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Képviselő-testiilete számár a

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

A Képviselőtestĺilet és Szervei Szervezetiés Mfüödé si Szabá|yzatźrőI sző|ő 25l2OI3. (v .27 .)
szźlmu ĺink. ľendelet26. $ (2) bekezdés a) pontja alapján ,,Allandó napirendi pontok kerülnek
tájékoztató formájĺźban a Képviselő-testület elé: a Képviselő-test'ület által megszabott
határidőben el nem készüIt előterjesztések jegyzéke, amely tartalmazza a halasztás rövid
indoklását és az előterjesztő által vóIlak új határidőt.''

A fentiek éľtelmében tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet az a|ábbía|<ĺőI:

Javaslat a Palotanegyeďforgalomtechnikaí vúltoztatdsai és afaiiltetések tervezési
feladatainak, valamint kivite lezés ének előkészítés ére

38U2012. (Xr.08.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
1. a Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó, valamint a287120|2.

(VIII.Z9.) sz. képviselő-testiileti hatfuozat szerinti faültetésekhez sztikséges tervezési
munkálatok elkészítésére bruttó 2.066.000.- Ft fedezetet biztosít.
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Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2013. október 16. . sz. napiľend

Táľgy: TáĄékoztatő ahatáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékérő|

A napirendet nyílt tilésen kell táľgyalni, döntés nęm sztfüséges. r)
ElorÉszÍľo szppvązrTl EGYSÉG: SzBRvpzÉsl És KÉpvlsELoI IRoDA 9Ua
KÉszÍrprrn (ÜcvrľĺľÉzo Nevľ): VnÁrNÉ CsÉsl TÍvnł
PÉNzÜcyĺ FEDEZETET IGÉNYELńW IGIi\ľYŁL, IGAZoLÁS :

Jocl roNľRoI-L: a/-

Yárosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatásĺ Bizottság vé|eményezi tr
Határ ozati j av aslat a bizottság szźtmár a:
A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bízottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteiesnés megtárgy a|ását.



a Palotanegyed új forgalomtechnikai rcndjéhez kapcsolódó kivitelęzési munkálatok
elvégzéséľe - a forgalomtechnikai tanulmánýervben szereplő 27 utca megfordítására,

a Józsefkrt. - Baľoss utcajobbľa kisíves kanyarodás és a Trefort utca kivitelezésére _

bľuttó 7.61'7 .639,- Ft fedezetet biaosít.
az |. - 2. pont szerinti beszetzés és kivitelezési költség fedezetéül a mfüödési cél
általános taľtalékon bęllil az általános tartalékot jelöli meg és ezze| egyidejuleg, az

tnkormĺínyzatkiadás 1 1 107-01 cím mfüĺjdési cél és általános tartalékon beltil az

általĺĺnos tartalék e|őirźnyzatát g .683 ,6 e Ft-tal cscjkkenti és a kiadás 1 1 60 1 cím
felhalmozási előiľányz atćú., ugy an ezen ö s szeg gel megemeli.

20.000,- e Ft előzetes kcjtelezettséget vállal önként vállalt feladatként a2013. évi
kĺiltségvetés teľhére a Maĺkus Emília utcai csomópont kivitelezési költségére.

Kifejezi azon száĺďékát, hogy aziĄ forga|omtechnika rend kivitelezését követően (a

Márkus Emília utca kinyitása a Rákócziiftírźnyába és a József kcirutról a Baĺoss
utcératöľténő kisívtĺ jobbľa kanyarodás) foľgalomszámlálást és hatástanulmánýkíván
készíteni a Palotanegyed területén, és ennek ismeretében fog dtinteni a további
forgalomtechnikai rend átalakításról
felkéri a polgáľmestert, hogy ahatźlrozat 3. pontjában foglaltakat az ĺjnkormányzat
k<iltségvetéséről szóló rendelet következő módosításánźi vegye figyelembe.
felkéri apo|gźrmesteľt, hogy ahatározat 4. pontjában foglaltakat af0l3. éví
kĺiltségvetés tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester,
Hatźridó: 1._3. pont esetén 2012. novęmber. 08.

4. pont esetén a2013. évi kciltségvetés tervezése
5. 2013 március első ľendes Képviselő-testĺileti iilés
6-7. pont esetén az önkoľmányzat költségvetésének következő módosítása,
legkésőbb 20|2. decembeľ 31.

(20]3. márc. 20. :A Vdros.fejlesztési és Főépítészi lroda tájékoztatásą aląp.ián: a Mórkus
Emília utca megnyitósához szüĺcséges enged,élyezési folyamata még nem zárult le. Jogerős
építési engedély birtoknban van lehetőség a kivitelező kiválasztásóra' A kivitelezés csak
e zután v al ó s ítható me g.

A József karútól a Baross utcára történő kisívij jobbra knnyarodás tekintetében a tervek
enged,élyeztetése tart. A kivitelezés sztntén csak a megfelelő engedély birtokában a kivitelező
kiválasztás a után valósítható meg.
A kivitelezések megvalósítása után lehet a forgalomszámlálást és hatástanulmányt elkészíteni
a Palota negled területéľe.)
2013. szeptember ]8. A Városfejlesztési lroda tájékoztatása alapján: A Márkus Emília utca
jogerős építési engedélyt kapott ápriĺis ]9-én' A kivitelező kivólasztásóra ktjzbeszerzési kiírás
készül. A kivitelezés után lehet a szülrséges hatástanulmányt elvégezni, meĺynek eredményéľől
2013. október második rendes iiĺésére készül előteriesztés

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üeyosztály tájékoztatás alapján: A Máľkus Emília utca
kĺvitelezéséhez szÍikséges kiizbeszeľzési eljáľás lefolytatásľa keriilt, mely eljárás
eredményérőI a Képviselő-testület a 352l20t3 (Ix.18.) számú határozatálban diintött. A
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a
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4.

5.
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kivitelezővel a szerz(jdés aláírási szakaszban tart, így a kĺvitelezés 2013 őszén
megvalósulhat.
A Jĺízsef köľútľĺil a Baľoss utcára tőrténő kisívű jobbra kanyarodás megvalĺósult 2013
júniusában.
A hatástanulmány eredményéről a beszámolót a 2014. évi januári iilésľe készíti e| az
Ügyosztály

Javas lat média és hírkt)zlés i feladato k j övőbeni ellútús ára

208t20r3. N.29.)

A Képviselő-testiilet úgy d<lnt, hogy
1. a3212013. (II.06.) szźlmíképviselő-testületi határozat 3. és 5. pontját visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő : 2013 . mźi1us f9 .

2. 2013. junius l-jétől a Jőzsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Ktjzhasznú Nonprofit

Kft.
a) elnevezését JóHír Józsefuarosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú

Nonprofit Kft. (rovidített elnevezése: JőHír Kft.) elnevezésre módosítja, és ezze|

onkormányzat L1804 cím elnevezését is módosítja, a Kft. 2013. évi költségeit,

bevételeit, támogatás tervét az előterjesńés 6. szómú melléklet tartalmazza;

b) hozzájaru|, hogy székhelyeként a Budapest, VIII., József krt. 59-6I. (hĺsz

3678010lNIZ) szám alatti ingatlan kerüljon bejegyzésľe;

c) hozzźljára|', hogy telephelyeiként az alábbi ingatlanok kerüljenek bejegyzésre:

- Budapest, VIII. József ktirut 70. felemelęt3. sz. alatti (hľsz 35645lN|9)
- Budapest, VIII. József kĺirut 70. fsz. 4. sz. a\atti (hĺsz35645ĺN17)
- Budapest, VIII. József körut 70. fsz. 5. sz. alaÍĺi (hrsz35645lVl8)
- Budapest' VIII. József kĺjrut 68. sz. alatti (hľsz 35643lNI és a35643lN2)
- Budapest, VIII. Harminckettesek tere2. fsz2. (hrsz35635lN35)
- Budapest, VIil. orczy rit l. (hľsz 36030)

d) hozzájarul, hogy a 2.b) pont szerinti székhely felújításának befejezéséig a kĺizponti
ügyintézés helyeként a Budapest, VIII. Haľminckettesek tere 2. fsz 2. (hĺsz
3 5 63 5 l N 3 5) szźm a\aÍtí ingatlan keľülj ö n b ej e gyzé sre.

e) a JóHír Kft. a b) c) pontokban megjelölt ingatlanokat ingyenes használatbakapja.

Felelős: polgármester
Határidő 2013. június 0 1 .

3. a JóHír Kft.20|3,június 1-jétől ellźtjaazal'ábbi feladatokat:
a) a Józsefuaľosi Ktjzĺjsségi Hazak Nonprofit Kft. által ellátott Jőzsefváĺosi Galéľia és a

Zasz|őgyujtemény,azönkormányzatiľendezvényekszewęzése,azágazatitinnepségek
szervezése, lebonyolítása, az Euľópa Belvarosa Program II. projekt keretében

lebonyolítandó programok, rendezvények szervezése' lebonyolításafe|ađatokat,



b) a Polgármesteri Hivata| á|taI ellátott, de <jnkormányzati feladatok köziĺl a Józsefuaľos
című hivatalos kiadvźlnnyal kapcsolatos feladatokat és az önkormányzati honlap
műkcjdtetésével kapcsolatos feladatokat,

c) az orczy út 1. szám a|atti park parkgondozásí és karbantartási feladatai kĺjzül a
koordinálási feladatokat (beleértve a parkígazgatőság, szolgáItatási szerződések,
funkcionális feladatokat ellátók, a feladatę|Iźtáshoz kapcsolódó eszközök,
berendezések).

d) ĺinként vállalt feladatként eLIátja a te|evíziőműsor ĺjsszeállítása, szolgtitatása
feladatokat.

Felelős: polgármester, JóHír Kft. ügyvezetóje
Határiďo: 2013. iúnius 0 1 .

4. a hatátozat 2.b) pontjában foglaltakra tekintettę| a 2512013. (v.27.) oĺ:lkormányzati
reĺde|et 44. $ (1) bekezdése alapján a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
átnlhźzott hatáskörben hozolt 59112013. (v.27.) szźlmu határozatźnak 2-4. pontját

visszavonja.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. mźĄus 29.

5. ahatározat 3.c) pontjában foglaltak alapjćn az orczy út 1. szám alatti parkgondozási és

knbantartźlsi feladatokat a Jőzsefvarosi Városüzemeltetési Szolgálat |átja eI a JóHíľ Kft.
p arkigazgatój ĺának ko ordinál ás a mel lett.

Felelős: polgáľmester, Józsefuarosi Varosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hatĺĺĺidő: 2013.junius 01.

6. felkéri a polgármestert, hogy a hatfuozat 3.b) pontja alapjtn a Képviselő-testület és

Szervei Szervezeti és Múkĺidési Szabźůyzattxő| szóló ĺinkoľmányzati rendelet

módosításaľa, és ahatározatZ.c) poĺrtja a|apján a Polgármesteri Hívatal alapítő okiratának
módo sításár a v onatkozóan te gyen j avaslatot a Képvi selő -testület r észér e.

Felelős : polgĺíľmester
Hatźxidó: a Képviselő-testiilet 2013.junius havi második ľendes tilése

7. a) felkéri a polgármestert, hogy źŃruhźľzott hatásköľben2013. június l-jétől a JóHír Kft.
ügyvezetőj ét bízza meg.

b) felkéri a JóHír Kft. ügyvezetőjét az a|apítő okiľat módosításának elkészítéséľe a

hatźlrozatban foglaltak figyelembe vételével és a felkéľi a polgáľmestert annak
aIźirźsára.

c) felkéľi a polgiíľmesteľt, hogy a JóHír Kft. kozszolgáItatási szerződésének és
támo gatási szer ző désének mó do s ításáĺ a é s arrnak a|źir ź.sfu a.

d) felkéri a JóHír Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft.2013. évi iz|etí tervének módosítását a
Képviselő-tesetülęt 20|3.július havi utolsó rendes ülésére terjessze be.

Felelős: a), b) c) pont esetén polgármester, b), đ pont esetén a JóHíľ Kft.. ügyvezetoje
Hataridő: a) pont esetén z}I3.június 01., b)' c) pont esetén z}I3.juníus 10., d) pont

esetén a Képviselő-testület 2013.július havi utolsó rendes ülése
8. a hatźrozat 7 ' poĺtja alapjźn felkéri a JóHír Kft. ügyvezetojét, hogy gondoskodjon a

cégbírósági bejegyzéshez szfüséges cégjogi íntézkedések, valamiĺt az egyéb munkajogi-
munkaügyi és adminisztratív j ellegú íntézkedések megtételére.



Felelős: JóHír Kft. ügyvezetď1e
Határiďő: 2013.június 1 5.

9. felkéri a JĺóHír Kft. üeYvezetőiét' hogy vizseália mee a rádiószolgáltatás iłivőbeni
lehetőségét (személyi és táľgyi feltételek)' annak bekeriilési ktiltséeét és tegYen

iavaslatot a Képviselő.testĺilet ľészéľe.
Felelős: JóHír Kft. ĺieyvezetőie
Határidő: a Képviselő-testĺilet 2013. október havi első rendes üIése

l0. a hatźrozat 2. és 3. pontja a|apjän az onkormźnyzat feladatellátásaľa és a gazđaságí

taľsaság mfüödési támogatására vonatkozóan taľtós, tjnként vállalt feladatként 2013.
junius |. napjtúő|, valamint atelevíziőműsor szolgáltatása esetén 2013.július 1. napjától

a határozat 2. pontja szerinti Kft. mfüĺjdtetésének támogatásźra - mely 2014. évÍó| a

többletktjttségek összege megkozelítőIeg I83.248,0 e Ft, teljes költsége 43I.614,0 e Ft -
kotelezettségetvá||a|. Az ę|őzetes kotelezettségvállalás fedezete a következő években az

önkormány zat saj át b evétele.

1I . a hatátozatbarl foglaltak a|apján az Önkoľm tnyzat 1 l 804 cím Józsefuárosi Kulturális és

Spoľt Kiemelten KozhasznÍĺ Nonpľofit Kft. - onként váIIaIt feladat - kiadás mfütjdési

célú átadott pénzeszkoz előíttnyzatát32.667,0 e Ft-tal csökkenti.

72. a hatźrozat 5. pontja alapján az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím Íinanszírozźsi
mĺikodési kiadások eloirźnyzatan belül az iźtnyítőszerví támogatásként folyósított

támogatás kiutalása e|őirźnyzatát 2.986,0 e Fttal megemeIi a Józsefuárosi

Varosüzemeltetési Szolgálat tiĺmogatása címén.

13. a Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési Szolgá,|at 80103 cím bevételi finanszírozási működési

bevételen bďri\ az hányitőszervi támogatásként folyósított tárnogatás fizetési sztlĺĺűźn

történő jőváírása előirźnyzatźÍ 2.986,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás ezen belül a

rendszeres személyi juttatás e|őfuźnyzatát 2.35I,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jaľulékok

és szociális hozzájźrulási adó e|őirźnyzatát 635,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuárosi

Kulturális és Sport Kiemelten Kozhasznll NonproÍit Kft.-től 7 fő munkavállaló

b érkül önbĺj zete címén'
14. ahatározat 2. pontja alapjźn az onkormányzat 11804 cím JóHír Kft. - ĺjnként vá|Ia|t

feladat - kiadás múködési célú átadott péĺueszköz előirźnyzatát 29.681,0 e Ft-tal

megemeli.
|5. az onkoľmányzat II805 cím kiadás mfüödési áńađott pétueszkoz e|őirźnyzatźnbę|il az

önként váL|a|t feladat elóirźnyzatrći 42.186,0 e Ft-ot, köte|ező fe|ađat e|őirźnyzatárőI

34.934,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a k'lađás 11804 cím mfüĺidési źúadott pénzeszkoz

e|őirtnyzatĺín bęltil az onként vállalt feladat e|óirźnyzatára.42.|86,0 e Ft-ot, kötelező

feladat elóírtnyzatára 3 4.93 4,0 e Ft-ot.

16. az onkormányzatkiađźĺs 11107-01 cím múködési cél és általanos taľtalékonbelu| az

általános tarta|ék előirtnyzatáÍőI 14.584 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1103 cím - önként

vá|Ialt feladat dologi e|őktnyzatára,va|arint 11103 cím személyi juttatás megbízási díj

e|óirźnyzatźLróI2.04I,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájtruIási
adó előiranyzatárő|Z5&,O e Ft-ot átcsoportosít a dologi eIőfutnyzatra.

17. az onkoľmányzatkiadás 11103 cím - Józsefuĺáľosi Úisag önként vállalt feladat - személyi
juttatás e|oirźnyzatárőI 3.545,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális

hozzájaĺu|ási adó előirányzatárőI I.357 e Ft-ot, dologi e|őirtnyzatárő| 17.364,0 e Ft-ot és



18.

1,9.

20.

2r.

ezzeI egyiđejűleg a bevételi intézményi működési bevételek eIőiráĺyzatźIbő| 2.223,0 e Ft-
ot és a kiadás dologi előirźnyzatźLbő|2.223,0 e Ft-ot töľöl.
aZ onkormányzat kiadás 11103 cím - honlap <jnként váIIaIt feladat dologi
előirćnyzatarőI I.734,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1804 cím - ĺjnként vállalt feladat -

mfü ĺ jdésiźńaďottpénzeszkoze|őirźlnyzatára.

az onkoľmtnyzat kiadás 1 1107-01 címen be|il az önként vállalt feladat vaľosmaľketing
előirźnyzatźlrőI 50.000,0 e Ft-ot, a kotelező feladat mfücjdési általános 1arta|ék

eloírtnyzatábő| a zárolás aIő| 2.591,4,0 e Ft-ot felold és egyben az e|őirźnyzattltő|

41.624,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11804 cím önként váIla|t feladat működési átađoÍt

pénzeszkoze|óirányzatźraf e|adatbővĹilésésköltségtöbbletękcímén.
az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím ťtnanszíľozási múkcjdési kiadásokon be\nl az

iľĺĺnyítószervi támogatásként folyósítoĺ támogatás kiutalása önként vźilalt feladat

e|őkźlnyzatárő| 128,0 e Ft-ot, a koteIezó feladatok e|őirtnyzatałőI 8.220,0 e Ft-ot

átcsoportosít a kiadás 11804 cím önként váI|alt feladat működési átađott pénzeszkoz
előiľányzatára.
a.) a Polgármesteľi Hivatal 12202 cím bevételi finanszírozási műkcidési bevételeken belül
az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számltn ttjrténő jővźńrźsa

előirźlnyzatan belül az önként vállalt feladat előirźnyzatát |28,0 e Ft-tal, a kote|ezo

feladat e|oirtnyzatát 7 .620,0 e Ft-tal csökkenti, a I220|-0I cím finanszírozási mfüödési
bevételeken belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított tźlmogatás fizetési szźtr.r:Jráén

töľténő jőváírźsa e|őirányzatĺín belül a kotęIezó feladat e|oirźnyzatát 600,0 e Ft-tal

csökkenti.

b.) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatLán belül a -
kötelező feladat e|oírányzatát rendszeres személyi juttatások e|őfuźnyzatát 6.000,0 e Ft-
tal, a munkáItatőt teľhelő jarulékok és szociális hozzájźru|ási adó e|őirźnyzatát I.620,0 e

Ft-tal, az oĺlkéĺlt vállalt feladat személyi juttatás kafeteria előírtnyzatát 95,0 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájaru|źlsi adó előirźnyzattú 16,0 e Ft-tal, a
dologi sZJ A e|őirányzatźLt 17,0 e Ft-tal csokkenti.

c.) a Polgármesteľi Hivatal kiadás |220I-01 cím kötelező felađat dologi előírźnyzatát.
600.0 e Ft-tal csĺikkenti.
Felelős: |2-23. pont esetén polgáľmesteľ
Hatáľiđő: 12-23. pont esetén 20|3.június 01.

22. a) az onkoľmtnyzat a Polgĺírmesteľi Hivatal engeđéIyezett létsztĺmát 2013. június 1.

napjátő| 2 fóvel (Mt. alá tartoző) csökkenti, az engeďé|yezett. |étszám tisztségviselők
nélkül I72 főrőI I70 főre módosul.

b) felkéri a jegyzot a sziikséges munkajogi _ munkaĹigyiiĺtézkedések megtételére.

c) fęlkéľi a polgármestert, hogy a hattrozatban átađott ĺinkoľmanyzati fe|adatokhoz

kapc s o lato s szerző dé s ek fe lül vi z s gá|attlr a.

d) az onkormanyzat a JóHír Kft,. részére az előteqesztés 1./c mellékletben felsoľolt
e szkö zöket téríté smente s, taľtó s hasznáIatba ađj a.



Felelős: a), c), d) pont esetén polgáľmester, b) pont esetén jegyzo
Hatfuiďő: 2013. június 0 1 .

23. felkétí a Polgármesteľt, hogy a 20|3. évi költségvetésľől szóló rendelet következő
módosításĺĺnál, és a 2014. évtől az éves költségvetések tewezéséné|' a határozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2013. évi kĺjltségvetés következő módosítása és az ań ktjvető évek

kĺiltségvetési tervezése

24. a) a JóHír Kft-nek a Jőzsefváĺosi KözösségiHázakNonprofit Kft. az előterjesĺés 1./a és

az I.lb számu mellékletében felsorolt eszkĺjztjket térítésmentesen, tartós haszná|atba adja.

b) felkéri a Jőzsefvárosi KözĺisségíHazakNonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy készítse el a
Kft. alapító okiratának módosítását és felkéri a polgáľmestert annak a|áirźsźtra.

c) felkéri a polgármestert, hogy a Kft. kozszo|gá|tatási szerződésének és támogatási
szerzőďésének a határozatbarĺ foglaltak szerinti módosítására és annak a|áírástlra.

d) felkéri a Jőzsefvźtosi Kozĺjsségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatőját, hogy a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. július havi utolsó ľendes üléséľe a
Kft. módosított2013. évi üzleti tervét terjessze be.

Felelős: b), c) pont esetén polgármester, a) d) pont esetén Jőzsefvźľosi Köz<jsségiHazak
Nonpľoťlt Kft . ügyve zetoje

Hataľidő: a) pont esetén pont esetén 2013.június 01., b), c) pont esetén 2013.június 10.,
d) pont esetén aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. július havi
utolsó rendes ülése

25. fe|kéri a Józsefuaľosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. igyvezetó igazgatőjtń a
hatttrozatban foglaltak a|apján a sztikséges cégjogi, munkajogi _ munkaügyi intézkedések
megtételére.

Felelő s : J őzsefv źlrosi Közössé gi Hazak Nonpľofi t Kft . ügyve zetőj e
Hataridłĺ: cégjog esetén 2013.június 15., munkajogi-munkaügyi esetén 2013.június 01.

26. felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest, VIII. József krt. 59-6I. sz. a|atti ingatlan á||aganak
felmérésére és a felújítási munkĺíkĺa azok bekerülési k<iltségére készítsen előterjesztést a
Képviselő-testület 2013 . június havi második rendes iilésére.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetóje
Határidő: a Képviselő-testület 2013.június havi második rendes iilése

27. fe|kéri a JóHír Kft. ugyvezetőjét a televíziómiisor szo|gáltatás megľendę|éséhez
sziikséges intézkeđések megtételére.

Felelős: JóHír Kft. ügyvezetóje
Hatźlridó: 2013 . i únius 0 1 .



A Jĺóhír Nonprofit Kft tájékoztatálsa alapjánz 20Í3. szeptembeľ 6.tĺól az iigyvezető
személye megváitozott, a cég ügyeinek átadása és átvéte|e folyamatban van. A JóhÍr
Nonpľofĺt Kft ügyvezetője az előteľjesztést a Képviselő-testiiletf0I3. november második
ülésére készíti elő.

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013. október 4. .AM
Riman Edina

jegyzo

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺól:
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Dr. Mészaľ Erika ,/aljegyző 
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