A béľlőnek írásban nyilatkozatot kell adni
arľól, hogy ezen bérleti-, kozuzemi- és ktilonszolgáltatási díj emelést ellenvetés nélkül
elfogadja.

35. Az új bérleti szerződésben és a szerződés módosítása során minden esetben ki kellkötni,
hogy a béľbeadó a helyiség bérleti díját 10 %o-ka| megemeli, ha a helyiséget magában foglaló
éptilet elotti kozterületen díszburkolat létesül vagy jelentős beruházás valósult meg, és a
béľleti díj összege nem éri eI a 7. és 8. pont szerint számított bérleti đIJ 20 Yo-kal emelt
ĺlsszegét.

Egyéb szabá|yak

36. PáIyázat esetében azt a díjmértéket, amelynek az eme|ésére ajánlatot lehet terrni, a
pá|yazati kiírásról való dtjntés során kell meghatźnozni. Pá|yázat esetében a ĺyeĺes áItaI

ajĺánlott bérleti díjat kell a béľleti szerződésben ľtigzíteni.

37.Ha a béľleti szęrződés időtaľtamhoz köti a bérleti díj módosítźsát, a jelenhatfuozat szeľinti
bérleti díj módosít ása e|őzetes értesítés nélkül végrehajtható.

Melléklet

A nem lakás céľ.jára szolgáló helyiségek műszaki éľtékelésének szempontjai:

(5) kiváló míĺszaki állapotú leefeliebb 5 éven belüI felúiított.

Kisebb javítást ieónycl. a költség nem haladja mcg aZ 1m2 eső bruttó 10 000.- Ft
fajlagos kciltséget illetve a helviség értékének 10 %-át.

felszereltsége; gépészeti beľendezési tárgyak és szerelvényei, elektronos hálózat és

szerelvényeivíz-gáz, csatorna, frĺtés, műszaki źllIapotamegfelelő illetve 5 éven belül felújítása
megtörtént źúvizsgáIáĺ beüzemelé s,

o közmű mérőóľák szabványosak (vízőra, gázőru villanyóľa),



o a|jzatbeton, lépcső, vakolat javítást nem igényel,
o ĺyí|źszźlrók felújítva,
o burkolatok javítása,
o frĺtésjó,

Tisztasági festést igényel.

(4) ió míÍszaki állapotú

Javítást igénvel. a költség nem haladia mee az 1m2 eső bruttó 20 000.- Ft fajlaeos
koltséget illetve a helyisée értékének 20 %-át.
. felszereltsége; gépészeti berendezési tźlrgyak és szerelvényei, elektronos háIőzat és. szerelvényei víz-gźtz, csatotna, f,ĺtés hźiőzat felülvizsgálata javítása, beüzemelése

sziikséges.
o közmű mérőórák szabványos ak (vízőra' gźzőra villanyóľa),
o vakolatj avitás, a|jzatbetoĺ vagy lépcső javitása,
. ĺyíIźszárók j avítása,
o buľkolatok javítása,

' . festés, mázoIás,
o fiĺtés átvizsgá|ás, beüzemelés.

Kisebb felúiítást ieénvel.

(3) kłizepes míĺszaki áIlapotú

Felúiítást ieényel. a költsée nem haladja meg az 1m2 eső bruttó 40 000.- Ft fajlaeos
költséget illetve a helviség értékének 40 %-át.
. felszereltsége; gépészeti berendezési targyak és szeľelvényei, elektronos há|őzat és

szeľelvényei cseľéje, viz-gtlz, csatorna, frÍéshálőzat felújítása sztfüséges,
o közmű mérőőrźk szabványos ítása, mérőhely kialakítása (víz&a, gźzőra villanyóra)'
o vakolat j avitás, aljzatbeton vagy lépcső javítása,
o szigetęlésjavítás,
. nyí|ászárók j avítása,
o burkolatokjavítása vagy rész|eges cseréje,
o festés-mázolás,
o fiĺtés javítás,izembe helyezés.

Naevobb felúiítást ieénvel.

(2) rossz műszaki állapotrĺ

Jelęntős felújítást ieényel. a köItség nem haladia mee az 1m2 eső bruttó 60 000.- Ft
fajlagos kĺjltséget. illetve a helyiség értékének 60 %-át.
. felszereltsége; gépészeti berendęzési targyak és szerelvényei, elektronos há|őzat és

szerelvényei cserej e, víz- gźn, csatorna, fütés htiőzat cseréj e sztikséges.
o közmíĺ mérőőrźkszabványosítása,m&óhely kialakítása(vízőra, gázőravillanyóra),
o vakolat csere' aljzatbeton- vagy lépcsőjavítása,
o nyíIászárók cseréje,
o burkolatok cseréje'
o festés, mázo|ás,
o szigetelés,
. fiĺtés felújítandó.

Jelentős felúiítást ieényel.

(1) nagyon ľossz műszaki állapotú
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Teljes felúiítást ieényel. a költsée mee haladia az iÍŕ eső bľuttó 60 000.- Ft fajlagos
költséget illetve a helyiség értékének 60 %-át.
o felszereltsége; gépészeti berendezési táĺgyak és szerelvényei, elektronos hálózat és

szerelvényei cseľéj e, v íz- gáz, csatorna, f:utés há|őZat cseréj e szüksége s.
o közmű mérőóľák szabványosítása, mérőhely kialakitása (vízőra, gázőra villanyóra),
o vakolat csere' aljzatbetonvagy lépcső csere,
. rlyíIászźlrók cseréj e,

o burkolatok cseľéje,
o festés, mázolás,
o szigetelés,
o nincs frités.

TeIies felúiítást ieényel.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezet(5 igazgatőja
Hatáľidő: 2013.június 20.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: hatályba lépés után a|kalmazzák.

Javaslat a Budapest WII., Sdrkdny u. 5. szúm alatti telekingatlan hasznosítdsdra

2s0t20r3. (vr.19.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
elfogadja a Budapest VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmtnyzat és a Budapest Főváros
onkormányzatakozo|ti, a Budapest VIII., Sárkány l. 5. szźtm a|att a36002he|yrajzi számon
felvett telekingatlan ingyenes haszná|atba ađásárő| szóló megállapodás Budapest Fováros
onkormanyzata á|tal aIáírt mődosítását és fetkéri a polgáľmestert annak a|áirásfua' (az
eloteľjesztés l. szrímú melléklete.)
Felelős: Polgármester
Ijatáridő:2013.06.19.

A Vaeyongazdálkodási és tjzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapjánz a szerződ'és
aláÍrása június hónapban megtöľtént.

Javaslat a Golgota térí Szent Istvdn-i kettős kereszt megvalósítúsához sziikséges fedezet
biztosítúsdra és a Mihúly és Tdrsa Bt-vel kötiitt szeľződés módosítdsdra

2s1t20r3. (vr.19.)
A Képviselő-tęstĹilet úgy dönt, hogy
1. a Golgota téri Szent Istvan-i kettős kereszt megvalósítása során felmeľült

tĺjbbletkĺjltségekľe 2.500,0 e Ft-ot biztosít az á|ta|ános tartalék e|őirźnyzata teľhére úgy,
hogy ebből 1.500,0 e Ft-ot a Jőzsefvfuosi Várostizemeltetési Szolgálat kclltségvetésébe
kell átcsopoľtosítani.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.junius 1 9.

2. ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkoľmtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüodési cél és általános tartalékon belri| az

általános :artalékelőirźnyzataról 1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím _
önként vállalt felađat - benlházási előirányzatára.
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b) az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím működési cél és tita\énos tartalékon bęItl| az
általános ĺzrtaIék e|oirźnyzatáÍő| I.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a II108-02 cím _ onként
vállalt feladat - finanszírozási műkĺjdési kiadásokon beltil az irányítő szervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őírtnyzatfua a Józsefuarosi
Vaľosüzemeltetési Szolgálat tźtmogatása címen.

c) a Józsefuárosi Városiizemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként váI|a|t feladat _
ťtĺanszirozási mrĺködési bevételeken belül a műkĺjdésí irtnyíÍőszervi támogatásként
folyósított ťĺzetési szám|źn történő jőváírás e|őirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli,
ezze| egyidejtileg ugyan ezen cim dologi kiadási eIőfuányzatát _ önként vállalt feladat
_ 1.500,0 e Ft-tal megemeli a Golgota téľ teľeprendezése címen.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013.június 19.

3. felkéri a Polgármestert, hogy a hatfuozat 2. pontjźlban foglaltakat az ĺinkormĺányzat
költségvetéséľől szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő : az önkorm tny zat kĺiltségvetésnek következő módo sítása

4. a Mihály és Társa Bt. képviseletében Mihály Gáboľ szobľászművésszel kötött
felhaszná|ási szerződés az alábbiak szerint módosítja:

módosított 3.l.. pont első bekezdése:

Művészt a jelen szerződésben foglaltak teljes konÍ e||átásáért 4.566.922,- Ft + Afa, azaz
Négymillió -otsztzhatvanhatezer-kí|encszázhuszonkettő forint + ata đíj illeti meg.
Szerzőďó Felek rogzítik, hogy Megrendelő tájékoztatta Múvészt, hogy jelen szeruódés
tźrgya,BUDAPEST VIII. KERÚLETI GoLGoTĄ TEľEN FELÁLLÍTANDó SZENT
ISTVAN-I KETTOS KERESZT MEGVALoSITASARA'' c. projektnek (pá|yázatí
azonosító 397 4/00033).

módosított 3.2. pont első bekezdése:

Művész anyagköltség címén előleg folvételére jogosult, mely előlegszźnrťra kifizetésének
feltétele, hogy a Múvész benffitja az épitési engedély iľánti kéręlmet és a szerzőđés
a|áírását kĺjvető 7 napon beliil a módosított, végleges, Megrendelove| egyeńetett tervet és
műleíľást, mely a, jelen szeľződés 3. szźlmt mellékletét képezí. Az e|ő|eg összege
2.125.985,- Ft + Afa, azaz Kęttőmilliő-százhuszoncjtezęr-kilencszźznyo|cvarlöt forint +

Áfa, melyet a Megrendelő átutalással egyenlít ki,5 napon belül Művész 1170800l-
20 5 02487 -0 0 0 0 0 0 00 számu szám|aszámár a.

Felelős: Polgáľmester
Hatĺĺridő: 2013.junius 1 9.

5. felkéri a Polgármestert a fe|haszntiási szerződés módosításanak a|áirásźlra.
Felelős: Polgármester
Határido : a szęr ző dés mó do sításán ak aléir ásźľ a 20 I 3 . j únius 2 5 .

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üevosztály tájékoztatátsa alapján: z szeződés
módosításra keľĺilt. A szoboľ kivitelezése megttiľtént.

A Pénziigvi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺi|et 25|t2013. (vI.19.)
számú határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a 3612013. (uI.18.)
számű ktiltségvetésről szólĺó łinkoľmányzatirendeletben végľehajtásra kerůilt.
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Javas lat alp olgdrmesteri keret terhére ttjrténő támo gatds o k elbírúlds dra

2s2tf01s. (vr.19.)
A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. elszámolási kötelezettség mellett tźtmogatja a Jézus Társasága Magyarországi
Rendtartomźnyát (széIúely: 1085 Budapest, Horánszky u. 20.; nyilvántaľtási szám:
1031311993.; képviseli: Forľai Tamás) a Jézus Szíve Templom otgonájának felújítása
érdekébęn bruttó 300'000.- forinttal.
Felelős: polgáľmester
Határiďo : 2013.június 1 9.

2. elszámolási kötelezettség mellett támogatja a Civilek a Palotanegyedért Egyesiiletet
(székhely: 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.; nyilvántartási szám: 152612008.;

képviseli: Perényi Lász|ő elnĺlk) bruttó 397.000.- forinttal,
Felelős: polgáľmester
Hatźlríđó: 2013 .június 1 9.

3. tźmogatja 3 fő pedagógus részvételét az Apáczai Könyvkiadó és Könyvterjesztő Kft.
(székhely 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.; adőszám: 10380949-2-18.; képviseli:
Esztergá|yos Jenő ugyvezetó igazgatő) áIta| 2013. június |7. és 2I. közotÍ. szetvezet
Tanítók Nyáľi Akadémiája 2013. elnevezésiĺ továbbképzésęn 55.000.- Fťfiő, vagyis
bruttó 1 65.000.- foľinttal,
Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő 2013 .június 1 9.

4. a hatźnozat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormĺányzat kiadts 11107-01 cím
műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret
előirányzatáról összesen 300 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 105 cím - önként vállalt
feladat _ felhalmozási cé|u átadott pénzeszkoz eIoirányzatára a Jézus Társasága
Magyarországi Rendt artomźnya támo gatása címen,
Felelős: polgármester
Határido: f0I3.junius l 9.

5. a hatfuozat 2. poĺtjában foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím
működési cél és általĺínos taľtalékon belül Egry Attila alpolgĺírmesteri saját keľet
eloirźnyzataĺól cisszesen 397 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1 105 cím _ önként vá||a|t

feladat - működési célú átadott péĺueszkoz e|őirźnyzatfua a Civil'ek a Palotanegyedért
Egye sül et támo gatása címen,
Felelős: polgármester
Hataridő: 2UI3.június 1 9.

6. a hatźnozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormĺínyzat kiadás 11107-01 cím
műk<jdési cél és általános taľtalékon belül Santha Pétemé alpolgármesteri saját keret
előirtnyzataľól ĺjsszesen 165 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím _ önként váI|alt
feladat-dologie|oirtnyzatáĺatovábbképzéstámogatásacímen,
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013.junius 19.

7. felkéri a polgĺĺľmestert, hogy a hatźrozatbarl foglaltakat az onkormányzat
-kciltségvetéséről szóló rendelet k<jvetkező módosításánźi vegye figyelembe,
Felelős: polgármesteľ
I'Iataľidő: az oĺiĺotmányzat2013. évi kĺiltségvctósćnck kövctkcző módosítása

8. felkéri a polgármestert a hatźrozat 1-3. pontja szerinti szerzodések a|áirására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. iúlius 10.
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A Humánszoleáltatási Ugyosztály tájékoztatása alapján: a határozat 1'-3. pontjában szeľeplő
szerződések mĺndkét féI- részéről aláírásra keľültek.

A Pénzüevi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺi|et 25212013. (VI.19.)
számri határozatában foglaltak esetében a költségvetés mĺódosítása a 36ĺ2013. (WI.18.)
számű ktiltségvetésľől szrilĺi önkormányzati rendeletben végrehajtásra keľůilt.

Iavaslat az Európa Belvdrosa Program II.-aI kapcsolatos döntések meghozataldra

255120Í3. (vI.27.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. alőzsefuárosi onkormáĺyzat és Rév8 Zrt'kozott2OI3. május I4-én kötött, Budapest -
Józsefuĺĺros Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Pľogram II. elemeinek
kidolgozasa, aFővátosi Városrehabilitációs Keret ,,A'' jelű pá|yazat benffitandő pá|yazatí
dokumentáció osszeállításatárgyuMegbízási Szerzódés II. pontját módosítja:

II. Határidők

Felek rogzitik, hogy Megbízott. az egyes feladatokat az a|ábbi határidők szerirltlźúja
el:

A) AzI.|. pontA) szerinti feladat: 2013.június 15.

B) Az 1.I. pont B) szeľinti feladat: 2013.június 15.

C) Az I.2. pont szerinti feladat: 2013'június 15.

D) A l.3. pont szerinti feladat: 2013. június 15-től 20|3. december 3l-ig
folyamatosan.

Helyette felvételľe kerĹil az alábbi szöveg:

ľ. Huia.ĺaot

Felek rcgzít1k, hogy Megbízott az egyes feladatokat az a|ábbí hataridők szerintlźttja
el:

A) Az I.7. pont A) szeľinti feladat: 2013.július 30.

B) Az |.I. pont B) szeľinti feladat: 2013.július 30.

C) Az I.2. pont szerinti feladat: 2013.július 30.

D) A 1.3. pont szerinti feladat: 2013. junius 15-től 2013. december 31-ig
folyamatosan.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2013. jilnius 27 .

2. fe|hata|mazza a polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerzoďés 1. számu
módo sításának aIáít ásáĺ a.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 2013.július 5.

3. a.l a Gutenberg térí jź./tszótér felújítására, a tertilet előkészítő munkák e|végzéséte, a
játszőtéri burkolatok építésére, a játszőtéri eszkozök pótlására és telepítéséľe, valamint a
keľtészeti munkák e|végzésére 9.000,0 e Ft-ot biztosít az onkoľmtnyzat I1IO7-02 cim
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fe|ha|mozttsi-fe1újítási tartalékon belĹil az EU Belváľos II. - önként váIIaIt feladat -
céhartalékőÍól. A bonyolításra alőzsefvźtosi Vaľosüzemeltetési Szolgálatot jelöli ki.
b.l a 3.a,l pontban foglaltak miaÍt az onkormányzat kiadás III07-02 cím felhalmozási-
felújítási cé|tartaIéktnbe|u| az EU Belváros II. - önként vállalt feladat - e|okźnyzatáĺő|
9.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszítoztlsi felhalmozási kiadáson
belül az iĺźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ ktjtelező feladat -
e|őirárryzatćra.
c.l a3,a,l-b./ pontban foglaltak miatt a Józsefi,árosi Városiizemeltetési Szolgálat 80103 cím
ťlnanszírozási felhalmozási bevételen belü| az irtnyítószervi támogatásként folyósított
támogatás ťlzetési sztlrr]tn tĺjrténő jóváírása - kĺjtelező feladat . eIőirányzatát 9.000,0 e Fĺ
tal megemę|i és ezzel egyidejűleg a kiadás felha|moztls - kötelező feladat - 1.288,0 e Ft-
tal, a felújítás - kötelező felaďat - előirányzatát7 .772,0 e Ft-tal megemeli a Gutenbeľg téľi
játszőtér felúj ítása és jtiszőeszközök beszerzése, beépítése címén.

Felelős: 3. pont esetén polgáľmester, 3'a/ pont esetén Józsefuarosi Városüzemeltetési
Szolgálat igazgatőja

Hatźlriđo: 3 .a.l pontbarl feladat befej ezési hatándő 2013 . augusztus 37 ., 3 .b.l -c./ pont esetén
a költségvetési előiľany zatok mó do sítása 20 I 3 . j únius 2 7.

4. felkéri a TársasháziPá|yázatok Elbíráló Munkacsoportot az együttműködésben részt venni
kívrínó társasházak á|tal benffitott dokumentációk szakłrlai felülvizsgá|atfua és
e|birá|ásźra.
Felelős: polgármester
Határido: az együttmfüodésben résztvevő tźrsasházak eľedményének megállapítása 2013.

július 11'

5. a.l azEUB II. pľogram keretében a gyalogos forgalom védelmében gyalogos átkelőhely
létesítésének vizsgáIatára, terveńetésére és kivitelezésére 1.500,0 e Ft-ot biztosit, az
onkormányzat III07-02 cím felhalmozásĹfetújítási taľtalékon belül azEIJ Belvaros II. _
önként vállalt feladat cé|tartalékźLrő|. A bonyolításľa a Józsefuiíľosi Kozteľület
Felügyeletet j elcili ki.
b.l az 5.a.l pontban foglaltak miaÍt az onkoľmányzatkiadts III07-02 cím felhalmozási-
felújítási cé|tartalékźľ'belul az EU Belváros II. _ önként vállalt feladat _ e|őirtnyzatuőI
1.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1 108-02 cím finanszírozási mfü<jdési kiadáson beltil
az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kötelező feladat _
előirányzatára.
c./ az 5.a.l pontban foglaltak miatt a Közteľülęt-feliigyelet 30101 cím bevételi
ťĺnanszítozási múködési bevételen belül aZ irányítószeľvi támogatásként folyósított
támogatás ťtzetési szźrrťrán tĺjľténő jőváírása - kĺjtelező feladat - e|óiráĺyzatát 1.500,0 e Ft-
talmegeme|i és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi - kötelező feladat _ e|oirźnyzatát 1.500,0
e Ft-tal megemeli a Gutenbeľg téren gyalogos átkelőhely létesítése címén.
Felelős: 5.a.l poĺt esetén a Jőzsefváĺosi Közterület-felĺ'igyelet Igazgatőja, 5.b./-5.cl pont

esetén polgármester
Hataridő: 5.a.l pont esetén a költségvetés módosítása 2013. juníusZ7., a kivitelezés

befejezési hatáľideje 2013. október 3I., az 5.b.l-c.lpont esetén 2013. jinius27.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźlrozatban foglaltakat a kĺiltségvetésről sző|ő
o nko rmány zati r ende|et kcĺvetkező mó do s ítás án áI v e gy e fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a költségvetésľől szóló önkormányzat ľendelet következő módosítása
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A Városfeilesztési és Főépítészi Üevosztálv tájékoztatása alapján: a társashának számos
páiyázltot nyr'ijtottak be. Azokat a Társasházakat Elbíráló Munkacsoport 2 Íilésen
bírá|ta, mely javaslatokat a képviselő-testĺilet a2013. vII. 19-i iilésen elfogadta.

A Pénzügyĺ ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testůi|et 255120Í3. (YI.27.)
számrĺ határozatában foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a Képviselő-testület
2013. évi szeptemberi üIésére készítendő költségvetési ľendeletben kerül átvezetésre.

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: Rév8 Zrt. szerződésének módosítása20Í3. július 30-
án aláírásra került.

A Józsefuáľosi Városüzemeltetési SzolgáIat tájékoztatása alapján: A 3. pont esetében:
A Gutenberg téľi játszótér felújítása' a játszőtéri eszkiĺztik pótlása' felújítása' építése'
valamint a kertészeti munkák elvégzése a Szo|gáIat és a Holland pázsit Kft-vel ktiziisen
megttirtént. A játszőtér 08. 23-án iinnepélyes keľetek közőtt lakosság ľészére átadásra
került.

A Jrizsefuáros Ktizterĺilet Felügyelet tájékoztatása alapján: a gyalogos átkelőhely
létesítésének engedélyeztetése és kivitelezése a határozatban foglaltak szeľint
megtiirtént.

Javaslat a Magdolna Negyed Program III.Itoz kapcsolódó tulajdonosi ďöntések
meghozataldľa

2s6r2013. 1Vr.27.)

A Képviselő-testtilęt úgy dönt, hogy felkéri a polgármesteľt, hogy a KMOP-5.1.llB-|}-k-
2012-000I páIytnat keretében aTźlmogatź.si Szeruődés 1. számú módosítása alapján nyújtson
be vtůtozás-bejelentőt a pénzngyi ütemezés aktua|izá|ása tfugyában a Pľo Régió Nkft felé, a
Pro Régió Nkft-vel t<jľtént egy eńetést követően.

Felelős: polgáľmester
Határidő: zlI3.július 1.

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapjánz a vá|tozás bejelentés 2013. június 28-án benyújtásľa
került a Pro Régĺó Nkft. részére.

Javaslat ,,A nydri diákmunka elősegítése,, elnevezésíí munkaerőpiací programban való
r ć s zv ét e l t úmo g at ds dr a é s a fo g I al ko zt at ús fe ltéte lein e k b izt o s ít ás ár a

2s7t20r3. (vr.f7.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. ''Nyári diákmunka elősegítése'' elnevezéstĺ munkaerő-piaci programban valő részvéte|re
iranyuló kérelmek benyújtását tźtmogatja, errnek éľdekében:



a) felkéľi a jegyzőt, mint foglalkoztatőt a kérelem benyújtására a ''Nyáľi diákmunka
elősegítése'' pľogram keľetében nffitott bérköltség támogatźs elnyeréséhez, a mlsnkatigyi
kozponttal a hatósági és a munkavállalókkal a foglalkoztaÍási szerződések megkötésére,

b) felkéri az Ószitőzsa Gondozó Szolgálat, a Jőzsefvárosi Vaĺosüzemeltetési Szolgálat és a
Józsefuárosi Intézménymfüödtetési Kĺizpont intézményvezetőjét, mint foglalkońatőt a
kérelem benyijtásáľa a ''Nyaľi diákmunka elősegítése'' pľogram keretében nyújtott
bérköltség támogatás elnyeréséhez, a munkaügyi kĺ}zponttal a hatósági és a
munkavállalókkal a foglalkoztatási szerzodések megkötésére.
F el e l ő s : p o l gárme st er, j e gy ző, kö lt s é gveté si szervek intézményv ezetói
Határidő: 2013. jilĺius 27 .

2. aZ 1. pontban foglaltak biztosítása érdekébęn az Önkoľmányzat engeđé|yezí a
progľamban ľésztvevő költségvetési szerveknek, hogy az éves költségvetési előirányzatuk
terhéľe e|ő|egezze meg a nyári điákmunka koltségeit a ptllyźnati pénzeszkö z jővźirásáig.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. jinius 27 .

A Jeeyzői Kabinet Személyiigyi lroda tájékoztatálsa alapján: A Pľogram keretében
meghiľdetett munkakörökre jelentkezők foglalkoztatása érdekében a Polgáľmesteri
Hivatal 29 fő diák munkabéľe vonatkozásában nyújtott be kéľelmet és kapott
támogatást. A munkaszerződések megktitése megtłiľtént,,2013. jtĺlius 15-től augusztus
3l-ig a diákok foglalkoztatása lebonyolításra keľiilt. Az e|számolás 2013. szeptembeľ l'5-
ig töľténik meg.

A Pénzüevi Ügyosztálv tájékoztatása a|zpjáln: a Képviselő-testület 25712013. NI.f7.)
száműhatározatálban foglaltak esetében az |. pontban foglaltak biztosítása érdekében az
onkormányzat enged é|yezte a programban résztvevő ktiltségvetési szeľveknek, hogy az
éves ktiltségvetési e|őirányzatuk terhére e|ő|egezze meg a nyáľi diákmunka ktiltségeit a
p á|y álzati p énzeszkö z j őv áír ásáig.

Á' Jĺízsefuárosi Váľosĺĺzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: az1. pont esetében:
az Intézmény 4 fő vonatkozásában nyrijtott be kérelmet a ,,Nyáľi diákmunka
elősegítése'' program keľetében, de az általuk kéľt feladatokra diákokat részükľe nem
tudtak kłizvetíteni.

A Józsefváľosi Intézményműködtetésĺ Központ tájékoztatása alapján: a Józsefvárosi
IntézméménymiÍkłidtető Központ a kérelmet benyújtotta a ''Nyári diákmunka
elősegítése'' pľogram keľetében nyújtott bérkiiltség támogatás elnyeľéséhez, a
munkaügyi ktizponttal a hatósági és a munkavállalĺikkal a foglalkoztatási szerződéseket
megkätätte.

Javaslat döntěsek meghozataldra a KMoP.4.3.2/A-l3 azonosító szúmú pálydzat
benyújtdslźhoz

2s8/2013. (YI.27.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség áltat kiírt KMOP-4.3.2lA-I3 kódszrímú páIyázaton
indul, az Avtőra utcai rendeIointézet fe|týitásával a magasabb szintű egészségügyi
ellátás megteremtése célj ából.
Felelős: polgármester
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a
J.

Hataľidő: 2013.június 27.
2. Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľos onkormányzata a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség á|ta| kiíľt Kozép-Magyarországi opeľatív Pľogľam Egészségtigyi
szo|gá'|tatások, jaĺóbeteg-szakellátás fejlesztése a Közép-Magyarctszági régióban
KMOP-4.3.2|A-I3 kódszámú páIyázati konstrukciójára bruttó 970 000 000 Ft
beruházási osszköltséggel, 254 550 000 Ft önĺésszel' páIyázatot nyújt be és
felhatalmazza a po|gáĺmester az Emberi Erőforrások Minisztéľiumának támogatói
nyilatkozatához szĹiksó ge s ĺi s szcs dokumcntu m a|áír ć.sfu a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.június 28.
az onkorm ányzati ĺjrľészt az a|ábbi
a) gy ő gy szertár me gv ásár|ástn a
b) tervezési díjra
c) projektmenedzseri díjľa
d) kivitelezésre
e) költĺiztetésekĺe
f) telekrendezésrę
g) egyéb költségekĺe
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.június 28.
a Jőzsefvátosi Egészségtigyí Szolgálat fenntaľtójaként vźtl|a|ja, hogy a 1084 Budapest,
Auľóra u. 22-28' szám a|atti ingatlan rendeltetésében, és a projekt céljának megfelelő
fe|hasznźllásban a beruhź.zźs megvalósításának zárástftőI számítoIt 5 évig változás nem
töľténik, a tźlmogatott kozszo|gá|tatási tevékenység nem szúnik meg, jellege nem
változik meg.
Felelős: polgármester
Határidő: z}I3.június 27. és aberuhźzás megvalósításának zźrásátő| szźtmitott 5 évig
felkéľi a polgármesteľt, hogy nyujtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére kérelmet a pá|yźnat benyújtási
hatĺíľidej ének 3 0 napp a| tĺjľténő me gho s s zabb ítás a tár gy áb an.
Felelős: polgármester
Hataridő: 20|3.július 1 5.
a KMOP-4.3.2/A-I3 kódszámú pá|yázat keľetében integrálja a TBC és Pulmonologiai
Gondozó Intézetęt a felújítandó és bővítendő Auróra utcai rende|őintézet épiiletébe.
Felelős: polgármester
Hataridő: 20|3'június 28.
a) Budapest' VIII. kerület Auróľa u.22-28. szárrl alatti épületben múkĺjdő Józsefuiáľosi
Egészségügyi SzoIgálat épület felújítása engedélyezési és kiviteli terveinek
átdo|go zásáv a| e gy etért.
b) az 5.a) pontja a|apjźn elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő ajanlattételi
felhívást és dokumentáciőt a hirdetmény nélküli tárgyalásos kozbeszerzési eljĺáľás
lefolytatása érdekében.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. jilnius 27 .

a) megvásaľolja a PHARMANOV A Zrt. kizárólagos tuIajdonát képezo, a Budapest,
VIII. ker. 35037lN2 hĺsz-on nyi|váftartoft, természetben az L084 Budapest, Awóra u.
22-28. I. emeletén talá|hatő, 415 m" alapterületű győgyszertárt és a társasházi k<ĺzös
tulajdonbó| hozzá hrtoző 798110000 kĺjzĺjs tulajdoni hányadot 70.500.000,- Ft
összegben és felkéri a polgármesteľt az ađásvételi szeruődés elkészítésére és a
Képvi selő -testület r észér e toľténő beteľj esztésére.

feladatokĺa biztosítj a:

70.500.000.- Ft
23.000.000.- Ft
15.000.000.- Fr
110.050.000.- Ft
20.000.000.- Ft
15.000.000.- Ft
1.000.000.- Ft

4.

5.

7.

8.
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b) a 6.a) pontban foglaltak miatt a bérlő elhelyezési kötelezettségének eleget tesz és

felkéri a polgármestert a Hajnal Bt. győgyszertánal kötendő béľleti szeruődés
elkészítésére és a Képviselő-testület részére történő beterj esztésére.
Felelős: polgármester
Hataridő: 20Í3.július 17.

9. felkéri a Jőzsefvárosi Egészségügyi SzolgáIat főĺgazgatőját aTBC és Pulmonologiai
Gondozó Intézęt Auróra u.22-28, szźlm a|atti éptiletbe tĺjrténő integrá|ástt kĺjvetően
készítse el a Szo1gálat a|apítő okiľatának módosítását és jóvahagyás céljából teľjessze
a Képviselő-testiilet elé.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201 5.május 01.

10. a határozat3. pontjában foglaltak miatt
a)az onkormányzat kiadás 11107-01 cím felhalmozźsi cékartalékon beltil az Auľóľa
u-i rendelő felújítás - onként vá||alt feladat - e|őirétnyzatát 9I.916,0 e Ft-ban
átcsoportosítja akiadás 11605 cím felújítás - önként vállalt feladat _ e|őfutnyzatára
Auróra u-i ľendelő felújítás projekt címén.
b)az onkormtĺĺyzat kiadás II60f cím felhalmozási céľű támogatás á|Ianhźntartáson
belülľe előírtnyzatan belül a 20|1. évi elidegenítési bevételek átadása - kötelező
feladat - előírányzatátő| 130.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím felújítás -
onként vállalt feladat _ előitźnyzatára 77.134,0 e Ft-ot, felhalmozási . önként vállalt
feladat -+|oirźnyzatra 52.866,0 e Ft-ot Auróra u-i rendelő felújítás projekt címén.
c)az onkormányzat kiađás 11602 cím felhalmozási cé|u támogatás á||arlháńartáson
beltilľe eloitźnyzatan belül a 2012. évi elidegenítési bevéte|ek źúadása - kötelező
feladat - előiranyzatárő| 32.634,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11605 cím
fe|ha|mozási - önként vállalt feladat --e|óirtnyzatra I].634,0 e Ft-ot' személyi juttatás
_ önként vállalt feladat - előiľányzatáĺa 11.811,0 e Ft-ot' a munkáltatót teľhelő
jarulékok és szociális hozzájźrulási adó _ ĺjnként vállalt feladat - előirányzatźra
3.189,0 e Ft-ot Auróra u-i rendelő felújítás pľojekt címén.
d)felkéľi a polgármesteľt, hogy a költségvetésľől szóló ľendelet ktjvetkező
mó do s ítás anál a hatát ozatb an fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: a)-c) pontok esetében 2013. június 28', d) pont esetében legkésőbb 2013.

december 31.

A Pénzüevi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 25812013. 1vI.27.)
számrĺ határozatátban foglaltak esetében a kłiltségvetés módosítása a Képviselő-testület
2013. évi szeptembeľi ülésére készítendő ktiltségvetési ľendeletben keľiil átvezetésre.
A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a,7. pont szerĺnti hirdetmény nélküli
kőzbeszerzési eljárás aján|attételi felhívását azESZ-I(ER Kft. a KIMA Studio Kft. felé
továbbította. A kőzbeszerzési eljárás eredményét a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság a 790l20t3. (vII.15.) számú hatźrozatában megállapította. A nyeľtes
ajánlattevővel a tervezési szerződés a|áírásra keľült.

Javuslat adĺissdgko nszoliddcióval kapcsolatos dijntések meghozatalóra

260t2013. Nr.27.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Magyarország2013. évi központi koltségvetésről szóló
2012. évi CCIV. törvénynek a Magyar Allam álta| tlĺénő adósságállomány részleges
źtwáIlalása éľdekében
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1. elfogadja a2013.június 28-i értéknapra vonatkozó esedékesség e|otti fizetésre szóló,
a hatáĺozat 6. szźrnu mellékletét képezó SzánđéknyL|atkozatot, és felkéľi a
pol gárme stert annak a|áir ásár a.

Felelos: polgármester
Hatfuidő : 2013 . június 28.

2. a határozat 1. pontja alapjáĺ elfogadja a Magyar Allam, az onkormányzat és a
Commerzbank Zrt. között kötendő, az elotelesztés 4. számis' mellékletét képező, az
I/15. sorszámú sajót váltó rćszlcgcs átvállalźsatéĺrgyűTartozźsáNállalási szeruodést;
és felkéri a polg:íľmestert annak alttírásáĺa.
Felelős: polgáľmester
ľJatáridő: 2013. június 28.

3. ahatározat 2. pontja a|apján az előteľjesztés 3. szttmű melléklete szerinti, 361.359,24
CHF névértékű Saját Váltót bocsát ki a Commerubank Zrt-néI, mint Váltóbirtokosnál'
jelenleg fennálló Vl5. sorszĺímú Saját váItő cseréje érdekében.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.június 28.

4. elfogadja aMagyar Allam, az onkoľmányzatés CommerzbankZrt.kozottkotenđo, az
előterjesaés 5. számú mellékletét képezó, váltóösszeg jogcímen fennálló fizetési
kötelezettség átváIla|źsára vonatkozó Tartozásáwállalási szerzőđést, és felkéri a
polgáľmestęľt annak a|áír ásźr a'
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.június 28.

A Pénzüeyi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 260t2013. NI.27.)
számú határozatában foglaltak esetében a megállapodás 2013. június 28-án a|áírásra
keľiilt.

Javaslat a Horánszky u. 26. sz. alatt a ,,Kdrpdtmedencei Reformdtus Fiatalok Hdza,,
proj ekt megvallís ullÍs dnak túmogatds dra

261.t2013. Nr.27;)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a Dunamelléki Refoľmátus Egyházközösség
á|tal a Budapest VIII. keriilet Horánszky u.26. sz. a|att megvalósítandó, a,,Kárpátmedencei
Református Fiatalok Háza,, proj ektet.
Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2013 .június 27.

A Városfeilesztési és Főépítészi Üevosztály tájékoztatása alapjáni 
^z 

Egyházkőzłisség
táiékoztatása a döntésről megtiiľtént.

Javaslat egyes szeméIyiigyi diintések meghozataldra a ůízsefvdrosi Egyesĺtett Biilcsőďék
intézměnyv ezetőj e v o n at ko zós db an

264t2013. (vlr.17.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a./Scheer Ferencné a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője jogviszonyának
kĺjzös megegyezéssel tcjrténő megszĹintetésérę tekintettel - az elmaradó jubileumi
jutalmat magában foglaló - 9 havi illetményének megfelelő ĺisszegű ) azaz 2,467.80O,-
Ft külcjn juttatás és 666.306 Ft jaĺulék, valamint szabadságmegváltás címén 274,200



Ft és 74.034 Ft járulék feđezetét biztosítja részben aJőzsefvárosi Egyesített Bĺjlcsődék
2013. évi költségvetésében céljellegge| tervęzelt jubileumi jutalom és jĺĺrulékinak
elóirényzatábő|, valamint a mfüodési céltaľtalék nyugdíjazás, nyugdíjba vonulás
miatti foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséből adódó tĺibbletkcjltségek
előirányzata terhére.

b.l az onkormányzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általános tartalékon belül a
nyugdíjazás, nyugdíjba vonulás miatti fog|a|końatási jogviszony megsziintetéséből
adóđó többletkĺjltségek - kötelező feladat - e|őirźnyzatfuőI I.837,6 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11108-02 cím - kĺjtelező feladat _ťtnaĺszitozási működési kiadásokon belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára.

c.l a Jőzsefvźrosi Egyesített Bolcsődék 40100-02 cim bevételi ťĺnanszítozási műkĺjdési
bevételen beliil az fuányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számltn
t<jrténő jővtlirása - kötelező feladat - előirźnyzatéLt I.837,6 e Ft-tal és a kiadás személyi
juttatás e\óirźnyzatát I.447,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirétnyzatát 390,6
e Ft-tal megemeli azal pontban foglaltak címén.

d.l a JőzseÍvátosi Egyesített Bölcsőđék 40100-02 cim kiadás kötelező feladat céljelleg
biztosított e|őitányzatain belül a szeméIyi juttatás jubileumi jutalom e|óirźnyzatárőI
I.I7|,0 e Ft-ot, az oĺként vállalt feladat totzsgćrdajutalom e|óiźnyzatárőI 124,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít az aJ pontban foglaltak címén.

e.l felkéľi a polgármestert, hogy az|.l pontban foglaltakat a következő ktĺltségvetési rendelet
módosításánál vegye ťlgyelembe.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: al-d./pontokban 2013. július |9.' e.lpontban legkésőbb 2013. decembeľ 31.

2. elfogadja a Jőzsefvárosi Egyesített Bĺjlcsődék intézményvezetoi álláshelyére vonatkozó
p á|y azati fe lhívást az e l őterj e szté s me l lék|etét kép ező taľtalo mmal,

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20I3.jú1ius 1 7.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti pá|yázati felhívás
megjelentetéséről a kormźnyzati személyügyi ígazgatási feladatokat ellátó szetv
inteľnetes oldalán, a lőzsefvtrosi onkormźnyzat internetes honlapjan és a Szociális
Kozlönyben.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013.július 1 9.

4. felkéri a polgármestert, hogy az értékę|ő bizottság javaslata alapján, az 2. porÍ szerinti
vezetoi pá|yazat elbírźtIására vonatkozó előteľjesztést nffitsa be a képviselő-testület
szeptembeľi első ülésérę.

Felelős: polgármester
Hatariďő: a képviselő-testület 2013. szeptembeľi első ülése.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Humánkapcsolatĺ lroda tájékoztatása alapján: a
Humánszolgáltatási Ügyosztáty 20|3. jútius 18.án intézkedett a pá.J.yázati felhívás
megielentetése ůigyében. A vezetői pá|yázat elbírálásáľa vonatkozó előteľjesztés a
Képviselő-testiilet szeptembeľi első ůilésére Q013. szeptember 18.) benyrĺjtásra kerůil.

A Pénzügyi Ügvosztály tájékoztatátsa alapján: a Képviselő-testĺilet 26412013. (VII.17.)
számrĺ határozatálban foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a Képviselő-testület
20Í3. évĺ szeptembeľĺ ůilésére készítendő kiiltségvetési ľendeletben kerül átvezetésre.

68



Javaslat a Jóuefvúrosi Intézménymííködtető Kiizpont vezetői pdlydzatdnak elbírdlására

266t2013. (Vn.l7.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) vezetőimegbízást ad Sáfrany Józsęf Anta|tészére aJőzsefvźrosi Intézményműködtető
Kĺizpont (1082 Budapest, Baľoss u. 84') intézményben 2013. augusztus 01. _ 2018.
július 31. kĺjzotti időszakra.
Felelős: polgármester
Hataridő: f)I3.július 3 1.

2) a magasabb vezęto illetményét oly módon źilapítja meg, hogy a Kjt. vonatkozó
előírásai, vezetőí megbízaÍása alapján kiszámolt illetménye a munkáltatói döntésen
alapuló illetményrésszel kiegészítve bľuttó 600.000,- Ft/hó, azazhatszázezerForint.
Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2013. július 3 1 .

3) felkéri a polgármestert a kinevezéshez szükséges munkáltatói dokumentumok
a|áirźsfua.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 3 1.

A Jegyzői Kabinet Személvügyi Iľoda tájékoztatálsa alapján: a kinevezés megtiirtént, a
munkáltatĺii dokumentumok aláírásra kerĺiltek.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati lroda tájékoztatása alapján: 1.
pontľa: a Humánszo|gá|tatási Ügyosztály a Képviselő-testiilet döntésérőt 2013. július 22.
én értesítette a pá|yátzőkat.

Javaslat il ,,Corvin Sétány Programmal,, kapcsolatosan folyamatban lévő
biintetőelj órds ban s értetti índítvdny előterj esztés ére

267t2013. (Ur.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhata|mazza a polgármestert, hogy a BRFK Komrpciós

és Gazdasági Biĺnözés elleni Főosztá|y Gazdaságvédelmi (II.) osztályan 01000-613412009.
bü. szám alatt folyamatban lévő brĺnügyben az Önkormányzat, mint sértett jogi személy
képviseletében séľtetti indítvanyt és észrevételt teľjesszen elő.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 1 8.

A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapjáÍIz az indítvány 2013. augusztus 2.án
megkiildésľe keriilt anyomozást folytató BRFK részére.

Iavaslat azAuróra utcaÍ rendelő intézetfelújítlźsóhoz kapcsolódó dijntések meghozataláľa

272t2013. (WI.l7.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a25812013. (YI.27.) sztlmu képviselő-testtileti hatźtrozat aIapjn a Budapest Főváľos

VIII. kerütet Jőzsefvźrosi onkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség źita|klírt
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Közép-Magyarországi operatív Program Egészségügyi szolgá|tatások, járóbeteg-

szakellátás fejlesztése aKozép-Magyarországi ľégióban KMOP-4.3.2lA-I3 kódszámú
páIyazati konstľukciójára bruttó 970 000 000 Ft bęruházźsi összkĺiltséggel,
254 550 000 Ft önĺésszel, pá|yźzatot nyújt be és felhatalmazza a polgármester a
p á|y ázat b enyúj tás ĺího z s ztiks é ge s ci s sze s dokumentu m a|áir ás áĺ a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 17.

elfogadja az előterjesztés mellékletét képező módosított pá|yázati adatlapot és

megvaló sítható sági tanulmán1-t.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013.július 17.

elfogadja az e|oteĄesztés mellékletét képező PHARMAN0VA ZÍt. (székhely: 1089
Budapest, Bláthy ottó utca 9., cégjegyzéksztlma: Fővarosi Törvényszék Cégbírósága
C g. 0 1 - 1 0- 0 44223, ađőszźma 1 |929 8 53 -2-42, statisztikai szźtĄe|e: L 1929 853 -64f0 -

114-01) kizĺírólagos tulajdonát képezo, a Budapest, VIII. keľ. 35037lN2 hĺsz-on
nyilvántaĺtott, teľmészetben a 1084 Budapest, Auľóľa u. 22-28.I. emeletén ta|á|hatő,
4I5 m, alapteľületű győgyszerttĺrra és a társasházi közös tulajdonból hozzá tartoző
798110000 közös tulajdoni hányađra vonatkozó, bruttó 70.500.000,- Ft összegű
adásvételi szerzóďést és felkéri a polgármęsteft az adásvételi szerződés a|áírására,
valamint azíĺgat|an-nyilvantaľtási bejegyezéshez sziikséges intézkedések megtételéľe.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 2013.július 19.

elfogadja az előteľjesztés mellék|etétképező Hajnal Gyógyszertári Betéti Taľsasággal
(székhely: 1084 Budapest, Auróľa utca 22-28., cégsegyzékszáma.. Fővarosi
Törvényszék Cégbíľósága Cg.01-06-5I352I, adőszáma:2886373|-2-42, statisnlkai
totzsszáma: 2886373I-47]3-2I}-0I), kcjtendő helyiségbéľleti jogviszony közös
megegyezéssel való megszüntetéséről és másik helyiség béľbe adásárő| sző|ő

megállapodást és felkéri a polgáľmestert a megállapodás a|titásźra.

Felęlős: polgármester
Határiđő : 2013 .július 1 9.

A Polgáľmesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: a PHARMANOVÄ Zrt" kizáľĺílagos
tulajdonát képező, a Budapest, VIII. keľ. 35037lN2 hľsz-on nyilvántartott'
teľmészetben a 1084 Budapest, Auróra u. 22.28. I. emeletén található, 415 

^,alapterületíi győgyszertárt és a táľsasházi kiiziis tulajdonbó| hozzá tartoző 798/10000
közłis tulajdoni hányadľĺól az adásvételi szerződése megkiitésľe került' a KMOP-4.3.2|A-
13 kódszámű pá|yázat az ESZA Táľsadalmi Szolgáltatĺó Nonpľofit Kft. részére 2013
augusztus 14.én benyújtásľa kerůilt.

Javaslat a rrn-roz ,,A,' jelíí pdlydzaton való részvételre

274t2013. (Vil.17.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) aFovárosi onkormányzatźita| meghirdetett TER-KOZvárosrehabilitációs pźiyźnat

,,A'' jelű _ Köztertiletek komplex megújítása pľograĺnjáĺa, a ,,Euľópa Belvárosa
Progľam II, a Palotanegyed Kulturális Váľosmegujítása,, címrÍ projekt társasház1

2.

J.

Át.



komponenséľe a Tźnsasházi Pźt|yźzatokat EIbfuáIő Munkacsoport 7l20I3. (VII. 15.)
számu hatźrozata aIapján az alábbi 25 tfusasház bevonásáva| vesz részt és nyújt be
páIyźuatot:

- Rökk Sz. u.11. I.rsz.36677
- Somogyi B. u.17. brs2.36466
- Horánszky u. 4. hrsz.3663I
- Kofaragó u. 5. Itľsz.36487
- Bródy S. u. 30/a |lrsz.365l9
- Szentkirźiyiu. |7. hrsz.36523
- Bľódy S. u.14. hrsz.36528
- Ituidy Gy. u. 6. tus2.36607
- Gyulai P. u. 1. |tĺsz.36436
- Gutenbergtér 2. hrsz.36479
- Krudy Gy.u,2. |lĺsz.36605
- Kőfaragó u. 10. hrsz.36470
- Somogyi B. u.7. hrs2.36462
- SomogyiB.u.22. hs2.36422
- Krúdy Gy. u. 5. hrsz.367l4
- Gyulai Pál u. 9. fusz.36445
- Lőrinc pap tér 3. |ltsz.36718
- Bródy S. u.36. hĺsz.36492
- Rökk Sz. u.5. hĺsz.36680
- Horánszky u. 3. hrsz.36621
- Mikszáthtér 2. |tĺsz.36603
- Mária u. 16. hĺsz.36664
- Krudy Gy. u. 20. brsz.3667I
- Horánszky u. 8. hrsz.36633
- Vas u. 18. |lľsz.36494
Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013.július 1 7.

b) amennyiben a hatátozat 1. a) pontban szeľeplő társashźnak kĺjzül nęm köt támogatási
szerzóđést, helyetľiik az alábbí7 tźnsasházakat vonja be:

- Bródy S.u.27.
- Somogyi B.u. 14.
- Vas u.14.
- Gyulai P. u. 8.
- Bródy S. u. 32.
- Horánszky u.7.
- Knidy Gy. u. 4.
Felelős: polgármester
Hataridő : pá|y ázat benyújtását kĺivetően

2. a) a I53l20I3. (V.08.) szźmu képviselő-testületi hatfuozat alapjźn elfogadja, az ,,Elltőpa
Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Vaľosmegújítása'' elnevezésű projekt
adat|apjźń és annak mellékleteit (|. számű męllékletét képező taľtalommal), 122.434.350,- Ft
önkormányzati saját forrás biztosításáva|, valamint felhatalmazza a polgĺírmestert azok
a|źĺírásźĺra, és a teljes pá|ytzati dokumentáció benyújtásźra a Fővárosi onkormanyzat szélmára.
Egyben fe|hata|mazza a polgáľmestert a páIyázati dokumeĺtáciő és annak esetleges
móđosításainak a|áírására, amennyibeĺ az nem érint önkorm:ányzati forľásbevonást, hatándő
módosítást és az e|fogadott program elemeinek taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺido : 20 I 3 . j úlius 3 1 ., az esetleges módo sításokat k<jvető e n azonnal.

hrs2.36655
hrs2.36425
hrs2.36498
hrs2.36453
I'rs2.36496
hľsz. 36618
llĺsz.36606
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a
J.

4.

b) vállalja ahatározat2.a) pontja szerinti ptiyázatban szereplő alábbi ingatlanokat a pľojekt
|eztrásátó| szźlnított 5 évig nem idegeníti el:

- Bródy Sándor utca brsz.36559lI)'
- Pollack M. tér
- Gutenbeľg téľ

hľsz.3656I
hrsz. 36480

- Somogyi Béla utca l,lrsz' 36429
- Rökk Sziláľd utca hĺsz. 36681
- Gyulai Pál utca hrsz.36435
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013.július 17.

c) felhatalmazza a po|gármestert a pá|ytzat benyújtása érdekében az aLábbi tartalmú
nyi latko zat aláír ásár a:

,, A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuarosi onkormlányzat az 1993. évi LXXVil.
törvény 63. $ (1) és (2) bekezdése, valamint a 63lA.$-a szerinti befizetési kötelezettségét
teljesítette.''
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013.július 17.

nyeľtes pźiyázat esetén az ,,Eurőpa Belvárosa Program II., a Palota negyed Kultuľális
Vaľosmegújításď' elnevezésiĺ pľojekt és a rÉR_roZ páIyázat ,,B'' jelű komponensľe
benyújtott pá|yázat(ok) pľojektmenedzsmenti feladatainak ellźĺźstxa| a Rév8 Zrt-tbízzameg,
összesen 19 685 e Ft + áfa összegű megbízási díjjal.
Felelős: polgármester
Hataridő : a páIy ázat e|bír źiását követo en

ahattrozatZ. pontjában szeľinti 122.434.350,- Ft saját fonást az a|ábbiak szerint biĺosítja:
- utak felújításahoz (Brőďy S. u. - Somogyi B. u., Rökk Sz. u., Gutenbeľg tér (az EUB I

nem érintett része): bruttó 93.700.000,- Ft
- közművek felújítása, cseréje: bruttó 1.300.000'- Ft
- ktjzteľiiletek táj építészeti elemeinek me gúj ítása:

- Bródy S. u. - Vas u. - Hoľánszky u. csatlakoztĺsźtban,,KOZ_TER'' kialakítása,
növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 600.000'- Ft
- Pollack M. tér ,,KOZ-TÉR'' kialakítása, nĺivénytelepítés, utcabútorok
elhelyezése 1.400.000,- Ft
- Gyulai P. u. ,,K)Z_TÉR'' kialakítása, nĺivénýelepítés, utcabútorok elhelyezése
400.000,- Ft

- nem beruhazási célú, k<jzösségformáló klegészítő elemek összesen 2.600.350'- Ft
- VBT területén a társashtnak konerilethez kapcsolódó épületľészek megújítása:

15.434.000,- Ft
- projektmenedzsment díj: 5.000.000,- Ft
- műszaki ellenorzési díj: 1.000.000,- Ft
-kozbeszerzés díj: 1.000.000,- Ft

Felelős: polgármester
Határidő: z)I3.július 1 7.

a határozat 2. és 4. pontjában foglaltak miatt az önkoľmányzat kiadás II107-02 - önként
vtůIa|t feladat _ fejlesztési céltaľtalékon belül a EUB II. céltartalék előirlĺnyzatárőI |20.09I,I
e Ft-ot, a|1L07-0I cím működési cél és általános tartalékon be|u| az iidülőhelyi feladatok
kĺĺzporrtosított állanri Łĺmogatás idegenfoľgalmi célú céltaľtalćk - kcitclcző feladat
előirźnyzatźrőI2.343,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11605 cím EUB II. pľojekt - önként
vźi|a|t feladat _ felújítási e|ofuźnyzatźra97.000,0 e Ft-ot - utak felújítása címén 93.700,0 e Ft,
kĺjzművek felújítása címén 1.300,0 e Ft, műszaki ellenőrzési díj címén 1.000,0 e Ft,
kozbeszerzési díj címén 1.000,0 e Ft - ťelha|mozási e|őirźnyzattľa 2.400'0 e Ft-ot - KoZ-
TER kiatakítás címén - dologi előírtnyzatára 7.600,3 e Ft . ot - kozösségformáló elemek
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címén 2.600,3 e Ft' projektmenedzsment díj címén 5.000,0 e Ft _ fe|ha|mozási célú źúadotĺ
pénzeszkoz előírźlnyzatára |5.434,0 e Ft-ot _társasházak felújításítámogatása címén-.
Felelős: polgármesteľ
Hatfuiđő: 2013.július 1 7.

6. az ,,Eurőpa Belvaľosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása,, elnevezésű
projektben érintett alábbi önkormányzati tulaidonú ingatlanokĺa a tulajdonosi hozzájáruIását
megadja:

- Bródy Sĺándor utca
- Pollack M. tér
- Gutenberg tér
- Somogyi Béla utca
- Rökk Szilárd utca
- Gyulai Pál utca

Felelő s : polgĺíľmesteľ
Hataridő: 2013.július 1 7.

7. felkéri a polgáľmesteľt, hogy
önkormányzati rendelet következő módosításánál, valamint a 2014, évi költségvetés
tervezésénéI - akoztetiiletek, növény gondozás ésbiÍorzatkarbantartźts - vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetésľől szóló ĺjnkormźnyzati rendelet kĺjvetkező módosítása, a2014, évi

köItségvetés tervezése

A Váľosfeilesztési és Főépítészi ÜgvosztáIv tájékoztatása alapján: a megnevezett
társasházak pá|yázatainak bevonásával elkészített pá.Jyá.zati dokumentáció került
benyújtásľa 2013. július 3 1-én.

A Pénzüeyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 274t20|3. (v[.17.)
számú határozatában foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a Képviselő-testület
2013. évi szeptembeľÍ üléséľe készítendő ktiltségvetési ľendeletben kerül átvezetésľe.

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapjánz az ,,,Furĺópa Belváľosa Progľam II., a Palota negyed
Kulturálĺs Városmegújítása'' elnevezésű főváľosi pź,Jyázat iisszeáIlításľa kerÍilt és 2013.
július 31-én, határidőľeo leadásra keľült.

Javaslat a rrn-roz ,,B,' jelíĺ pltlylźzaton való réslvételre, Széchenyí Istvún Szakkolégium
A l ap ín dn ny al e gy iitt m íí kö dé s b e n

27st2013. (vlr.17.)

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy
1. részt vesz a Fővaľosi Vaľosrehabilitációs Keľet ,,B'' jeltĺ - Közösségi célú

városrehabilitációs pźiyázaton a Széchenyi István Szakkollégium A|apíwánrlya|
(Pk.6I676l| sz. hattnozatta| 9. sorszám alatt bejegyzett és 13. Pk 6167611990l|l. sz.
végzésben közhasznú szervezetĺé nrinősített, széklrely: 1092 Budapest, Ráday u.43-45.).
Felelős: polgármester
Hatĺíĺidő: 2013.július 1 7.

2. a ,,Széchenyi a Palota negyedben - Jőzsefvźnos Egyetemviíros jellegének erősítése a
Széchenyi István Szakkollégium közösségi célrĺ fejlesztésével'' elnevezésű pá|yazati
dokumentációt befogadja, az adatlapot, szakmai megalapoző tanulmaný és annak
męllékleteit (az előterjesztés 1. sztlmű mellékletét képezó tartalommal), valaminÍ

hrsz.36559lll
hrsz.3656I
hrs2.36480
l'rs2.36429
hĺsz. 36681
brs2.36435

a hatfuozatban foglaltakat a költségvetésről szőIő



fe|hata\mazza a polgármestert azok a|áírásáta, és a teljes páIyázati dokumentáció
b enyúj tás ríĺa a F ővaľo si onkormán y zat sztrntĺĺ a.

Egyben fe|hatalmazza a po|gármestert a pá|yázati dokumentáció és annak esetleges
módosításaínak aláírására, amennyiben az nem érint önkormáĺyzati forrásbevonást,
hatátido módosítást és az elfogadott program elemeinek tartalmí módosítását.
Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő : f0 13 . j úlius 3 I ., az esetle ges mó do sításokat kĺjvetőe ĺ azonnaI.

'3. felhataLmazza a polgáľmesteľt a pá'l-yázat benyújtása éľdekében az alábbi tartalmú
nyíIatkozataláítására:

,,A Budapest Főváros VIII. kęrĹilet Józsefuárosi onkormányzat az 1993. évi LXXVil.
töľvény 63. $ (1) és (2) bekezdése, valamint a 63iA.$-a szeĺinti beÍizetési kötelezettségét
teljesítette.''
Felelős: polgármester
Hatráľidő: 2013.július 1 7.

4. vźilaIja a befogadott program 3 évig történő múködtetését a Széchenyi István
Szakkollégium Alapítvĺĺnnyal egyiitt, <lnkoľmányzati finanszítozás nélkül és azza| a

feltétellel, hogy a támogatási szerződés megkötése előtt a Felek együttmrĺködési
megállapodásban rcgzitika fenntartási időszalaavonatkozó kcjtelezettségeket.
Felelős: polgármester
H ataĺi dő : p ttly tuar e|bír á|ásźlt ktjvető en

A Városfeilesztési és Főépítészi tjevosztáIv tájékoztatása alapján: a páIlyánat

összeállításra került és 2013. július 3l-én beadásra került.

A Pénzĺieyi ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testiilet 27512013. (V[.17.)
száłműhatározatálban foglaltakaz ügyosztály ré'szérő|külön intézkeđést nem igényelnek.

A Rév8 Zľt. tá,jékoztatása alapján: a ,,Széchenyi a Palota negyedben - Józsefváros
Egyetemváľos jellegének erősítése a Széchenyi István Szakkollégium köztisségi célú
fejlesztésével'' elnevezésű fővárosi pályázat iisszeállításra kerüIt és 2013. július 31-én'
határidőre, leadásra keľiilt.

Javaslat a rrn-lroz ,B,, jelíí pdlylźzaton való rěszvételre a Népszínhúz Ktir a Polgdri
Értéke kért E gy es iilet egy iittmííkö dés ěvel

276120Í3. (vII.17.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

|. részt vesz a Fővarosi Varosrehabilitációs Keret ,F,, jelű - . Közösségi célú
vaľosrehabilitációs pá|yázaton a Népszínház Kor a Polgári Ertékekért Egyestilet (székhely:
1087 Budapest, Beľzsenyi u. 4.UI&,, ađőszźlrn: 18294028142) egyiittmfüödésével.

Felelős: polgármesteľ
Hatariđő: 2013. július 1 7.

2. a ,,JATSZOTARSAK _ II. Janos PáI pápa téri játszőtér funkcióbővítő meguiításď,
elnevezésrí pá|yazati adatlapot befogadja, az e|őterjesztés 1. szźlm,ű mellékletét képezó
taľtalommal, valamint felhata|mazza a polgármesteľt annak a|áirźsźlra és a pá|yźzati
dokumentáció benyrijt ására a Fővarosi onkormany zat szźmźna.



Egyben fe|hata|mazzaapolgfumestert a páIyázati dokumentáció és annak esetleges
módosításainak aláíľásáĺa, amellrlyiben aznem érint önkormányzati forľásbevonást,
határiďő módosítást és az elfogadott pľogľam elemeinek tartalmi módosítását.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. július 3I., az esetleges módosításokat követően azoma|.

3. felhata|mazza a polgármestert a pá|yźnat benyújtása éľdekében az a|thbi taľtalmú
nyĹIatkozataláirásźlra:
,,Ą Budapest Fővĺíros VIII. kertilet Józsefuĺírosi onkormáĺyzat az 1993. évi DLXVIII.
tĺirvény 63. $ (1) és (2) bekezdése, valamint a 63lA.$-a szerinti beťrzetési kcitelezettségét
teljesítette.''
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.július 17.

4. uá|Ia|ja a befogadott pľogram 3 évig tĺjrténő működtetését a Népszinház Kĺjr a Polgaľi
Ertékekéľt Egyesülettel együtt, önkormĺínyzati finanszítozás nélkül és azzal a feltétellel,
hogy a tĺĺmogatási szerzodés megkotése előtt a Felek együttműködési megállapodásban
rogzitikaťenntartásiidőszakľavonatkozókötelezettségeket.
Felelős: polgáľmester
Hatźlriđő : p áIy ázat e|bít á'Iástń kö vető en

A Váľosfei|esztési és Főépítészi Üeyosztálv tájékoztatása alapján: a páiyázat
iisszeállításra keľült és július 3l.én beadásľa került.

A Pénziieyĺ Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 276ĺ2013. (vII.t7.)
számú határozatálban foglaltakaz ĺigyosztály részérő| kĺiltin intézkedést nem igényelnek.

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: a ,,JÁTszóľÁnsAK _ II. János Pát pápa térĺ
iátszőtér funkcióbővítő megújítása,, elnevezésű fővárosi pá|yánat iisszeállításra került és
2013. július 31-én' határidőre, leadásľa került.

Javaslat az MNP III projekt keretében emlékhelyre vonatkozlí plźlydzat kiírásdra

277l2ÜÍ3. (vil.17.)
A Képviselő-testület úgy dtint, hogy
1. az MNP III projekt keľetében megújuló Teleki téren ęlhe|yezendő szoboregyüttes

me gval ó su|ásár a ĺy íIt p á|y źlzatot ír ki.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.július 1 7.

2. ahatźrozat 1. pontja alapjźn elfogadja az előtet1esztés mellékletétképezó páIyazatí kiírást,
és felkéri a polgáľmestert a páIyazati kiírás aláírásźra.

Felelős: polgármester
Határídő 2013 . július 1 9.

3. a) a pźiyázat BíráIő Bízottságába szakmai szervezetként a BTM - Budapest GaIériát, a
Magyaľ Nemzeti Múzeumot és azŰjiráĺy Tájépítész Kft-t. Az onkorményzat részéről
tagként kijelöli đíjazźs nélkül

dr. Kocsis Máté p o|gármestert,
Sántha Péterné alpolgármestert,
Fernezelyi Geľgely DLA foépitésń.,
Alfrldi György DLA projketmenedzsert.

Felelős: polgármesteľ
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4.

5.

Határidő: f013.július1 7.
b) felkéľi a polgármestert, hogy a BTM - Budapest Ga|ériátől a pályamúvek szakmai
értékelését rendelje meg.

Felelős: polgármester
Határidő: a páIyaművek beéľkezését követően

a BTM _ Budapest GaIéria szakmai ďíjazására bruttó 50e Ft-ot, a Magyar Nemzeti
Múzeum szak'rnai đíjazźsźlta bruttó 25e Ft-ot biĺosít az önkoľmtnyzati kiadás 11703 cím
ĺ1 olo gi el őir ány zatá n a k kęrętéhŕĺl a h a tĺi s á gi eljźr á sok e| (ii tny r,aÍ.źn.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013.július 1 7.

a nyertes pályamrĺről aBírá|ő Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dont.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a Képviselő-testület 2013. szeptemberi havi első rendes ülése

A Városfeilesztési és Főépítészi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a páůyázat az
előteľjesztés mellék|etét képező kiírás szerint megielent, 

^ 
20Í3. szeptember 2-i

hatáľidőig 8 db pályamunka érkezett be, melyek értékelése 20Í3. szeptember 11-én
ttiľtént meg. A bírátó bizottság értékelése alapján a 2013. szeptember l.8-i ĺilésén diint a
Képviselő-testĺilet a nyeľtes páIyaműről.

A Pénzĺieyi Ügyosztály tá!ékoztatása alapján: a Képviselő-testĺilet277/2013. (WI.17.)
számrĺ határozatálban foglaltak az ügyosztály részérő| küliin intézkedést nem igényelnek.

Javaslat fedezet biztosítúsdra az Európa Belvdros Program I. lezúrdsához szťikséges

feladatok elldtlźsúra

279t2013. (VII.17.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
1. elfogadja az Európa Belvárosa Program kęretén belül megvalósult közterĹileti

beruházások és a Hoľánszky u. 13. sz. alatt kialakított H13 Diák és Vállalkozás-
fejlesztési Kiizpont akadálymentesÍtési feladatainak szĺikségességét a progľam
múszaki fejezetéĺek |ezárása érdekében, melynek bekeľülési összege mindosszesen 1

millió foľint.
Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 2013 .július 1 7.

2. ahatározat 1. pontjában foglaltak a|apjźn
3. a Jőzsefvttrosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. részére a H13 Diákcentrum és

Yá|Ia|kozásfejlesztési Kdzpontban akadálymentesítési Munkálataira 700 e Ft-ot
biztosít, ezért az onkormányzatkíadás 1Ll07-02 cím fejlesztési céltartalékon belül az
EUB II. fejlesztési céltaľtalék - önként vállalt feladat - eloírźnyzatźrő| ]00,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 1 1805 cím műkĺjdési célú átadott pénzeszkoz e|őirányzatára.

4. akonerulet felújítások keľeszteződéseiben, a gyalogos járda és úttest kereszteződések
akadálymentesítésére 100 e Ft-ot bizosít, melynek feďezete a Józsefuarosi
Viáľostizemeltetési Szolgálat 80103 cím dologi elóirźnyzatan belül_ kotelező feladat _
az iĺtkarb arĺtartás e|őir źny zata.

5. a szakvélemény đíjára20O e Ft-ot biztosít, ezértaz onkormtnyzat kiadás 1'1706-02
cím dologi előirényzatán belĺil a szakértői és egyéb szo|gáItatási díjak - <jnként vállalt
feladat _ e|őitźnyzatarőI 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím EUB I. projekt -
önként vállalt feladat _ dologi előirtnyzatára.

Felelős: polgármester
16



Határidő: 2013.július 17.

6. ahatátozatf. poĺtjźtbaĺ foglaltak miatt felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről
szóló ľendelet következő módosításánźi ahatátozatban foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: legkésőbb 2013. decembeľ 31.

7. ahatćtrozatZ.a) pontja alapjźn felkéri a polgármestert a Józsefuarosi KözösségiHázak
Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerzőđés módosításának e|készítésére és annak
aLáirására.
Felelős: polgáľmesteľ
Hataľiđő : a szerződésmódosítás a|źtirástnak határidej e 2013 . július 25.

8. a határozat 2.c) pontja a|apjźn felkéri a Rév8 Zĺ-t rchabilitációs szakmérnĺiki
szakvélemény beszerzésére, és felkéri a polgármesteľt a Rév8 Zrt-veI kötendő
me gbizási szer ző dés a|áír ásźtr a

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: a megbizási szerződés aláírásának határideje
2013.július 25.

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: 4. pont: a ľehabilitáciĺís szakmérntiki szakvélemény
beszerzése megtiiľtént' Rév8 Zrt. megbízási szerződésének tervezete átadásra keľiilt a
Hivatal részére 20t3. jútius 23-án.

A JKH NKft, táłjékoztatása alapján: A H13 Diák- és Yállalkozásfejlesztési Ktizpont
akadáIymentesítési munkálataĺ folyamatban vannak. A |ezárásrő| tájékoztatják 

^Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot. A támogatási szerződés 3. sz. mĺídosítása
aláĺrásra keľiilt.

A JvsZ tájékoztatása alapjánz a 2. pont esetében: a Szolgálat részéľe megbatározott
j áľdaszegélyek és úttestszegélyek festése megtörtént.

A Pénzügvi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺi|et 279t20|3. (vII.17.)
számű határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a Képviselő.testület
2013. évi szeptembeľi üléséľe készítendő kiiltségvetési ľendeletben kerül áúvezetésre.

Javaslat a Jóaefvdrosí Közteriilet.felíigyelet 20I3. évi költségvetésének módosítlźsdra

280t2013. (VII.17.)
A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy

1. a Kcjzteľület feliigyelet parkolás műkĺldési bevételi többlete miatt:
a) a 30105 cím mfüödési bevételek - önként vállalt feladat - e|őirányzatát |11.227,0

ezer Ft-ta|, a dologi kiadás _ önként vá|Ia|t feladat - előirźnyzatät - éÉa befizetés
3|.699,0 e Ft-tal, egyéb doIogi kiadások 13.000,0 e Ft-tal - összesen 44.699,0 eFt-
ta|, atámogatás értékű működési céIűpénzeszkoz átadás á||aÍnháztaÍtáson belülľe _
ĺjnként váIIaIt feladat - e|őirźnyzatot36.569,0 e Ft-tal megemeli,

b) a 30105 cím bevételi finanszírozási műkĺidési bevételen belül az irźnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlźn történő jővź.ŕLrźsa - kötelező
feladat - eloiranyzatat 22.334,0 e Ft-tal, a 30105 cím bevételi finanszírozásí
mfüödési bevételen bę|u| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźtmlán történő jővtirźsa _ tjnként vá||a|t fe|ađat _ e|őirźnyzattú 2.008,0 e
Ft-tal' a 30104 cím bevételi ťlĺanszírozási működési bevételen belül az
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itányitőszewitámogatásként folyósított támogatás fizetési szćmlźntörténő jővtńtása
_ onként vállalt feladat - elóirtnyzatát 5.617,0 e Fttal csökkenti,

c) az onkormźnyzat 11108-02 cím - kötelező feladat _ ťĺnanszírozźsí működési
kiadásokon beltil az irźlĺyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
előirtnyzatát csökkenti és a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános
tartalékźn - kotelező feladat - belĺil az á|taltnos tartalék eIőirźnyzatát megemeli
29.959,0 e Ft-tal a Közterület felügyelet parkolás működési bevételi többlete miatt.
Felelős: polgármester
Hatáĺiďo : 2013 . július 1 7.

2. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításźná|
a határ o zatban fo glaltakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a költségvetésről szóló ľendelet következő módosítása.

A Józsefuárosi Kłizterĺilet-felügyelet tájékoztatása alapján: a JKF költségvetésének
mĺídosítása a kłiltségvetésről szóló ľendelet szeptember 18-i módosításáná| aktuális.

A Pénzüeyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 280120Í3. (WI.17.)
számú batározatáłban foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a Képviselő-testület
2013. évi szeptembeľĺ ülésére készítendő költségvetési rendeletben keľĺil átvezetésre.

Javaslat a helyiség bérleti díjak megdllapí'tdsúról saíló 248/20l3. (W. 19.) szúmú képviselő-
testiiletí hatúrozat mlíďosítlźslźra, a gard?s céljára hasznosított helyiségek bérleti díj
meg úllapítlÍs dra v onatkoaÍ an

281,t2013. (VIr.17.)
A Képviselő-testület úgy dtint, hogy a 24812013. (VI. 19.) szźtrnűhatározatźnak II. fejezet ,,A
bérleti díj megá||apitásáľa vonatkozó szabźt|yok,, után lévő 8. a) pontjában a garźzs
tevékenységľe vonatkozó bérleti díj meghatfuozásźú az alźhbi mondattal egészíti ki: ,,A
paľkolási zőĺélban elhelyezkedő garźns céIjaruhasznosított helyiség esetében a havi bérleti díj
mértéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az ađotíparkolási zőna 50 fua
parkolási díjának megfelelő összeg.''
Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto ígazgatőja
Hataríđó: 2013. július 25.

A Kis fa lu Kft. táj ékoztatáls a alapj án z a határ ozat hatá,tryb a lép és ével a|kallmar.zák.

Javaslat a 16/2010. (Iil. 8.) önkormányzati rendelet móďosítúsúra, valamint ehhez
kapcsolódóan a devizahitelesek és a jogcím nélkiilí lakáshasználók megsegítéséľe

28212013. (VII.17.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
l. a tsudapest Józsefuárosi onkormtnyzat fulajdonában á||ő lakások béľbeadásának

feltételeiről' valamint a lakbér méľtékéről sző|ő 1612010. (ilI.08.) önkormányzatirenđeIet
módosításánakz}I3.július 22-énhatttlybalépésével, 2013.július 26. -2013. augusztus 26'
között pá|yázatot ír ki, olyan Jőzsefvtĺtosban é1ő családok részére, akik deviza alapu
je|zá|oghiteliiket nem képesek törleszteni, vagy visszaťlzetni, és ezért az állandó
lakóhelyüket és tulajdonukat képező, Budapest VIII. kerĹiletben ta|á|hatő lakásukľa
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vonatkozó deviza a|apt kölcsönszerzodést a ťĺnanszíroző pérr;úgyi intézmény felmondta,
és az ingat|an tulajdoni lapjźra a végľehajtási jogot akár a ťlnanszirozó pénzügyi intézmény
javttra, akár kozizemi díj, vagy kozös költség követelést érvényesítő végľehajtást kérő
javára ťe|jegyezték, valamint a ťlnanszíroző pénzigyi iĺtézménnyel és az ingatlanľa
fe|jegyzet1",kozijzemi díj, vagy közcis kĺiltség követelést érvényesítő végľehajtást kérővel, a
lakás k<izos értékesítéséľe megállapodást kötött, vagy a tulajdonjoga a végrehajtási eljarás
folyán megszúnt, és legalább a hźutartás egy felnőtt tagja rendelkezik jövedelemmel, a
páIyázatra kiírt lakás felújítási kĺjtelezettségével, 1 év hatórozott időre szóló béľleti
szeľződéssel, előbérleti jog biztosításával, kĺiltségelvĹĺ bérleti díj e|oírása meIIett, az
alábbiakban fel sorolt és me gnev ezett 20 darab b érlakásra.

1.) Budapest VIII., Dankó u. 7 .I. em.Z. 1 szoba 38,25 
^,komfoľtos

2.) Budapest VIII., Dankó u.ZO. fsń..3. 1 szoba 33,30 
^,komfortos

3.) Budapest VIII., Dankó u.34.IV. em. 2. 1,5 szoba 46,II m2
összkomfoľtos

4.) Budapest VIII., Diószegi S. u. 15. I. em.15. 1 szoba 34,28 mf
összkomfoľtos

5.) Budapest VIII., Diószegi S. u. 15. II. em. 27. I szoba 30,03 
^,ĺjsszkomfortos

6.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. III. em. 21. 1 szoba 36,25 
^'komfoľt nélküli

7.) Budapest VIII., József u. 59. I. em. 11. I +2 féIszoba 72,87 
^,komfoľtos

8.) Budapest VIII., Kaľácsony S. u. 24. fszt.3. 1 szoba+hall 80,00 m,
komfortos

9.) Budapest VIII., Korányi S. u. 20. I. em. 10. 1 szoba 25,32 m2
komfortos

10.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. III. em. l. 1 szoba 26,80 m2
összkomfoľtos

11.) BudapestVIII., Magdolnau.33. IV. em. 2. I szoba 27,10 m'
ĺjsszkomfortos

12.) Budapest VIII., Práter u.3O-32.I. em. 8. I,5 szoba 42,00 m,
összkomfoľtos

13.) Budapest VIII., Szigetvaľi u. 4. II. em.24. l szoba 44,70 fiŕ
komfoľtos

14.) Budapest VIII., Szigetvĺáľi u. 4. II. em.26. I szoba 26,47 mf
komfortos

15.) Budapest VIII., Szigetváľi u. 4. fszt. f . 7 szoba 42,68 
^,felkomfortos

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

17.) Budapest VIII., Vajdahunyad u. 8. I. em. 8. 1 szoba +hall 42,02 
^'komfortos



1 8.) Budapest VIII., Vajdahunyad u. 23. III. em. 1.

összkomfoľtos

19.) Budapest VI[., Vajdahunyađu.23. V. em. 2.

összkomfoľtos

20.) Budapest VIII., vay Ádam u. 6. I. em. 36.

I szoba 34,00 
^'

f szoba 54,00 ^'

2 szoba 59,33 m'

2.

komfoľtos
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határidő: 2013.július 26.
hozzźljáru|, hogy a határozat 1. pontjában meghatáĺozott, ptl|ytzata kiírt lakásokra kötött
bérleti szerzóđésekben bérbeadó, 10 éves eliđegenítési tilalmat kössön ki.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2013.július 17.

IlozzájttruI, hogy a pá|yázati Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 500'- Ft +Afa a

Kisfalu Kft. bevéteIét képezze.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határiďő: 2013 . július 26.
Budapest Józsefuaľosi onkormtnyzat tulajdonában álló lakások bérbeadásanak
feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékéről szőlő 1612010. (III.08.) ĺinkormányzati ľendelet

móđosításának2OI3,július ZT-éĺtörténő hatá|yba lépéve miat1az onkormányzatbevéte|i
11602 cím - kcitelező feladat -iĺtézméĺyi mĺĺködési bevételek e|oirányzatát, ezen belül az
áfa visszatérülés e|oirźnyzatát 6.751,0 e Ft-tal, a kiadás 11,602 cím dologi - kötelező _

feladat-előirtnyzatát túlfizetés visszauta|ása címén 2,4f6,0 e Ft-tal' valamint a kiadás
11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon bďru| az általános tartalék - kotelező
feladat - előirźnyzatát 4.325,0 e Ft-tal megemeli.
Felelős: polgármester
Hatáľidő : f0I3. itilitls 22'

5. felkéľi a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosítźsánál a
határozat 4. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a költségvetésről szóló önkormźnyzati ľendelet következő módosítása

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a pályázat 2013. jrĺIius 26. - 2x13. augusztus 26.

kłizłitt kiíľásľa keľůilt, melynek eľednnényét a Képviselő-testület zaĺ3. októbeľ havi
üléséľe terjesztik elő.

A Pénzüeyi ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺilet 282120|3. (WI.17.)
számú határozatálban foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a Képviselő.testület
2013. évi szeptembeľi ülésére készítendő kiiltségvetési rendeletben keľül átvezetésľe.

Javaslat Autómentes Nap megrendezésére

286tf0r3. (vII.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a 2OI3. évi Kaľtában foglaltakka| egyetért". felkéľi a polgármestert az Euľópai

Mobilitási Hét-Euľópai Autómentes Nap - ,,Tisńa levegő _ Mozdulj érte!,, 2013. évi
Kartti1 źlnak aIáir ás fu a.

Felelős: polgármesteľ

ĄJ.

4.



2.
Határidó: aKarta aIáírástnakvégső határideje 2013.július 3 1.

a) Európai Autómentes Napot - ,,Tisńa levegő - Mozdulj érte|,, rendezvényt szervez -
a rendezvényszetvezési feladatokat a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és
Galéria Központ Közhasznú Nonpľofit Kft. látja e| - 2013. szeptember 20-áĺ, melynek
megrendezésére 1.000.000,- Ft-ot biztosít.
b) felkéri a JóHír Józsefuarosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kozhaszĺu
Nonprof,rt Kft. tigyvezetőjét a rcnđezvény lebonyo|ítźsźlhoz szfüséges szeľződések
megkötésére.
Felelős: 2.a) pont esetén polgármester

2.b) pont esetén JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria
Központ Kozhaszn,ű Nonprofit Kft . ügyve zetője

Határidő: 20|3.július 17.

a határozat 2. pontjźhan foglaltak miatt az onkormányzat kjadás 11107-01 cím
míĺködési cél és általĺínos taľtalékon belĹil a dr. Sára Botond alpolgármester saját keret
céltartalék _ onként vállalt feladat - előirźnyzataÍő| 1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
11804 cím - önként váI|a|t feladat - működési átadott pénzeszkoz előitźnyzatára
autómentes nap tétmo gatása címen.
Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2013.július 17.

ahatározat 2. poĺltjában foglaltak a|apjáĺ felkéri a polgármestert a JóHír Józsefuarosi
Média, Rendezvény és Ga|éria Ktizpont Közhasznú NonproÍit Kft.-vel kötött
támogatási szerzodés módosításának elkészítéséľe és annak aláírására.
Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: atźmogatási szęrződés aláírásanak hataľideje z)I3.július 31.
felkéri a polgármesteľt, hogy ahatźlrozat 2-3. pontjában foglaltakat az onkormtnyzat
költségvetéséről szóló rendelet következo módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: az ĺjnkormányzatköltségvetésének kĺjvetkező módosítása

A Rendezvény és Galéľia Ktizpont Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján: A JóHír
Jőzsefvźrosi Nonprofit Kft. szervęzésében és lebonyolításában, a Budapest Józsefuaľosi
onkoľmĺínyzat megbizźsábőI jön létľe 20113. szeptember 20-án az Ewőpaí Mobilitási Hét
alkalmából_ aNemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívásara- az Autőmentes Nap. A rendezvény
koncepciója, hogy a forgaimas utcák egy részét egy napra átađjek a gyalogos, kerékpiíľos és a
közösségi kcjzlekedés számára, valamint hogy felhívják a figyelmet a fenntartható, kĺĺrnyezet-
és embeľbarát városi k<jzlekedés előnyeire.

Az Autómentes Nap fővédnöke: Dr. Kocsis Máté polgrírmester.

Rendezvény helyszíne: Tavaszmezo utca- Horváth Mihály téri parkoló

Rendezvény leíľása:

A ręndezvény a tavalyi évhęz hasonlóan idén is az ővođás és általĺínos iskolás gyeľekek
köľnyezettudatos fejlődését cé|ozza meg. Ezen alkalomból a forgalom eIő||ezáĺtTavaszmęzo
utcában kerékpźnozást népszenĺsítő pľogramok lesznek 4-|2 éves gyerekeknek, csaláđoknak.

A szabadtéri esemény kiváló lehetőség arra, hogy a kisgyermekekhez,fiatalokhoz közelebb
hozza kerékpźtrozást, felhívj a a ťlgye|met a kĺjzlekedés veszélyeire mik<jzben élvezętes
programot nyújt a család minden tagsának.

Programok:

Kcizlekedésbiĺonsági pá|y a teljesítése, tanácsadás

Látvtnye|emekkel bővített pľogram + tesztlap kitöltés, sorsolás
8l

a
J.

4.

5.



Kerékpaľos bemutatók, freestyle, trial bemutatók

Kiegészítő pľogľamok:

A helyes kerékpátozás szabá|yakő| KRESZ oktatás keretein beltil ismerkedhetnek meg a
résztvevők. A résztvevők megnézhetik a régi és új keľékpárokat, segítséget kaphatnak a
bicikli cisszeszereléséhez, karbarńarttĺsźůloz. Részt vehetnek elsősegély tanfolyamon. A
programok lebonyolításába bevonjuk a keľületi kerékpaĺos klubokat, kerékpar szervizeket.

A Vagyoneazdálkodási és UzemeltetésÍ Ugyosztály táiékoztatása alapián: A Karta
a|áírva továbbításra keriilt a Nemzeti Fejlesztési Minĺsztérium felé.

A Pénzüevi Ügyosztály táiékoztatása alapián: a Képviselő-testůilet 286|20ĺ3. (VII.17.)
számrĺ határozatálban foglaltak esetében a ktiltségvetés módosÍtása a Képviselő-testĺilet
20t3. évi szeptemberi ĺiléséľe készítendő költségvetési rendeletben kerůi| átvezetésre.

Javaslat a JóHír Jóuefvdrosi NonproJit KÍt. 2013. éví iizletí tervének elfogaddsdra

287t2013. (Vrr.l7.)
I. A Képviselő-testtilet tulajdonosi jogkörében eljarva, mint a JóHír Józsefuaľosi Nonpľofit

Kft. egyszemélyi tulajdonosa úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés 1. számu
mellékletét képező, a JóHíľ Józsefuárosi Nonprofit Kft. 2013. évi júniustól đecembeľig
terjedő időszałľa vonatkozó tizleti tervét.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 17.

II. A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy
1. a ,,Jőzsęfváros'' c kerületi ktjzéleti lap nyomdai e|készítése taľgyú, Lapcom Lapkiadó

és Nyomdaipari Kft-vel (székhely: 902I Győr, Ujlak u.  la., cégsegyzékszám..08 09
005860) kötött vźĺIlalkozási szerzodést, közös megegyezéssel 2013. augusztus 31.
napjávaI megsztinteti, és felkéri a polgármesteľt a megszĹintetésről szóló megállapodás
aIá'irásźlra.

Felelős : polgiĺrmesteľ
Hatźlridő 2013. augusztus 3 1 .

2. ahatározat II.1. pontja miatt az onkoľmanyzatL<ladás 11804 cím _ ĺlnként vállalt
feladat _ működési célú ttađott pénzeszkoz előirtnyzataľól átcsoportosít 3.436,| e Ft-
ot a 11103 cím - Józsefuaľosi Ujság ĺinként vállalt feladat _ dologi e|őkányzatáta.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2013. július 1 7.

3. ahatźtĺozatIl.I-2. pontja alapjan felkéri a polgármestert a JóHír Józsefuĺíĺosi Nonprofit
Kft. 2013. évi támogatásí szęrzőđés módosításanak elkészítésére és aláíĺására.

Felelős: polgármester
Hatzľiđő : a szer ző dés mó do sításán ak aláír ás a 20 1 3 . j úlius 24.

4. felkéri a polgármestert, hogy ahatátozatII.Z. poĺtjában foglaltakat az tnkormtnyzat
kcĺltségvetésének következő módo sításán á| v egy e Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő : az onkoľm źny zat k<iltségvetésének következő mó do sítása

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 28712013. (uI.17.)
számú határozatában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testiilet
2013. évi szeptembeľi iiléséľe készítendő ktiltségvetési rendeletben kerül áfuezetésre.
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A JóHíľ Józsefváľosi NonpľoÍit Kft. tájékoztatása alapján: a JóHíľ Józsefuárosi
Nonprofit Kft. 2013. évi júniustĺól decembeľig terjedő időszakra vonatkozó ĺizleti tewét a
287/f0I3. (v[.17.) számú határozatban elfogadta14 igen,0 nem és2 tartőzkodással.
A JóHír Józsefvárosi Nonpľofit Kft. 2013. szeptember 03. _ 20Í3. december 31.ig
határozott idejiĺ szerződést ktittitt a Lapcom Lapkiadĺó és Nyomdaipari Kft-vel.
2013. július időpontban aláírásra került a Támogatási szerződ'és 3. számú módosítása.

Iavaslat a Budapest WII. keriilet, Józsefvúrosi onkormúnyzati tulajdondban dlló lakások
bérlői által meg nem fizetett tduftítés szolgúltatúsi díjakért való helytálldsi kötelezettségből
adlidó hátľalékok egy ľészének rendezésére _ pereket megelőző egyeuégkötésľe - a DHK
h átr a l é k k e ze l ő é s P é n z tigy i S zo lg lÍ ltató Z rt-v e l

288/2013. (VII.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. ) a DHK Hátralékkeze|ő és Pénzngyi Szo|géitatő Zrt-vel egyezségi megállapodást köt
józsefuárosi önkormányzati lakások béľlői á|ta| felhalmozott, el nem évült fiĺtésdíj
megfizetésére összesen 17 360 01 1 Ft összegben.
Felęlős: polgármester
Hatáľidő: folyamatos
2.) aKépviselő-testület felkéri a polgáľmesteren keresztĹil a Kisfalu Kft _t, hogy k<isse meg a
megállapodást a jelen előterjesztés 4. mellékletében meghatźtrozott feltételekkel a DHK ZÍt-
vel. A Képviselĺĺ-testiilet egyúttal fe|hata|mazza a Kísfalu Kft ugyvezetőjét, hogy az
onkoľmán y zat nev ében írj a alá a me gállapodást a DHK Zrt-v eI.
Felelős: Kisfalu Kfl.
Hatĺíľidő: folyamatos
3.) a Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Kft igyvezető igazgatőját intézkedési terv
készítéséľe, az intézkedési teľv teľjedjen ki a bérlők helyett megťĺzetett fiitésdíj hátralékok
behajtésźlta, a felhalmozások lehetséges megelőzésérc, a szolgáltatóval való együttmúkĺjdésre,
hogy a tulajdonos helyállási kötelezettségétkozvetlenül aFőtáv Zr1fe|é teljesíthesse.
Felelős: polgáľmester
Határiđő: folyamatos
4.) az 1. pontban foglalt kötelezettség teljesítése érđekében a20i3' évi költségvetésben a
|1602 cím egyéb üzemeltetési költség elóirźnyzata terhére 8 537 046 Ft-ot biztosít, és a2014.
évi ktiltségvetés terhére 8 822 965 Ft összegben előzetes kötelezettségetvá|Ia|.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 1 7.

5.) felkéľi a polgármesteľt, hogy a hatźttozatban foglaltakat a 2014. évi költségvetés
tew ezésénél vegye fi gyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: a20|4. évi koltsésvetés tervezése

A Józsefuáľosi Onkormánvzat Kisfalu Kťt. tájékoztatása alapján: a DHK Zrt-ve| a
MegáIlapodás aláíľásľa került. Azintézkedési teľv elkészítése folyamatban van.

A PénziigYi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺilet 288/f013. (vII.17.)
számú határozatának 1. pontjában foglalt ktitelezettség teljesítése éľdekében a 2013. évi
ktiltségvetésben a |'1602 cím egyéb iizemeltetési költség e|őirányzata terhére a 8 537 046
Ft biztosított, és a 2014. évi költségvetés terhére 8 822 965 Ft iisszegben előzetes
kłitelezettséget vállalt.



Javaslat Nyári tdborral kapcsolatos dijntések meghozataldra

290ĺ20Í3. (vII.17.)

A Képviselő Testtilet úgy dont, hogy
I.l biztositja a Józsefuárosi Kĺjzösségi Hazak NKft. részére Nyári Táborľal kapcsolatos

többletköltségét 537,I e Ft ĺĺsszegben.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 1 7.

2./ a) az 1. pontban foglaltak miall az onkormányzatkiadás 11301 cím dologi - kötelező
feladat _ e|oirtnyzatan belül a szociális nyáĺi étkeztetés önĺész e|őirźlnyzatárőI 537,I eFt-
ot átcsopoľtosít a kiadás 11805 cím - onként vállalt feladat _ működési célú pénzeszkoz
e|őirányzatźĺra'
b) felkéri a polgármestert, hogy a kĺĺltségvetésről szóló rendelet következő módosításźnáI
a hatáĺ o zatban fo gl altak at v e gy e fi gyel embe.
Felelős: polgármester
Hataridő: a) pont 2013.július 17.,b) pont költségvetési rendelet következő módosítása

3./ felkéľi a polgármestert a Jőzsefvárosi Kĺjzösségi Házak Nonpľofit Kft. 2013. évi
támogatási szęrzőđésének módos itásfua.

Felel ő s : p o l gárme ster, Kft . ugyv ezetó igazgatőj a
Hattridő: 2013' július 1 9.

A Pénziieyĺ Ügyosztály tájékoztatása atapján: a Képviselő-testiilet 290120|3. (vII.17.)
számú határozĺtában foglaltak esetében a költségvetés mĺódosÍtása a Képviselő-testiilet
2013. évi szeptembeľi iilésére készítendő kiiltségvetési rendeletben kerůil átvezetésre.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a támogatási
szer ző dés a|áír ásr a ke rült.

A Józsefuáľosi Kiiztisséei Házak Nonpľofit Kft. tájékoztatása alapján: a támogatási
szer:ződés 4. számű módosítása a|áírásra kerĺilt. .Ą program megvalósulásáról beszámoló
készült.

,ĺavaslat pályázat kiírására lakóépiiletek energiatalĺaľékos felĺÍjítása és korszeriĺsítése
túrgłúban

292t2013. (Vn.17.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
l. elfogadja az előteľjesztés mellék|etétképezó, a 11705 címen rendelkezésľe álló, 70 millió

forint keľetösszegű, lakóépületek eneľgiatakarékos felújítása, korszerĺĺsítése tárgyű
p áIy źuati fe lhívás szöve gét.

Felelős: polgármesteľ
Hatariđő: 2013.július 1 7.

2. fe|kéri a poIgármesteľt, hogy gondoskodjon a pá|yazati felhívás w.wwjozsefuaros.hu
honlapon és a Józsefuaĺos című újságban történő megjelentetésről.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: honlap 2013 .j úlíus 19 ., az új ság kĺivetkező |apszásrlának megjelenése

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv Gazdálkodási lľoda tájékoztatása
atapján: a páIlyázati felhívásról z Képviselő-testĺilet 

^ 
292ĺ2013. (WI.17.) számrĺ



határozatában diintött. A pályázati felhívás megielent a Jőzsefvá'ľos rĺjságban és a
Honlapon is.

J av as l at k ö zv i ld g ít ds fej l e s zt é s e k fe d e zet é n e k b izt o s ít ús á r a

298ĺ2013. (vII.17.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1./ egyetért azza|, hogy I4Ilf0I3.(Iv.I7.) szźtmu testületi hatźlrozatban felsorolt
utszakaszokon a közvi|ágitás hiányosságának megszĺintetése érdekében az engeđéIyezési és
kiviteli tervdokumentációk elkészülj enek.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 17.

f.l ťel'k&i a po|gźrmestert annak érdekében, hogy az útépítések kivitelezésére vonatkozó
kozbeszerzési eljárás megindításáig akom1|ágitźsi egyesített engedélyezési és kiviteli tervek
is rendelkezésre źiljaĺlak, ezért az 1. poĺtban foglalt feladatok költségeinek ismeretében a
9l20I3. (II.27.) önkormányzati rendelet 21. $ (1) bekezdés c) pontja szerinti hatáskĺirében
eljárva gondoskodjon a költségvetés átcsoportosításáĺő|, a költségvetési fedezet biztosításáról.
Felelős: polgármester
Határidó: 2013 . július 3 1 .

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üevosztály tájékoztatása alapján: a szakmai javaslat
alapján 13 utca kőzviliágítás fejlesztéséľe 5.400,- eFt fedezet került biztosításra 2013.
július 31-én. Abeszerzési eljárás eza|apján2013. augusztus 2.án megindult.

A Pénzüeyi Ugvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺi|et 298120|3. (vil.17.)
számrĺ határozatában foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a Képviselő.testĺilet
20Í3. évi szeptembeľi üléséľe készítendő ktiltségvetési ľendeletben keľĺil átvezetésre.

Jav as lat H e ly i E s é ly e gy e n lős é g i P r o g r am e lfo g a d ds úr a

302t2073. (WI.17.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
1) elfogadja a Budapest Főviíľos VIII. kerĹilet Józsefuaros onkormźnyzata Helyi

Esélyegyenlőségi Pľogramját, melynek részę az Intézkedési Terv.
Felelős: polgármesteľ
Határido: 2013. július 1 7.

2) aHelyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítźsźtra, értékelésére, e|Ienőtzéséľe és az ennęk
során nyert információk visszacsato|ásélra, valamint a programba torténő beépítésének
garantáIásźlra Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot (HEP Fórum) hoz |étre
2013.július 1 8. napjától.
Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 2013. j úlius 1 7.

a) a HEP Fórum vezetojének felkéri Santha Péterné alpolgármesteľt' tagjainak felkéri a
Budapest Józsęfuárosi onkormányzat Képviselő-testület bizottságainak elnĺlkeit,
Humánszolgáltatási Bizottság alelncikeit, Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezet(ijét,
J őzsefu árosi Családsegítő és Gyermekj óléti Közpo nt v ezetőjét,,,o szitőzsď' Gondozó
Szolgtiat vezetőjét, Nemzetiségi onkormányzatok elnökeit, Klebelsbeľg
Intézményfenntaľtó Kĺĺzpont VIII. kerület tankeľület igazgatőjźtt' Budapest
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munkakĺjzösségének vezetőjét, VIII. keľületi Rendőľkapittnyság vezetojét,
Józsefuarosi Egészségügyi SzolgáIat vezetojét, keľĹileti vezető védőnőt, Moravcsik
Alapítvány képviselőjét, Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt
Kiemelten Kozhaszĺil NonpľoÍit Kft. képviselőjét, Józsefuáľosi Városiizemeltetési
S zol gálat v ezetoj ét, Józsefu áro si Közo s sé gi }JźLzak Nonpro fit Kft . vezetőj ét, Kék P ont
Dľogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány képviselőjét, Félúton
Alapítvány képviselőjét, Kapocs Ifiúsági Önsegítő Szo|gáIat Alapítvany képviselőjét.
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesület képviselőjét.
Felelős: polgármester
Határiďő: 2013 . j úlius 1 7.

b) A HEP Fóľum fe|ađatai:
- az HEP intézkedési terv megvalósulásának ťrgyelemmel kíséľése, a kötelezettségek

teljesítésének nyomon követése' dokumentálása és mindezekĺől a Képviselő-testtilet
rend s zere s táj éko ztatása,

- annak Íigyelemmel kíséľése, hogy a mege|ózo időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitĺĺzött célok megvalósulását és aZ ezeÍl tapaszta|atok alapján
esetle ges új beavatko zások meghatározása,

- a HEP intézkedési tervben lefektetett célok megvalósu|ásához szükséges

beavatkoztlsok évenkénti felülvizsgźtlata, a HEP intézkedési terv aktualizáIása,
- az esetleges vźitozások beépítése a HEP intézkedési tervbe, a módosított HEP

intézkedési teľv előkés zítése képvi selő -testületi döntésre,
- az eséIy egyenlő séggel összefü g go pľoblémák me gvitatása'
- a HEP intézkedési terv és az e|ért eľedmények nyilvánosság elé tárása,

kommuniká|ása.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 20L3.július 1 7.

c) A HEP Fórum mfütjdése:
A Fóľum legalább évente egyszeľ ülésezik, a Fórum az eséIyegyenlőség fókuszban
lévő célcsoportj aihoz éslvagy kiemelt problématerĺiletekĺe tematikus
munkacsopoľtokat a\akit az adott teľületen kJtuzott célok megvalósítása érdekében. A
munkacsoportok vezetői egyben tagsai aZ Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a

munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukľól az
Esélyegyenlőségi Fórum szttmźra. A munkacsoportok éves munkateľwel
rendelkeznek.
A Fórum üléseit a szociális teľületért felelős alpolgáľmester hívja össze. A Fórum
mfüödését megfelelően dokumentálj a, üléseiről j egyzők<lnyv készül.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 1 7.

d) Fetkéri a jegyzót, hogy a Polgármesteri Hivatalon keľęsztül biĺosítsa a Fórum
adminĺsztr áci ó s fe ladatainak e llátás át.

Felelős: jegyző
Hatźnidó 20T3 .július 1 7.

3) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatátozott dokumentum
a|áírásfua.
Felelős: polgármester
}Jatźttíđő: 2013.július 3 1 .

A HumánszolgáItatási Ügyosztálv Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatása atapján: a Helyi
Es élyegyen| ő s égi Pľo gľam a|áír ása m e gtti ľtént.



Javaslat a Jóaefvúrosi Családsegítő és Gyermekjólétí Központ alapító okiratúnak és
S ze rv e zet i é s M íÍ k ö dé s í S za b d lv zatdn ak mó do s ítós dr a

303/2013. (Vrr.17.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1) a Józscfuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont módosító okiratát, valamint a

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt uj a|apítő oL<tĺ,:atźú az előteľjesztés 1-2. sz.
mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja 2013. augusztus 1-jei hatállyal.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.júIius 3 1.

2) felhatalmazza a polgĺĺrmestert a hatźlrozat 1. pontjában meghatźtrozott dokumentumok
a|áírására'
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 3 1.

3) jóvahagyja u előterjesĺés 3. sz. mellékletét képezo Józsefuaľosi Családsegítő és
Gyermekj óléti Központ Szęrvezeti és Mfüödé si Szabá|yzatźtt, mely 2013 . auguszťus 1 -
jén lép hatáIyba.
Felelős: polgáľmester
Hatfuido: 2lI3.július 3 1.

4) felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. pontjában meghatározott dokumentum
aláírásfua.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. iúlius 3 l.

A Humánszolgáltatásĺ Ügvosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: il
Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kiizpont alapítĺó okiratát mĺidosítĺó okiľat,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt r'ij alapító okiľat, továbbá a
Szeľvezeti és Műkiidési Szabályzat a|áírása megtörtént.

Jav as lat ó v o dav e zetői p á ly úzato k e lb ír dI ós dr a

305ĺ2013. (uI.17.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1) v.ezetói megbiztĺst ad Kakuja
Ovoda (1089 Budapest, Vajda
július 31. kiĺzijtti időszakra. A
fokozat: |'4 az a|ábbi illetménn

Kláľa tészéte a Katica Bĺilcsőde és Napközi otthonos
Péter u. 37.) intézményben 20|3. augusztus 01. - 2018.
besorolás alapjźlul szolgáló fizetési osńáIy: G fizetési

az

GarantáIt illetmény 208.915 Ft

További szakképesítés miatti illetmény 16.713 Ft

Alapillętmény összesen 225.628Ft

Alapilletmény kerekítve összesen 225.600 FÍ

Yezetői pótlék

214/2009 , N . 20.) Kt. hat. 2. hőtléka|ap 380 oÁ-a) 76.000 Fr

Mindĺjsszesen 301.600 Fr
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Felelős: polgármester
Határídő: 2013.július 3 1.

2) a Hétszínvirág Napkozi otthonos óvoda (1081 Budapest, Kun u. 3.) vezetoi álláshelyére
kiirt p a|y ázatot eredménytelennek nyi lvánítj a.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő: f0I3.július 1 7.

kiírást ielentetiaz alábbi óvodavezet ol oźlIy ázatl kt írás.

munkahely: HétszÍnvirág Napközi otthono s ovoda

1081 Budapest, Kun u. 3.

a beosztás mesi elölése: ővođavezető

amesbízźs időtartama: 5év

a megbízás kezdő napja és
megszűnésének időponti a:

2013. november 01. _ 2018. iúlius 31

amegbízás feltételei: Felsőfokú óvodapedagógusi végzeÍtség és

szakképzettség,pedagógus-szakvizsgakeľetében
szetzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt év pedagógus-munkaktjrben szeruętt
szakmai gyakorlat.

illetmény, juttatások Az illetmény megállapításáĺa és a juttatásokĺa a
Kjt., a ko zalka|mazottak j o gál l ás aľó l szőIő I 9 9 2.

évi XXXIII. törvény végľehajtásaról a

kozoktatási intézményekben szóló I38lT992.
(X.8.) Korm. rendelet és a vonatkozó
önkoľmányzati rendelet rendelkezései az
iranvadók.

apźt|yźlzat formája: A pá|yźzatokat 1 példanyban írásban kell
benffitani, mely taľtalmazza a pźiyáző szakmai
oné|etrajzát, a vezetői programot és a szakmai
helyzetelemzésre épiilő fejlesztési
elképzeléseket.

A páIyazatban kiemelten jelenjen meg a kerĹilet
je||egéhez ígazoďő pedagógiai koncepció és az
íntézmény menedzselésére iranyuló vezetői
elképzelés.

benýj tás anak határidej e : A kotmźnyzati személyugyi ígazgatási
feladatokat e||átő szerv internetes oldalán való
megielenéstő| szźmított 30 nap

benýjtásĺának módja: A páIyázatot Budapest Józsefuiíľosi
onkoľmany zat P olgfumesteľének címezv e ( 1 082
Budapest, Baross u. 63-67.) zfut borítékban
postai úton történő megküldéssel vagy
s zemélye sen a Humán szo|gá\tatási Ü gyo saályon
(1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. III. emelet
301'), vagy elektronikus úton Kincses Ibolya
ir o dav ezető r észér e a ki nc s e s i @.i o zs efu aro s. hu e-

mail címen keresztül lehet benyťlitani.
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Kéťük a borítékon feltiintetni:,,ovodavezetői
pá|yźzat,,.

A páIyázatok e|készitéséhez szükséges
tájékoztatás kérhető:

Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
Humánszolgáltatási TJgyosnáIy,
Humánkapcsolati lroda,

Kincses Ibolya irodavezető, telefon: 459-2197

a páIy źzat elbírálásának hatĺíridej e : a páIyénat benyújtásanak hatáľidej étő| szźlmított
90 nap

Budapest Józsefuaľosi onkormźtnyzat Képviselő-testiilete, mint kiíró fenntaľtja magának a
i ogot, ho gy indokolás nélktil eredménytelennek nyilvánítsa a pá|y źnatot.

4) a |38/1992. (X.8) Korm. ľendelet 5.$ (16) bekezdésének a|apján vezetói megbízást ad
Kékedi Tiborné részére a Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda (1081 Budapest' Kun
utca 3.) intézményben 20|3. augusztus I - 2013. október 31. kĺjz<jtti időszakľa. A
besoľolás alapjáu| szo|gá|ő fizetési osztá|y: F fizetési fokozat: t4 az a|ábbi illetménnyel:

Gaľantált illetménv l96.l1s

További szakkéoesítés miatti illetménv

AlapilletménY cisszesen 196.tt5

Alapilletmény kerekítve összesen 196.100

Yezetoi pótlék

21412009. (v. 20.) Kt. hat. 2. (pőt|éka|ap 320 oÁ-a) 64.000

Mindösszesen 260.100
Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2013. július 3 1 .

5) vezetői megbízźst ađ Matisz Lász|őné részéte a Szivźrvźny Napközi otthonos ovođa
(1083 Budapest, Szigony u. 18.) intézményben 2013. augusztus 01. _ 2018. július 31.
kozĺjtti időszakra. A besorolás alapjául szo|gźiő fizetési osńáIy: G fizetési fokozat: 9 az
alábbi illett llletménnvel:

GarariáIt illetmény 169.228Ft

További szakképesítés miatti illetménv 13.538 Ft

Alapilletménv összesen 182.766Ft

Alapilletménv kerekítve cisszesen 182.800 Fr

Yezetői pótlék

214/2009. ry. 20.) Kt. hat. 2. (pőtléka|ao 370 %o-a\ 74.000Ft

Mindösszesen 256.800 Ft
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 3 1 .

6) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hatźtrozat 3) pontja szerinti pá|yázati
felhívás megjelentetéséről a kormányzati személyugyi igazgatási feladatokat ellttő szerv
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internetes oldalán, Budapest Józsefuárosi onkormányzat internetes honlapján, az oktatási
és Kulturális Közlönyben.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. augusztus 30.
7) felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 3) pontjában kíírtpa|yazat e|bírá|ásáravonatkoző

javaslatot terjessze be a Képviselő-testĹilet2013. októberi 2. rendes üléséľe.
Felelős: polgármesteľ
Hatáłi dő: 2O1 3 . oktćlbęri 2. ľęndęs képviselő-tęstülęti ülés

A JeeYzői Kabinet tájékoztatása alapján: 20|3. augusztus 1. napi hatállyal
intézményvezetői megbízások elkészítésre keriiltek Kakuja K|ára, Kékedi Tiboľné
Matisz Lász|őné tekintetében, melyet a polgármester a munkáltatĺi nevében a|áírt.

ńltatási U Humánka tájékoztatása alapjánz 2.

az
és

pontra: a Humáns zo|gá|tatási
pá.Iyá.zőt.
6. pontra: a Humánszo|gá|tatási
felhívás megi elentetése ü gyében.

Ügyosztály 2013. jútĺus 25-én intézkedett a pá.Jyá.zati

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013.július 17.

2) fe|kéri a polgármestert a határozat
Szabá|yzatoka|áírására.
Felelős: polgármesteľ
Hatáĺido : 20ĺ3. július 3 1 .

A Humánszolsáltatási Ü tájékoztatása alapj án:
1)pontľa: a HumánszolgáItatási gyosztźiy Humánkapcsolati Iroda a döntésľőI
éľtesítette az ĺívodákat és 20|3. jrilius 30-án megkĺildte részükre a fenntaľtói
jőv áhagy ásról szóló zár adékot.
2)pontra: az |..) pont szerinti Szeľvezeti és Műkiidésĺ Szabáiyzatok záradékai 2013.
július 30-án a|áírásra kerültek.

osztá|y 20|3. jlilius L3-án értesítette a dtintésľől a

Iavaslat a jóaefvárosí i)nkormúnyzati fenntartdsli óvoddk Szervezeti ěs Mííködésí
S zab dly zatán a k j óv dh agl ds úr a

306t2013. (VII.17.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

t) jővehagyja a fenntaľtásában lévő Gyerek-Viľág Napktizi otthonos ovoda, Kincskeľeső
Napközi otthonos óvoda, Várunk Rád Napkĺĺzi otthonos óvoda, Napsugár Napkozi
otthonos ovoda, Koszorú Napkozi otthonos ovoda, Hétszínvfuág Napközi otthonos
óvoda, Mesepalota Napkcizi otthonos óvoda, rÁ-rI-ra. Napközi otthonos óvoda,
Pitypang Nápktizi otthonos óvoda, Szivfuvány Napközi otthonos óvoda,
Száższorszép Ňapközi otthonos óvoda, Napľaforgó Napközi otthonos ovoda, Katica
B<jlcsőde és Napközi otthonos ovoda 2013. szeptember 1. napjátő|hatźiyos _ az
előterjesztés 1-13. szttmtĺmellékletét képező - Szewezeti és MűködésiSzabtilyzatźi.
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Javaslat az indítható óvodai csoportok szúmúnak meghatdrozásúľa és maximdlis létsaÍm
t úllép ěs ě ne k engeďély ezés é re

308/2013. (VII.17.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
I) a 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az á|ta|a fenntartott

óvodákĺa vonatkozóan az a|ábbiak szerint hatźlrozzaaza szert

Ovoda megnevezése Csoportok száma

Gyerek-Virás Napközi otthonos ovoda 8

Kincskereső Napktjzi otthonos óvoda 5

Várunk Rád Napközi otthonos óvoda 4

Napsugaľ Napközi otthonos óvoda 4

Koszorú Napkĺjzi otthonos Ővoda 4

HétszíĺviráF'Napközi otthonos óvoda 4

Mesepalota Napközi otthonos óvoda 5

ľÁ-ľl-r.ą. Napközi otthonos óvoda 5

Pitypans Napközi otthonos ovoda 4

Sziváĺváĺy Napkĺizi otthonos ovoda 7

Szźnszor szép Napközi otthonos óvoda 6

Napraforgó Napközi otthonos óvoda 4

Katica Bĺilcsőde és Napkĺjzi otthonos óvoda 6

keľületi tisszesen 66
Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2013. augusztus 3 1.

2) engedé|yezi a 20|312014. nevelési év indításĺínál a maximális óvodai csoportlétszám
túllépését a Mesepalota Napközi otthonos óvodában 

' 
a TÁ-TI-KA Napktĺzi otthonos

Övodában és a Pitypang Napközi otthonos óvodában az aIábbi táblázatban foglaltak
szerint:

intézmény

megnevezése

a csopoľt
megieliilése

a csopoľt
tényleges/számítot
t maximális

|étszáma

(fő)

eltérés az Nkt. 4.
sz. melléklete
szerintĺ maximálĺs
csoport

létszámtól

(fő)

Mesepalota

}apközi otthonos
Ovoda

2. csoport

3. csoport

5. csoooľt

26

27

26

+l
|ôTZ

+1

TA-TI-KA

\apközi otthonos
Ovoda

1. csoport

2' csopoľt

29

28

+4

ta-T-J
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Pifypang

Napktizi Otthonos
Ovoda

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

2l
28

28

28

tĄ.TZ

-rJ

+3

+3

Felelős: polgármester
Hatariďő: 2013. augusztus 31.

A Humánszoleáltatási Ügvosztĺĺly Humánkapcsolati lroda tájékoztatása alapjánz |-2.
pontra: a Humánszo|gá|tatási Ügyosztály a diintésľől 2013. július 22-én értesítette az
óvodákat.

Jav as l at intézmé ny í óllús h e ly e k mó do s ít d s ór a

309t2013. (VIr.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a.l t2n1;ős önként vállalt feladatként a 2014. évtó| biztosítja a kerületi onkormányzati
fenntaľtású óvodákban óvodánként az egy fejlesztő pedagógusi státuszt, valamint a Katica
Bölcsőde és Napközi otthonos ovodában az egy fő logopédust és annak költségvetési
ťtnanszirozását, melynek éves összege 3f .077,0 eFt.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.július 1 7.

b./ taľtós önként vállalt feladatként a jĺĺvoben is biĺosítja a két óvodavezető-helyettesi
munkakört a Szivźxváĺy és Gyerek-Virág Napközi otthonos ovodában és aľrnak

költségvetési finanszíľoztsát, melynek éves összege 1.158,0 e Ft'
Felelős: polgáľmesteľ
Hatźriđő: 2013 .július 1 7.

c.l a hatátozat I. a.l- b.l pontjában foglalt tartós kÓtelezettségvá||alás fedezeteként az

onkormanyzat helyi adóbevételét j elöli meg.
Felelős: polgármester
Hatźlrtđó 2013. július i 7.

2. a. l a kerületi önkormányzati feĺrntartású ĺapkozi otthonos óvodák engedélyezett
l -i étől az a|źhbiak szeľint hatáĺ ozzakoza|ka|mazotti ál l áshe lyeit 2 0 er az aLaooLaJ( szerln

intézméĺy

Nevelő munkát segítő (NoS)
a|ka|mazotti ál l áshe lvek

Eĺgedé|y ezett ál láshely

2013.08.31 2013.09.01 váLtozás 2013.08.31 2013.09.01

Gyerek-Virág Napközi otthonos
Ovoda

12 T2 0 30 30

Kincskereső Napközi otthonos
óvoda

8 8 0 20 20

Vaľunk Rád Napközi otthonos
Ovoda

6,5 -1 rl,5 16,5

Napsugar Napkozi Otthonos
Ovoda

6 6,5 +o5' ')- T6 16,5
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Koszorú Napkozi otthonos
Ovoda 6 6,5 +0,5 t6 16,5

Hétszínvirág Napkozi otthonos
Ovoda 6 6,5 +0,5 I6 16,5

Mesepalota Napközi otthonos
Ovoda 8 8 0 f0 20

TA-TI-KA Napközi otthonos
Ovoda 9,75 8 -7,75 f|,15 20

Pitypang Napközi otthonos
Ovoda 6 6,5 +(l\ I6 16,5

Szivárvány Napközi otthonos
Ovoda 1r,25 10 -1,25 )'7 )5 26

Szźnszorszép Napközi otthonos
Ovoda

9,25 9 -o )5 )1 )5 23

Napraforgó Napközi otthonos
Ovoda

75 6,5 I 17,5 16,5

Katica Bĺjlcsőde és Napkĺlzi
otthonos óvoda 10,5 9 -1 5 24

osszesen r07,75 103 -4,75 266,75 262
Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013. augusztus 31.

b.l ahatfuozat2. a.lpontjában foglaltak a|apjtn aKatica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda
engedéIyezett óvodai létszámaZ5,5 ffuőI24 fórę, összes létsztma 50,5 főről 49 f&e módosul.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|3. augusztus 3 1.

3. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat2. poĺtja szeľinti álláshely megsziintetéssel érintett
dolgozók további fog|a|koztatása érdekében egyeztessen valamennyi cjnkormźnyzati
fenntaľtású intézmény v ezet(5j év e|.

Felelős: polgármester
Határidó: 20|3. augusztus 31.

4. felkéľi az óvodavezetőket, hogy munkáltatói jogkörĹikben eljátva tegyék meg a
j o gszab áIyokb an e l ő íľt munk titatői intézkedé s eket.
Felelős: óvodavezetők
Határidő: 2013. augusztus 3 1 .

5. a. /azoszirőzsa Gondozó Szolgálat engedélyezett|étszámát2013.08.01-től 89 főről 90
főre módosítja I fő gépjárművezetoi álláshely bővítése éľdekében.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013.július 3 1.

b./ a |étszámbővĹilés miaÍt 2013. évben az időaĺźnyos 795,0 e Ft összeget bińosítja az
o nko rmĺĺn y zat az o szir ő zsa Gondo zó S zo l gál atnak.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. július 3 1 .
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6.

c./ tartós kötelezettséget vállal az 5. a./pontban foglalt álláshely ťlnanszírozására, melynek
összege éves szinteĺ 2.328 e Ft, fedezetéül a következő évek koltségvetésében a helyi
adóbevételt jelöli meg.
Felelős: polgármester
Hatáľido: 2013.július 3 1.

a.l ahatározat f. és 5. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkiaďás 11108-02 cím -
kötelező feladat ťĺnanszírozási műkodési kiadásokon belül az iľányítószeľvi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása elóirányzatáról 806,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belül az á|ta|ános tartalék -
kötelező feIadat _ e|oir ány zatár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. augusztus 3 1.

b.l az oszirőzsa Gondozó Szo|gtiat 40100-01 cím bevételi finanszírozásí mfüödési
bevételen be|ul az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťtzetési számlán
történő jővttírása _ kötelező feladat - e|oirányzatát795,0 e Ft-tal, a kiadás _ kötelező
feladat - személyi juttatás, ezen belül a rendszeľes személyi juttatás előfuźnyzatźĺt 552,0 e

Ft-tal, a cafeteria e|oirźnyzatát 54,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájźrulási adó előirányzatát 158,0 e Ft-tal a đologi eIoirtnyzatan beltil az SZJA
elóirźĺnyzatát 10,0 e Ft-tal, munkaľuhára2I,0 e Ft-tal megemeli 1 fo engedéIyezettlétszám
bővítés miatt.
Felelős: polgármesteľ
Hataľido: 2013. augusztus 3 1.

c./ Várunk Rád Napközi otthonos óvoda 72IOO-O8 cím bevételi finanszírozási mfüödési
bęvételen belĺJ| az irányítőszelľvi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési sztlm|án

tĺjrténő jőváírása - kötelező feladat _ e|őirźnyzatát 492,0 e Ft-tal, a kiadás _ k<ltelező

feladat - személyi juttatás, ezen beltil a rendszeres személyi juttatás e|őiráĺyzatát 342,0 e

Ft-tal, a cafeteria előirźnyzatát 43,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzźĺjáruIźtsi adó elóirányzatát 99,0 e Ft-tal a dologi e\őirányzatán belül az SZJA
e|oirányzatát 8,0 e Ft-tal csökkenti 20|3. szeptember 1-től 1 fő álláshely-elvonás címén.
Felelos: polgármester
Hataľidő: f0I3. augusztus 31.

d./ a Napsugáľ Napközi otthonos ovoda 721OO-O9 cím cím bevételi ťtnanszitozási
műkĺjdési bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési
számIán töľténő jőváírźsa _ kötelező feladat - előiľĺínyzatźLt 246,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a ľendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatát I7I,0 e Ft-tal, a
cafeteria e|óiráĺyzatźń 2I,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális
hozzźljźltu|ási adó e|óirźnyzatát 49,5 e Ft-tal a dologi elokźtnyzatan belül az SZJA
e|őirtnyzatát4'0 e Ft-talmegemeli 2013. szeptember 1-től0,5 fo álláshely-bővítés címén.
Felelős: polgármesteľ
Hatźtriđő: 2013. augusztus 3 1.

e./ a Koszoľú Napközi otthonos óvoda 72I0O-I3 cím cím bevételi ťlnanszírozási
mfüödési bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|tn töľténő jőváirása _ kötelező feladat - előiľanyzatźLt 246,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen beltil a rendszeľes személyi juttatás e|oírány'zatáL I7|,0 e Ft-tal, a
cafeteria előltányzatát 2I,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális
hozzájárultlsi adó e\óirtnyzatát 49,5 e Ft-tal a dologi előirźnyzatan belĺil az SZJA
e|őkáĺyzatát 4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptember 1-től 0'5 fó álláshely-bővítés címén.
Felelős: polgármesteľ
Hatarído: 2013. aususztus 31.



f.l a Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda 72IO0-I2 cím cím bevétęli ťĺnanszirozási
működési bevételen belri| az irányitőszeľvi támogatásként folyósított tĺámogatás fizetési
számlán történő jőváirtsa _ ktltelező feladat _ előiranyzatát 246,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|óiráĺyzatát 17l,0 e Ft-tal, a
cafeteria előirźtnyzatáń 21,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺáĺulékok és szociális
hozztljtlru|ási adó e|oirányzatźt 49,5 e Ft-tal a dologi e|őirźnyzatán belül az SZJA
előkźnyzatát 4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptember 1-től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. augusztus 3 1.

g.l a Tá-ti-ka Napközi otthonos ovoda 72100-04 cím bevételi finanszírozási múködési
bevételen belu| az irźnyitőszeľvi támogatásként folyósított tlímogatás fizetési számlźn
töľténő jőváírása - kötelező feladat - előiranyzatát 1,23,0 e Ft-tal, a kiadás személyi
juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előitányzatát 85,0 e Ft-tal, a cafeteria
előírányzatát II,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó
e|őirányzatát 25,0 e Ft-tal a dologi e|oirźnyzatĺín beltil az SZJA e|őirányzatźú 2,0 e Ft-tal
csökkenti 2013. szeptember I-tőI0,25 fr álláshely-elvonás címén.
Felelős: polgármester
Határiđó: 2013. augusztus 31.
h./ a Pitypang Napközi otthonos óvoda 72IO0Ą5 cím cím bevételi finanszíľozási
mfüĺjdési bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési
szám|án történő jővźirása - kötelező feladat - eLofuányzatźtt 246,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belĹĺl a rendszeres személyi juttatás e|ófuányzatát I7I,0 e Ft-tal, a
cafeteria e|óirtlnyzatźi 2|,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájtrulási adó e|őírányzatát 49,5 e Ft-tal a dologi e|ófuźnyzatán belül az SZJA
e|óirányzatát 4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptembeľ 1-től 0,5 fo álláshely-bővítés címén.
Felelős: polgármester
Hatźlridő: 2013. augusztus 3 1.

i.l a Szivárvány Napk<izi otthonos ovoda 72I00-I1 cím bevételi ťlnanszirozási működési
bęvételen bellj,| az iráĺyítőszervi tĺímogatásként folyósított támogatás fizetési számltn
tĺjľténő jőváírása _ kötelező feladat _ e|ókźnyzatát 6|0,0 e Ft-tal, a kiadás személyi
juttatás, ezen beltil a ľendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatát 427,0 e Ft-tal, a cafeteria
e|ófuányzatát 54,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájáruIźlsi adó
e|őirtnyzatát |25,0 e Ft-tal a dologi e\őirźnyzatĺín belül az SZIA e|őirtnyzatát 10,0 e Ft-tal
cs<jkkenti 2013. szeptember I-tő| 1,25 fő álláshely-eivonás címén.
Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. auguszhrs 3 1 .

j.l a Százszorszép Napktizi otthonos óvoda 72|00Ą0 cím bevételi ťĺnanszírozási
mfüödési bevételen be|i| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás fizetési
számlán töľténő jővź.ítźsa _ kcjtelező fe|ađat - előiranyzatát 123,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen beliil a rendszeres személyi juttatás e|őítźnyzatát 85,0 e Ft-tal, a
cafeteria e|óirźnyzatát 11,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jáľulékok és szociális
hozzéi1áruIási adó e|oirźnyzatát 25,0 e Ft-tal a dologi elilirźnyzatan belül az SZJA
e|őirźnyzatátz,O e Ft-tal cs<jkkenti 2013. szeptember L-tőI0,25 fo álláshely-elvonás címén.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. augusztus 31.
k.l a Napraforgó Napközi otthonos óvoda 72IO0-O7 a cím bevételi ťlnanszírozási
működési bevételen bellJ.l az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számlźln tijrténő jőváírása _ kote|ező feladat _ előirányzatát 492'0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeľes személyi juttatás e|őirányzatźLt 342,0 e Ft-tal, a
cafeteria e|őirányzatát 43,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájáruIási ađő e|óirányzatźú 99,0 e Ft-tal a dologi eloirányzatan belül az SZJA
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e|óirźnyzatát 8,0 e Ft-tal csĺjkkenti 2013. szeptember l-től 1 fő álláshely-elvonás
költségvetési fedezete címén.
Felelős : polgiírmester
Határidő: 2013. augusztus 3 1 .

7. a Katica Bĺjlcsőde és Napkozi otthonos óvoda 72100-16 cím bevéte|í fiĺanszírozási
működési bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési
számlán tĺjrténő jőváírása _ kĺjtelező feladat - előirányzatát 739,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás elóíráĺyzatát 513,0 e Ft-tal, a
cafeteria előirtnyzatźń 64,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáruIźlsi adó előirányzatát 149,2 e Ft-tal a dologi e|őirźnyzatan beltil az SZJA
e|őirźnyzatźrt |f ,3 e Ft-tal csökkenti 2013, szeptember 1-tő1 1,5 fő álláshely-elvonás címén.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. auguszťus 3 1.

8. felkéri a polgármestert, hogy az önkormáĺyzat
módosításánál, valamint 2014. évtől évente a
foglaltakat vegye fi gyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: kĺlltségvetéséľől sző|ő rendelet következő módosítása, legkésőbb f0I3.
decembeľ 31., valamint a2014. évtől a költségvetés elfogadása

9. felkéri a polgármestert, hogy a hatátozat f. pontja szerinti álláscsökkentésekből adódó

esetleges felmentések, végkielégítések ĺĺsszegét a kĺiltségvetési fedezet biztosítása miatt
terjessze be a Képviselő-testület 2013. szeptembeľ első rendes üIésére.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatariđő: 2013' szeptembeľ 30.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztály tájékoztatása alapjánz az érintett intézmények vezetőinek
tájékoztatása megtöľtént a képviselő-testület diintéséről, a Képviselő.testület 2013.
szeptember 18.i ülésére előkészítésľe keľĺilt a felmentések költségigénye.

A Pénzüevi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testüIet 309ĺ2013. onl.17.)
számű határozatźlban foglaltak esetében a kiiltségvetés mĺidosítása a Képviselő-testület
2013. évi szeptemberi üléséľe készítendő ktiltségvetési ľendeletben kerĺĺl áfuezetésre.

Javaslat a 2013. évi kiizbeszerzési terv aktualizdldsdľa

3rU2013. (Vil.l7.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy

I. jővźhagyja az előterjesztés mellékletétképezo 2013. éví
felkéri a polgármestert annak aLáításfua.

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

2. felkéti a jegyzőt, hogy gondoskodjon aZ 1. pont
megjelentetéséľől.

Felelős: jegyző
Határiđó: 2013 .július 1 8.

költségvetéséľől szóló rendelet kovetkezo
költségvetés tervezésénéI a határozatban

kozbęszerzési terv módosítását és

szerinti terv honlapon tcjrténő
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A Jegyzői Kabinet tájékoztatása atapjáni az aktualizált közbeszerzési teľv a honlapon
megielent.

Javaslat posztumusz Díszpolgúri Cím adomdnyozúsdra

3Í3ĺ2013. (vil.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1) A 2014. évi posztumusz Diszpolgźtrí Címet Koppány Zoltánnak, Józsefuaĺos első

pol gármesterének aďomány ozza.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013.július 17.

2) felkéri a polgármestert, hogy a20I4. évi kciltségvetés tervezésekoľ ahatározat 1. pontjában
foglaltakat vegye Íigyelembe.
Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺridő: 2013. november 30.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a döntést 2014-ben figyelembe
kell venni a kitĺintetés átadási ünnepség szervezésekoľ.

A PénzĺieYi Ügyosztály tájékoztatása atapján: a Képviselő-testii|et 313/20|3. (VII.17.)
száműhatározatánakZ. pontjában foglaltakat az iinkormányzat a2014. évi ktiltségvetés
teľvezĺísén él figyelembe veszi.

A beszámo|ő Iezárva2013. szeptembeľ 13.
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Beszámoló a két ülés közotti fontosabb eseménvekľől

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

A két ülés kiiziitti fontosabb önkormźnyzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

i2013.jútius 2. i Józsefvźlrosi Semmelweis Napi iinnepség. 
i

i2013.július 3. iKőzblztonsági Fĺírum a Polgáľmesteri Hivatalban. i

i----Hóń
i20|3.jr'ilius 8. iPéterné alpolgármester asszony kösztinttitte a gyeľekeket. 

i

az o r szágos Kata sztľó favé d el m i F őigazgatĺó s á g v ezető j e is.

jó.é-'ióńy.áäi F;gyiďai 
^"gńyitó 

üń".p;dg;.kö;;ö"tőt---* 
;

mondott Sántha Péteľné alpolgármesteľ asszony. j

20. i Szent Istváni kettős keľeszt avatás a Golgota téľen

i i 
Gutenbeľg téri játszóltér átad'ás, az onkorm ányzat részérő| i, , ing'y Attila alpolgáľmesteľ úľ és Szĺlágyi Demeter i:2013. augusztus 23. i:7*'_,-_--,-; ::::::-',__:""""' 6rr '-v'"v!' 

,

: képviselő rĺr vett részt. i

i,
!i
iz-..2 .- ' .- -t,-,-- tla...|..

''o'.:']*"*:-.o: i 
Íil'flłffil#i".t*1lf9-:-"1 *ä1ľ j

i

.2013. szeptember 6-8. iVI. Józsefvárosi Főzdefeszt a Palotanegyedben.
i

iii

' i.- n-l'^-* ś.-,-^+ -I,.-Í'-A| 'f . eÁ.. D^+^.,| ^|*^r^.ś.*^.*^- ia ' " l-, - ,- a a ,!r I d a n / r r , '

l nn'n '.'' ^ ! az Onkormányzat részérő| dľ. Sára Botond alpolgáľmesteľ i
i z|' Is. Jurtus y. ,-Í -_.'_-, L ^ -- Z f ^Li úr mondott ktiszłintő beszédet. 

i

i

ż 2vLJ. JurruĐ /. 
i úr mondott ktiszłintő beszédet. iii
i

i2013.jrĺlius 11. iünnepsége, amelyen dľ. Sára Botond alpolgármester úr 
i

i imondott beszédet. j

, j Aszfa|tozőgcp ĺi'dáśu u Jđżśóľ"áľosi Városĺizemóluéši*--l
ź

i2013.július 18. iSzolgálatnak.
!
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Nemzeti Közszoligállati Egyetem Tanévnyitri ünnepsége az j

MNP III. - Szomszédsági Rendőr Program bemutató
rendezvény a Keszfyű gyárban



20,|1-2012. év átmeneti|eg szabad pénzeszköz lekötése

Bank futamidő Lekötés
őrtőknania Lekłités Iejárata Osszeg

MKB ĺ hét 2011.O1.04 2011.O1.11 500 000 000

MKB 2 héÍ 2011.01.04 20í 1.01.'ĺ8 500 000 000

MKB 3 hét 201 1.01.06 20'11.01.27 500 000 000

MKB 1 hét 2011.01 .11 20't1.01.18 500 000 000

MKB 2 hét 201 1 .01 .18 2011.02.01 500 000 000

MKB 2 hél 2011.O1 .27 2011.02.10 500 000 000

MKB 2 héÍ 2011.02.01 2011.02.15 300 000 000

MKB 2 hét 20'11.02.10 2011.02.24 500 000 000

MKB 2 hé| 20'11.02.15 201 1.03.01 300 000 000

MKB 1 hét 2011.03.01 2011.03.08 300 000 000

MKB ĺ hét 2011.03.08 201 1 .03.1 6 300 000 000

MKB 3 nap 2011.03.24 201 í.03.30 300 000 000

MKB 2 hét 2011.03.24 2011.04.07 300 000 000

MKB 3 hét 2011.03.24 2011.04.14 300 000 000

Volksbank 2 hét 2011.04.07 2011.04.21 300 000 000

Volksbank 2 hét. 2011.04.13 2011.04.27 500 000 000

Volksbank '1 hónao 2011.04.13 2011.05.13 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.04.13 2011.05.04 500 000 000

Volksbank 2 hé| 2011.04.14 2011.04.28 300 000 000

Volksbank 3 héĺ 201't.04.27 201 1.05'18 500 000 000

MKB 3 hé| 2011.05.04 2011.05.25 500 000 000

MKB 3 hét 201 1.05'06 2011.05.27 200 000 000

Volksbank 3 hét 2011.05.13 2011.06.03 500 000 000

Volksbank 3 hét 201í.05.18 201 1.06.08 500 000 000

MKB 1 hét 2011.05.25 20.ĺ 1.06.01 í 50 000 000

MKB 3 hét 2011.05.25 201 1.06.15 s00 000 000

MKB 2 hét 2011.05.27 201,l .06.,ĺ 0 200 000 000

Volksbank 1 hét 201 'l .06.09 2011.06.1 500 000 000

Volksbank 2 hét 201 1.06.'t 5 2011.06.25 500 000 000

Volksbank 1 hét 201 1 .06.1 6 201't.06.2i 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.06.21 2011.O7.1 150 000 000

Volksbank 2 hét 2011.06.23 2011.07.07 500 000 000

Voĺksbank 1 hét 2011.06.29 2011.o7.0ę 200 000 000

Volksbank 2 hét 2011.07.05 2011.07.1 300 000 000

ýoIksbank 3 hét 2011.07.oę 2011.07.27 500 000 00c

ýoIksbank 26 nao 2011.07.06 2011.08.01 500 000 000

ýoIksbank 3 hét 2011.O7.1 2011.08.02 500 000 000

MKB 1 hét 2011.07.1 2011.O7.26 300 000 000

ýolksbank 4 hét 2011.07.2t 2011.08.23 300 000 000

ýoIksbank 4 hét 2011.07.2i 2011.08.24 300 000 000

ýoIksbank 4 hét 2011.08.02 2011.08.30 500 000 000

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

ýoIksbank 2 hét 2011.08.24 2011.09.07 300 000 000

ýolksbank 3 hét 2011.08.3C 2011.09.20 300 000 000
y'oĺksbank 1 hónao 201 1.09.01 2011.',t1.02 200 000 000

i/olksbank 2hé| 20í 1 .09'16 201 1.09.30 350 000 000
y'olksbank 2 hét 2011.09.23 2011.10.07 500 000 000
y'olksbank 2 héÍ 2011.09.28 2011.10.12 300 000 00(
y'olksbank 3 hét 201 1 .1 0.05 2011.10.26 350 000 00(

IVIKB 2 hét 2011.10.04 201 1 .1 0.1 I 300 000 00(

Volksbank 22 nap 2011.10.11 2011.11.O2 500 000 00c

Volksbank ĺ hét 20't1.10.11 2011.'t1.08 500 000 00c

Volksbank j hét 2011.10.11 2011.11.15 500 000 00c

Voĺksbank 6 hét 2011.10.11 2011.11.22 500 000 00c

Volksbank .t hét 2011.10.18 2011.11.25 300 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.11.21 2011.11.11 400 000 000

Volksbank 3 hét 2011.10.26 2011.11.16 350 000 000

ýoĺksbank 3 hét 2011.11.08 2011.11.29 500 000 000

ýoIksbank 1 hét 2011.11.03 2011.11.10 250 000 000





ýoIksbank 3 hét 2011.11.03 2011.11.24 500 000 00c
IB 3 hét 2011 .11 .1 2011.12.06 500 000 00c

ýoIksbank 2 héÍ 2011.11.',| 2011.12.02 250 000 00c
ýoIksbank 3 hét 2011.11.22 2011.12.13 500 000 00c
ýoIksbank 2 hél 2011.11.24 2011.12.08 500 000 00c

IB 17 nao 2011.12.02 2011.12.19 500 000 00c
IB 2 hét 2011.12.02 2011.12.16 250 000 00c

ýoIksbank 16 nap 2011.12.0ę 2011.12.22 500 000 00c
IB 2 hét 2011.12.0t 2011.12.22 500 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.12.13 2012.01 .03 500 000 00c
Volksbank 3 hét 2011.12.16 2012.01.06 250 000 00c

ctB 3 hét 2011.12.21 2012.01 .11 250 000 00c

Volksbank 19 nao 2011.12.22 2012.01.10 350 000 00c
Volksbank 't 9 nao 2011.12.22 2012.01 .10 500 000 00c

Volksbank 2 hét 2012.01.03 2012.01 .17 500 000 00c
Volksbank 18 nap 2012.01 .06 20 2.01 .24 250 000 00c

Volksbank 25 nap 2012.01 .06 20 2.01 .31 250 000 00c

Volksbank 4 hét 2012.01.10 20 2.02.07 350 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01 .'t0 20 2.O2.07 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.17 20 2.02.14 500 000 000
Volksbank 4 hét 2012.01 .17 2012.o2.1Ą 500 000 000

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

Volksbank 3 hét 2012.02.07 2012.02.28 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.02.07 2012.03.06 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.02.14 2012.03.13 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.O2.14 2012.03.20 350 000 000

Volksbank 8 hét 2012.02.10 2012.04.06 150 000 000

Volksbank 5 hét 2012.02.21 2012.03.27 250 000 000

Volksbank 5 hét 2012.03.06 2012.04.11 250 000 000

Volksbank 5 hét 2012.03.13 2012.O4.17 150 000 000

Volksbank 36 nap 2012.03.20 2012.04,2Í 500 000 000

Volksbank 37 nap 2012.03.27 2012.05.03 300 000 000

ýoIksbank 43 naD 2012.O3.27 20,ĺ2.05.09 300 000 000

ýoIksbank 5 hét 2012.04 I 2012'05.1ę 400 000 000

ýoIksbank 6 hét 2012.04 ą zu lz,ua.z: 500 000 000

ýoĺksbank 7 hét 2012.04 1 2012.05'3Ĺ 500 000 000

ýoIksbank 7 hét 2012.04 2012.06.06 400 000 00c

ýoIksbank 7 hét 2012.o4.2ź 2012.06.13 300 000 00c

ýoIksbank 5 hét 2012.05'0ś 2012.06.20 300 000 00c
y'olksbank 5 hét 2012.05.1 2012.06.27 500 000 000
y'olksbank 5 hét 2012.05.23 2012.07.04 500 000 000
y'olksbank 5 hét 2012.O5.3C 2012.07.11 500 000 000
y'olksbank j hét 2012.06.oę 2012.07.18 300 000 000
y'olksbank 5 héÍ 2012.06.1 2012.07.25 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012.06.2C 2012.O8.01 400 000 000

Volksbank 7 hét 2012.07.04 2012.08.22 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.07.11 2012.08.29 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.07.18 2012.09.05 300 000 000

Volksbank 6 hét 2012.08.01 2012.09.12 250 000 00(

MKB 27 nao 2012.O8.22 2012.09.18 400 000 00(

MKB 4 hét 2012.08.22 2012.09.19 200 000 00c

ýoIksbank 4 hét 2012.08.29 2012.O9.26 200 000 00c

Volksbank 4 hét 2012.09.05 2012.10.03 300 000 00c

ýoIksbank 4 hét 2012.09.1 2012.10.10 250 000 00c

ýoIksbank 4 hét 2012.09.19 2012.10.17 500 000 00c

ýoIksbank 5 hét 2012.09.20 2012.10.25 400 000 000

Volksbank 5 hét 2012.09.2ę 2012.10.31 400 000 000

Volksbank 3 hét 2012.10.'l 2012.10.31 300 000 000

Volksbank 27 nap 2012.10.11 2012.11.07 300 000 000

Volksbank 34 nap 2012.10.11 2012.11.14 500 000 000

Volksbank 41 nap 2012.10.11 2012.11.21 500 000 000

Volksbank 6 hét 2012.10.17 2012.11.2t 400 000 000





,,/olksbank 41 nap 2012.10.21 2012.12.05 400 000 000
Volksbank 42 nap 2012.10.31 2012.',12.12 400 000 000
Volksbank 6 hét 2012.11.07 2012.12.19 200 000 000
Volksbank 50 nap 2012.11.14 20 3.0 .03 500 000 000
Volksbank 7 hét 2012.11.21 zu ąn no 500 000 000
Volksbank 7 hét 20't2.11.28 20 ?n to 400 000 000
Volksbank 7 héĺ 2012.12.O5 20 ?n ZJ 200 000 000
Volksbank 26 nao 2013.01 .04 20 J.U 30 500 000 000
Volksbank 33 nap 2013.01.04 20 ó.UZ.Uo 500 000 000
Volksbank 5 hét 2013.01 .09 2013.02.13 200 000 000
Volksbank 5 hét 201 3.01 .09 2013.O2.20 500 000 000
Volksbank 7 hét 2013.01 .09 2013.02.27 500 000 000
Volksbank 7 hét 201 3.01 .16 2013.03.06 400 000 000
Volksbank 7 hét 2013.01.23 20í 3.03.1 3 200 000 000
Volksbank 7 hét 2013.01 .30 2013.03.20 200 000 000
Volksbank 7 hét 20í 3.02.06 2013.O3.27 500 000 000
ýoIksbank Z hét 2013.02.13 2013.04.03 200 000 000
ýoIksbank Z hét 20't3.02.20 2013.04.10 400 000 000
ýoIksbank 5 hét 20 t3.03.06 2013.04.1 400 000 000
ýolksbank 5 hét 2013.03.13 2013.04.24 300 000 000
ýoĺksbank ĺ0 nap 2013.03.21 20'13.04.30 500 000 000

/olksbank ĺ8 nap 2013.O3.21 2013.05.08 500 000 000

ýoIksbank 6 hét 2013.04.03 2013.05.1 300 000 00(
i/olksbank 6 hét 20't3.04.10 2013.05.22 200 000 00(
Volksbank 48 nap 2013.O4.11 2013.05.29 400 000 00c

Volksbank 55 nap 2013.04.',t1 2013.06.05 400 000 00c

Volksbank 62 nao 2013.O4.11 2013.06.12 400 000 00c

Volksbank 63 nap 2013.04.17 2013.06.19 400 000 00c
Volksbank 9 hé| 20't3.04.24 2013.06.26 300 000 00c
Volksbank 64 nap 2013.04.30 2013.07.03 300 000 00c
Volksbank 9 hét 2013.05.08 2013.O7.10 400 000 00c
Volksbank 9 hét 201 3.05.1 5 2013.07.17 200 000 00c
Volksbank 9 hét 2013.05.22 2013.07.24 200 000 000
Volksbank 9 hét 2013.05.29 2013.07.31 400 000 000
Volksbank 3 hét 2013.06.05 2013.O7.31 400 000 000
ýoIksbank 'l nao 2013.06.12 2013.08.22 500 000 000
ýoIksbank ,l0 hét 2013.06.19 2013.08.28 200 000 000
ýoIksbank 10 hét 2013.06.26 2013.09.04 200 000 000

ýoĺksbank 10 hét 2013.07.04 2013.09.1 1 300 000 000
ýoIksbank 10 hét 20't3.07.1 2013.09.1 300 000 000
ýoIksbank 10 hét 2013.07.1 2013.09.2a 200 000 000
y'olksbank 9 hét 2013.07.31 2013.10.02 300 000 00c
r/olksbank 10 hét 2013.07.31 2013.10.0s 300 000 000
y'olksbank 47 nao 2013.08.3C 201 3.1 0.1 6 400 000 000

Bankonként összesen

Bank futamidő Lekötés
értéknapia Lekötés Iejárata Osszeg

KH Bank

Raiffeisen
y'olksbank 50 900 000 00c
MKB 8 350 000 00c
ctB 2 300 000 000




