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Készült Budapest lőzsefvárosi onkoľmányzatKépviselő-testület2013. október 2.án 15.00
órakor alőzsefuáĺosi onkoľmźnyzat Polgáľmesteri HivatalIII. emelet 300.as tźrgyalőjábaĺ

megtartott 14. ľendes üléséről

Jelen vannak: Dr. Kocsis Máté, dr. Dénes Margit, Dudás Istvánné, dr. Ferencz oľsolya,
Egry Attila, Guzs Gyula, Jakabfu Tamás, Komássy Ákos, Pintér Attila, dľ.
Révész Mźlrta, Sántha Péterné, Soós György, Szilágyi Demeter, Szili
Ba|źns. Vörös Tamás. Zentai oszkar.

Késett: Kaiser József képviselő

Távolmaradását jelezte: Balogh István képviselő

valamint a meghívottak:
Dľ. Sáľa Botond _ alpolgármesteľ, Rimán Edina - jegyző, dľ. Mészár Eľika - a|jegyző,
dľ. Pesti Ivett - Polgármesteri Kabinet vezetője, dr. Sánta Zsőťla _ Jegyzői Kabinet
vezetője, Mátraházi Judit _ Személyügyi Iroda vezetoje, Fábián Máľta - Belső Ellátási
Iroda vezetője, Szedliczkyné Pekáľi Kaľolina . Szęrvezési és Képviselői Iroda vezetoje,
Majeľné Bokor Emese _ Belso Ellenőrzési Iroda vezetője, dľ. Bojsza Krisztina _
Humánszo\gá|tatási Ügyosztáty vezetője, Kincses Ibolya - Humĺĺnkapcsolati Irodavezetője,
dľ. Kovács Gabľie|Ia _ Hatósági Ügyosztály vezetője, Páľis Gyuláné _ Péĺlnlgyi
IJgyosztáIy vezetője, Szűcs Tamás - Vagyongazđá|kođźtsi és Üzemeltetési Ügyosztály
vezetoje, Szabĺí Endľe - Létesítményiizemeltetési Iroda vezetője _ Fernezelyi Gergely
Sándor DLA - Vaĺosfejlesztési és Főépítészi LJgyosztźiy vezetője, dľ. x'ejes Tamás . a
Jaľási Hivatal vezeto-he|yettese, Segyevi Zo|tán ľ.őľnagy mb. ľendőrkapitány' Sáfrány
József - JIK igazgatőja, Váľadi Gizella _ Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ vezetője, Csete Zolitán - Rév8 Zrt. mb. cégvezetoje, Kovács ottó - Kisfalu Kft.
ugyvezet(5 igazgatőja'Ács Péter _ Iőzsęfváĺosi Városiizemeltetési Szolgálat vezetője,Kovács
Barbara - Jőzsefvźrosi K<izösségi Házak Kft. képviseletében, BiáI Csaba - Józsefuaľosi
Kĺizteľület-felügyelet igazgatőja' dr. Koroknai Andľás _ JESZ fóigazgatőja, Keľtészné
Bľĺódy Sarolta - Iőzsefvárosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Kht. vezető-helyettese, Gábosi
Csaba - Humánszo|gáItatási Bizottság külsős taga, Camara.Beľeczki Ferenc Mĺk|ós _
Humánszolgáltatási Bizottság külsős tagsa.

Dľ. Kocsis l/Iáúé
Kcjszĺjnti a Hivatalmunkatársaít, azintézmény- és cégvezetóket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testiilet tagsait' A Képviselő-testĹilet 2013. évi |4. rendes ülését, mely az
sZMsZ l2., I4-I5. és l7.$-aiban foglaltak a|apjźn került összehívásra, megnyitja.
Távolmaradását Balogh Istviín Szilveszter és Kaíser József je|eńe. Megkéri a
Képviselőtźrsaít, hogy kapcsoljak be a szavazógépeiket. Megállapítja, hogy jelen van 16

képviselő, így a minősített szótöbbséghez I0, aZ egyszetíĺ szótöbbséghez 9 egybehangző



szavazat szükséges. Tájékońatja a Képviselőtáľsait, hogy a következő rendes ülés varható
időpontja 2013. október 16. szerđa,15,00 óra.

Tájékoztatja Képviselőtarsait, hogy Józsefuaĺos onkormányzata 20l3-ban Idősbarát

onkormányzat Díjat ĺyett, elismerve ezzeI a korábbi évek eľőfeszítésit az idősek kapcsán.

Mcgkĺlszöni mindcnkinck a munkáját. Megkéri Alpolgáľmester Asszonyt, hogy mutassa fel a
díjat.

***

Az alź.}.bi előterjesaést az előterjesztő visszavonta (meghívó szerinti számozással):

- 416. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szo|gáitatálstervezési Koncepció
felülvizsgáI.atára

Az SZMSZ 25.$ (1) bekęzdés értelmében tájékoztatja a Képviselő-testületet, egy sürgősségi
indíwany érkezett, amelyet aza|ábbí számon javasol napirendre venni:

Javaslat a Losonci Téľi Áltatános Iskola tanuszodájának műktidtetéséve|
416. kapcsolatos döntések meghozata|ára

Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester

Dľ. Kocsis lNĺ.áté
Szav azásr a bocsátj a a stĺrgő sséget.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁR IZAT:ľrIZAT ALHI Z EGYSZERÚ SZoToBB s Éc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
362l2013.(X.02.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak lźtja a siirgősség okát a sürgősségi
indítvanyként b eterj e s ztett alábbí e lőteľj e sztés nél :

Javaslat a Losonci Téľi Általános Iskola tanuszodáĘának műkiidtetésével
416. kapcsolatosdöntésekmeghozata|ára

Előteľj esztő : S ántha P éteľné - alpol gáľmester

Dľ. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Testület elfogadta a siirgősséget.
Szavazásra bocsá$a az alábbi napiľendet:



Napirend:

1.. Pénziigyi' kiiltségvetéssel kapcsolatos előterj esztések

ĺ JavaslatĺivodapedagógusokilFtményénekfedezetbiztosításáľa
(íľásbeli előterj esztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľi4źńé _ polgármester

) Javaslat a Magyaľoľszági Volksbank Zrt-ve| keľet megállapodás
megkiitésére
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis }l4:áté - polgármester

2. G azdátlkod ást, Gazdasági Tá ľsaságokat éľintő előterj esztések

1 Javaslat kłiltségvetési szeľvekalapító,okiľatainakmĺódosításáľa
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

3. Va gyon kezeléssel, vá ľos ii zeme|tetéssel kapcsolatos előteľj esztések

, T.leki téri Piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjeszt(j: Dr. Kocsis Maté - polgiílrnesteľ

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

, Juvaslat a Biztos Kezdet Gyerekház további műkiidtetéséľe
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteľj esĺő : Santha Péterné _ alpolgiĺrmesteľ

2. Javaslat a vII. kerületi onkoľmányzattal ki'ti'tt eltátási szeľződés
megszüntetéséľe
(írásbeli előterjesztés)
Előteť esztő : S ĺántha Péterné _ alpol giírmester

. Juvaslat a IX. keľületi tüdőgondozĺiĺ szakfeladat ńtvéte|ére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Koroknai András _ JE\Z főigazgatőja

^ Javaslat tagok delegálására azintézményi tanácsokbaTr 
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Santha Péterné _ alpolgiíľmesteľ



t Javaslatkiiltségvetésselkapcsolatosdtintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Ělőterjesztő: Égry Attila _ alpolgármester

Santha Péterné - alpolgármester

. Javaslat a Losonci Téľi Általános Iskola tanuszod ájánĺk míĺkiidtetéséve|
o.
; kapcsolatos dłintések meghozata|ára7 

(írásbeli előterjesztés _ HELYSZÍNI KIOSZT^S)
Előterjesaő: Sántha Péterné - alpolgármesteľ

Tájékoztatók

I Tájékoztatő ahatáridőben el nem készĺilt előteľjesztések jegyzékérő|
( írá sb el i tźtj ékońatő)
Előteľjesztő: Rimán Edina - jegyző

2. Polgármesteri tájékoztatő a tejárt hatáľidejű testüIeti határozatok
végrehajtásáľĺíl, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekről és az iinko rmányzati pénzeszkiizök átmenetileg
szabadľendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jellegű lekiitéséľől
(írásbel i táj éko ztatő)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }l4áté _ polgármester

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartóZkodással a TestÍilet elfogadta a napirendet.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH) ZATALHOZ EGYSZERU S ZóToB B s Éc szÜrsÉcp s
H.ą.ľÁRoz,q.ľ:
36312013. (x.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺĺlet az a|ábbi napiľendet fogadja el:

Napiľend:

1. Pénziigyi' költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Javaslatĺóvodapedagógusokilletményénekfedezetbiztosításáľalr (írásbelielőterjesztés,HELYSZÍNĺnloszTÁS)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester



) Javaslat a Magyaľországi Volksbank Zrt.ve| keľet megállapodás
megkiitésére
(írásbeli előteĺj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis llllIáté _ polgármester

2. Gazdál lkodást, G azdaságÍ Tá rsaságokat éľintő előteľj esztések

, Javastat kłiltségvetési szeľvekalapító,okiľatainakmódosításáľa
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

3. Va gyo n kezel éss elo vá ľos ii zeme|tetés s el ka pcsolatos el őterj esztések

, T"leki téľĺ Piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ ĺźfié _ polgármester

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

, Juvaslat a Bĺztos Kezdet Gyeľekháztovábbi műktĺdtetésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S antha Péterné _ alpol gĺírmester

2. Javaslat ^ VII. keľĺileti Onkormányzatta| kł'tt'tt ellátási szerződés
megszůintetéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : S antha Péteľné - alpol giírmester

ą Javaslat a IX. keľületi tÍidőgondozóĺ szakfeladat átvéte|ére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj esĺő : Dr. Koroknai András _ JE\Z főigazgatőja

^ Javaslat tagok delegálásáYa az intézményĺ tanácsokbaTr 
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: Santha Pétemé _ alpolgármester

t Javaslatkiiltségvetésselkapcsolatosdiintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Egry Attila _ alpolgármesteľ

Sántha Péterné - alpolgármester



Tájékoztztők

ĺ Tájékoztatő a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékérő|
(írásbeli tájékońatő)
Ělote4esĺo: fumánEdina - jegyző

f. Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testĺileti határozatok
végrehajtásárĺól, az e|őző üIés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekről és az tinko rmányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpĺaci jellegű lekötéséről
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l|'ĺáté _ polgiíľmester

1. Pénzügyi' kiiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat óvodapedagógusok illetményének fedezet biztosításáľa
(írásbeli előterjesĺés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4źLté _ polgáľmester

Dľ. Kocsis M.áté
Íľásbeli előterjesztés, amelyet a bizottság nem targyalt. Napirend vitáját megnyitja, és

megadj a a szőt dr. Révész Máĺta képviselő asszonynak.

Dr. Révész ľĺĺ.árta
Az iLj bérstruktura és bértarifa rendszer bevezetésével vźitoznak a béľek, emelkedik a
kifizetenđő összeg. Megkéľdezi, miből adódik a költségvetés által adott támogatás és a
tényleges bér keret? Miért ke|| az Önkormányzatnak kiegészítenie az osszeget az tĺj
bérľendszer bevezętésével?

Dr. Kocsis Máté
Dľ. Mészár Erika aljegyzőnek adja megaszőt.

Dľ. Mészár Eľika
A költségvetési törvény szźlmítottlétszźĺmma|határozzameg azt a ťlnanszírozást, ame|yet az
onkoľmanyzat részére ad. Ez a száĺnított létsztm az |. sztnrlú mellékletben találhatő, ez
Józsefuĺíros esetében I33 fő, és ezutźn kapja a finanszírozást. A tényleges |étszám viszont 159

óvodapedagógus, és a kettő kcizötti kül<jnbtjzetet kell az onkoľményzatnak ťlnanszírozru, Ez
egyrésú' adódik a képletbő|, mtĺsrész pedig döntcjtt a Testiilet júliusban a pluszlétszámok
ťtnanszítozásźrő|.



Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Az e|őtefiesztés szerint a pótlékoknak van egy alsó és felső hattra. A hatźĺozatí javaslat az
alsó hatámak megfelelő, minimális pótlék ađźsátjavasolja a dolgozók részére. Jól gondolja,
hogv a központi kĺiltségvetés csak a minimális pótlékokat ťlnanszírozza, és a többit csak az
onkormán y zat saj át kö ltsé géb ő | ađhatj a?

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr.Mészźlr Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészáľ Eľika
Nem így van a költségvetési törvényben. A költségvetési tĺiľvény egy igen bonyolult képletet
állít fel a szźtmítotĺ létszélm kjszámitására. Ez a|apján számoltfü ki a 131 főt, és ez aLapjtn
ťtnanszirozza a263.000.- Ft-ot. Ez alapjźnjön ki az az osszeg' amit a kĺizponti kĺiltségvetés
ad, mind a pótlékok, mind pedig az illętmény így egy magasabb ĺisszegľe jön ki a józsefuaľosi
óvodák esetében. Nem lehet azt mondani, hogy a központi költségvetés a legalsót
ťtnanszirozza,hanemegyát|agszámotszámolki.

Dľ. Kocsis Máté
Megađja aszőt dr. Révész Mźrtaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész M:árta
Ha jót érti, önként vá|Ia|t feladatként az onkoľmźnyzat 16 fővel többet a|kalmaz az
óvodákban. Ezeknek a munkavállalóknak a b&eme|ését az onkoľmĺányzatĺak kell
biztosítania. A képviselők tájékoztaÍásul kapták meg a sztĺmokat és táb|azatokat, meľt
elegendő lett volna a 16 főnek a bérkiiltjnbozetét bemutatni.

I)ľ. Kocsis M:áté
Ha úgy veszik, igen, csak így éľthetőbb ahatátozati javas|at.
Megállapítja, hogy a napirend tárgyźtban további kérdés, hozzźsző|áS nem érkezett. A
napirend vítáját|ezárja, és a következőhatttrozati javaslatot bocsátja szavazásta.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy
1. az ővođapedagógusok részétę _ jogszabályban meghatźrozott alsó és felső hatźn kozott

_ megállapíthatő pótlék összegét ajogszabá|yban meghatátozot1alsó határnak
megfelelő ĺlsszegben ťtnanszirozza,20|3. szeptember 01. napjátó|hatźrozat|an időľe.

Felelős: polgármester
Hattríđó: 20t3. október 02.
2. anęmzetíköznevelésrő|szőIő20II. évi CXC. törvénynek a20I3. évi C)oo(W[.

törvénnyel ttjľténő módosítása míatt
a) az onkormźnyzatbevételi 11108-02 cím helyi ĺĺnkoľmanyzatokműkcidéséhez és

źgazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatás - kötelező feladat - eIőhányzatát
34.992,3 e Ft-tal, és ezze| egyidejűleg a kiadás 11 108-02 cím mfüĺidési finanszítozásí
kiadási elofutnyzaton belül azirźnyítőszewitámogatásként folyósított támogatás
kiutalása - kötelező fęIadat - e|őirźnyzatát megeme|i az ővođapedagógusok
bérfej|esztésę címén.



b) az onkormányzatkiađás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belüla
nyugdíjasok, nyugdíjba vonulás miatti foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséből
adódó többletkoltség - kötel ező fe|adat - e|őírányzatárőI 5. 8 66, 1 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím múködési finanszírozási kiadási e|óirtnyzaton belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat -

előirányzatźra3.402,4 e Ft-ot, működési ťlĺanszírozási kiadási e|őirtnyzaton belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kĺjtelező feladat -

e|oírtnyzatźr a 2.463,7 e ľ.t-ot.
c) az ővođák bevételi és kiadási eIoirányzatát az e|oterjesztés 1., Lla. ésl ./b számtl

mellékletében fo glalt ö s szegekkel módo sítj a.

d) előzetes és tartós kötelezettségetvźtlla| a jelenlegi á||ami támogatás ismeľetében
23.464,4 e Ft összegben, melybőlkötelező feladat 9.854,8 e Ft, ĺinként vállalt fe|adat
13.609,6 e Ft.

Felelős: polgármester
Hatź,ĺrđő: 2013. október 02.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatźrozatban foglaltakat a20|3 ' költségvetésről szóló
rendelet következő módosításánál, valamint a20I4. évi és az ań követő évek
koltségvetésének tervezésénél vegye figyelembe'

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 3I-ig, valamint a2014. év és az azt követő évek

költségvetésének tervezése
Dľ. Kocsis Nl.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazafra|, taĺÍőzkođás nélkül
elfo gadta a kĺivetkez o határ ozatot..

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI ZATALHoZ MINo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
364ĺ2013. (x.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
I. az ővodapedagógusok részéľe _ jogszabtt|yban meghatttrozott alsó és felső hatar ktiz<jtt -

megállapítható pótlék összegét a jogszabályban meghatźlrozott alsó hattlrnak megfelelő
ö s sze gb en ťlnanszír ozza, 20 I 3 . szeptemb er 0 1 . napj átó | hattn o zatlan i dőre.

Felęlős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. október 02.

2. a nemzeti kciznevelésről szőIő 2011. évi CXC' torvénynek a 2013. évi CXXXVil.
tcirvénnyel t<jrténő módosítása miatt

e) az onkormtnyzat bevételi 11108-02 cím helyi önkoľmányzatok működéséhez és źryazati

fęladataihoz kapcsolódó állami támogatás - kötelező feladat - előirźnyzatźń 34.992,3 e Ft-
tal, és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működési ťlnanszítozási kiadási
e|őírtnyzaton beltil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása -
kote|ező feladat - e|őirtnyzatát megemeli az óvodapedagógusok béľfejlesztése címén.

f) az oĺtkormtnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos tartalékon belül a
nyugdíjasok, nyugdíjba vonulás miatti foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséből adódó
többletköltség _ kĺjtelező feladat - e|őirányzatátő| 5.866,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím műkcjdési finanszírozási kiađási előitányzaton beltil az irtnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként vá||a|t feladat - e|óirányzatáĺa
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3.402,4 e Ft-ot, mfüödési ťĺnanszírozási kiadási előirźnyzaton beliil az irźnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása-kote|ező feladat - előirźnyzatfua2.463,7 e
Ft-ot.

g) az óvodak bevételi és kiadási e|oirźnyzatźú az eloteqesnés 1., Ila. ésl./b számű
mellékletében fo glalt <i sszegekkel módo sítj a.

h) előzetes és taľtós kötelezettséget vállala jelenlegi áIlarni trímogatás ismeretében23.464,4 e
Ft összegben. melybőlkötelező feladat 9.854,8 e Ft' önként vállalt feladat 13.609,6 e Ft.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. októbeľ 02.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a 2013. költségvetésľől szóló
rendelet következő módosításánál, valamint a 2014. évi és az ań. követő évek
költségvetésének terv ezésénél vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határido 2013. decembeľ 3|-íg, valamint a 2014. év és az azt követő évek

költsésvetésének terv ezése

Napirend |ĺ2. pontja
Javaslat a Magyaroľszági Volksbank Zrt-vel keret megállapodás
megktitésére
(íľásbeli előteľjesztés)
Előteľjeszto: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Dľ. Kocsis Nl.áté
Írásbeli előterj e s zté st, amelyet az i l l etéke s bizotíság me g!źn gy aIt,

A napirend vitájźt megnyitja. Kérdés, hozztsző|ás hianyában avitát|ezźrja, és a kĺjvetkező
hatźn o zati j avasl atot b o c s átj a szav azást a.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. aMagyarországí Volksbank Zrt-vel (1088 Budapest, Rfüóczi tĺt7., cégegyzékszám:

u-|0-04I720)határozatlaniđőtartamú, megállapodást kot az előterjesztés mellékletét
képezo - Keret-megállapodás egyedi ĺáľfolyamos SPOT tigyletek |étehozásźlrď,
tátgyában.
Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 2013. október 02.

2. felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt Keret-megállapodás a|áírásfua.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáľidő: 2013. október 02.

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy ahatátozat 1. pontja szerinti Keret-megállapodás
keretében, az adosságszo|gá|at teljesítéséhez sziikséges deviza bifosítása érdekében, a
Magyaroľszági Volksbank Zrt-vel a Spot ügyletekkel (Egyedi kötések) kapcsolatos
megállapodások megkötésére.
Felelős: polgármester
Hataľidő: Keret-megállapodásídőtartamaa|att



Dľ. Kocsis N{.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 16 igen, 0 nem szavazattaI, tartőzkođás nélkül a
hatfuozatot elfogadta.

sZAvAzLsNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATlglIZ AT ALIH) Z lr,ĺnqo s ÍrpTT SZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
365ĺ2013. (x.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Magyarorczági Volksbank Zrt.ve| (1088 Budapest, Rákóczi ,Út7., cégtregyzékszám..

0t-10-04|720)hatźrozatlan időtartamú, megállapodást kot az előterjesĺés mellékletét
képező - Keret-megállapodás egyedi árfolyamos SPOT ügyletek létręhozására,,
targyában.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. október 02.

2. felkéri a polgĺírmestert az 1. pontban foglalt Keret-megállapodás a|áitására.
Felelős: polgáľmester
Hattniđő: 2013. október 02.

3. felhatalmazza apo|gźrmesteľt, hogy a hatátozat 1. pontja szerinti Keret-megállapodás
keľetében, az ađősságszo|gáIat teljesítéséhez szükséges deviza bińosítása éľdekében, a
Magyaľországi Volksbank Zrt-vel a Spot ügyletekkel (Egyedi kcitések) kapcsolatos
megállapodások megkötésére.
Felelős: polgáľmester
Hatźniďó Keret-megállapodás ídőtartamaa|att

2. Gazdál lkodást, Gazdasági Táľsaságo kat éľĺntő előterj esztések

Napirend 2ll. pontja
Javaslat ktiltségvetési szervek alapító'okiratainak módosítására
(írásbelí előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis M:áúé
Íľásbeli e|oterjesztés, amelyet abizottságmegÍárgyalt' A napiľend vitáját megnyitja.
Kérdés, hozzásző|źts nem érkezett, ezért a napirend vitaját Iezźrja, és a követkęző hatźtrozati
j avaslatot bocsátj a szav azásra.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. elfogadja a Iőzsefvtrosi Közterület-felügyelet, 2013. november 01. napjától a Józsefuarosi
Parkolás-üzemeltetési Szo|gáIat - az e|őterjesztés I. szźlmű mellékletét képezo - aIapítő
okiratát módosító okiratot, 2013. november 1-jei hatályba lépéssel.

Felelős: polgármester
Hatfuiđó: 2013. október 02.

2. e|fogadja a Jőzsefvárosi Közteľület-felügyelet, 2013 . november 0 1 . napj ától a Józsefuaľosi
Parkolás-tizemeltetési Szolgálat - az előterjesztés 2. szźnĺú mellékletét képezo
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapitő okiratát,2013. november 1-jei hatályba
lépéssel.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. október 02.

3. elfogadja a Jőzsefvárosi Varosiizemeltetési Szolgálat,2013. november 01. napjától a
Jőzsefváĺosi KöZteľĺilet-feltigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat - az előteqesztés 3. számú
mellékletét képező - alapítő okiratát módosító okiratot, 2013. november l-jei hatályba
1épóssel.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. október 02.

4. elfogadja a lőzsefvaľosi Városüzemeltetési Szolgálat,2013. november 01. napjától a
Józsefuáľosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat - az e|oterjesztés 4. szźlmtl
mellékletét képező - módosításokkal egységes szerkezet foglalt a|apíÍő okíratát' 2013.
november | -j ai hatáIyba lépéssel.

Felelős: polgármesteľ
Ilatfuiđő: 2013. október 02

5. felkéri a polgármestert a hatáĺozat I-4. pontjźlban foglalt okiratok alźlírźsára.
Felelős: polgármester
Hataľidő: az okiľatok alźirásźnakhataľideje 2013. októbeľ 04.

Dr. Kocsis M:áúé
Megállapítja,hogy ahatźlrozatot a Képviselő-testiilęt 16 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z MrNo S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
H,q.ľÁRoz,ą.ľ:
366t2013. (x.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Jőzsefvárosi Köztęrü1et-felügye|et,2013, november 01. napjátóI a Józsefuaľosi
Paľkolás-tizemeltetési Szo|gá|at - az e|ł5terjesztés |. szánímellékletét képezo - alapitő
okfuatát módosító okiratot, 2013. novembeľ t-jeihatá|yba lépéssel.

Felelős: polgármester
Hatźnidő: 2013. október 02.

2. elfogađjaaJőzsefvarosi Közterület-felügyelet, 2013. november 01. napjától a Józsefuaľosi
Parkolás-üzemeltetési Szolgálat - az eLóterjesztés 2. szttműmellékletét képezo -
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglaItalapítő o|<lratźú,20l3. november l-jeihatá|yba
lépéssel.
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Felelős: polgármesteľ
}latźtť.dó: 2013. október 02.

3. elfogadja aJőzsefváĺosi Várostizemeltetési SzolgáLat,z)I3. november 01. napjátóla
Józsefuarosi KözteľĹilet-felügyelet és Várostizemeltetési Szo|gźiat - az elóterjesztés 3. számtl
mellékletét képező - alapítő okiratát módosító okiľatot, 2013. november 1-jei hatályba
lépéssel.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtridő: 20|3. október 02.

4. elfogađjaaJőzsefvárosi Váĺostizemeltetési Szolgálat, 2013' november 01. napjátóla
Józsefuarosi Kozteľület-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat - az előterjesztés 4. számu
mellékletét képező - módosításokkaIegységes szerkezet foglalt alapitő ok<ltatát,2013.
novembeľ I -jaí hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Hataridő: 2013. október 02

5. felkéľi a polgĺármestert a hatátozat |-4. pontjában foglalt okiratok a|áírására.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: az okiratok aláírásźnakhataľideje 2013. október 04.

3. Va gyon kezeléssel, vá ľos Íi zemeltetéssel kapcsolatos előteľj esztések

Napirend 3/1. pontja
Teleki téľi Piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Az ítésbeli elóterjesztést a bizottság megfźrgya|ta. A napirend vitáját megnyitja, és megadja a

szót dr. Révész Mtlrtaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
Az ercđeti terv szerint a csarnokot a pavilonokkal egytitt januőĺ 15-ig kell befejezrĺ. Azt
hallotta, hogy a konténeľek bérlését ennél hosszabb íđóre tervezik. A szerzőđés a|áírźsa
csúszott esetleg, és ezért sziikséges a konténerek hosszabb időre tcjľténő bérlése, vagy miért
van ez a ktilonbség?

Dľ. Kocsis M:áúé
A konténerek bérlése azért l'rlrténik mĺáľcius 3I-íg, mert az vo|t az aľusok kérése _ amely
egyébként jogos kérés
megszeruésére is legyen az Önkormtnyzat tekintettel. Ez egy biĺonságos hataridő arĺa,hogy
az ideiglenes, illetve az tý píac folyamatosan miiködhessen. Ez nęm azt je|enti, hogy ott kell
lennifü az aľusoknak miíľcius 3l-ig, addig keľetjelleggel bérlik a konténereket, ha valaki nem
tudja megoldani a költĺjzést, illetve, ha az engedélyek megszerzése elhúzódik, akkor ne legyen
prob1éma.
További kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitájtú|ezáľja, és szavazásra bocsátja a
kĺjvetkező hatáĺ ozati i avaslatot :
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogaď1a az előterjesztés mellékletétképező' a Teleki
téri piac építésével kapcsolatos III. negyedéves beszámolót.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ĺigyvezetője, Rév8 Zrt. vezetője
Határidő: 2013. október 02.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 16 igen, 0 nem szavazattal, taĺtőzkodás nélkĹil
elfo gadta a hatźn ozatot.

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc s zÜrsÉcB s
HATAROZAT:
367ĺ2013. (x.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy elfogađja az előterjesńés mellékletét képező, a Teleki
téri piac építésével kapcsolatos III. negyedéves beszámolót.

Felelős: polgármesteľ, Kisfalu Kft ügyvezetóje, Rév8 Zľt. vezetője
Hatźriđő: 2013. október 02.

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat a Biztos Kezdet Gyerekház további műkiidtetéséľe
(íľásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgáľmester

Dr. Kocsis l[ĺ.áLté

Írásbeli előterjesztés, ameJyet abízottságok megtargyattak. A napirend vittĺját megnyitja, és

megadj a a szőt Komássy Akos részére.

Komássy Ákos
Nagyon büszkék Józsefuaľos b<jlcsődéiľe, amelynek egyik nagyon fontos intézménye a Biztos
Kezdęt Gyerek,hźn. orĺil annak, hogy pa|yźznak a további működtetéséhez, de szeľencsétlen
megfogalmazásnak :rrrtJák, hogy akkoľ műktjdteti az onkormiĺnyzat továbbľa is a
Gyere|ďtázat, ha arra ÍLem kell egy fillén sem költeni . Ezért javasolja, hogy a hatáĺozati
javaslat 2. poĺtjźú módosítsák úgy' hogy annak második tagmondatat hagyjet< el. Továbbá
javasolja a pont kiegészítését azza|,hogy az Önkormanyzat eređménýelen páIyánat esetében

is műkĺjdtesse tovább a Gyerekházat,melyrőI decemberi ülésén dĺjntsön.
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Dľ. Kocsis M:álté
A javaslatot alapvetően el tudják fogadni, főleg annak második részét. Az első tészét azért
nem, meľt előzetes kötelezettségvállalást kellene tenni, raadásul nem tudjĺík annak ĺisszegét
sem. A javaslat második felében az harlgzott el, hogy eredménýe|en páIyźzat esetén a
decembeľi tilésen döntsön a Képviselő-testĹĺlet aľról, hogy fenntartj a a Biztos Kezdet
Gyerek.házat. Az utóbbi módosítást be tudjak fogadni, az elsőt technikai okokból nem
javasolják. A szandék nyilvánvalóan az, hogy mfütidjék a Gyerek'ház. Megkérdezi a Jegyző
Asszonýól, hogy elfogadja-e a módosítást? Igen, elfogadja a Jegyzo Asszony és az A|jegyző
Asszony is a módosító javaslatot. Megkérďezi az Alpolgáľmester Asszonyt, hogy befogadja-e
a módosító indítvaný? Alpolgármester Asszony jeleńe, hogy a módosító javaslatot elfogadja.
Megállapítja, hogy a napirend tárgyźlban további kérdés, hozzásző|ás nem érkezetI. A
napirend vitźĄźttlezźlrja, és akövetkezóhatátozati javaslatotbocsátja szavazásra..

A Képviselő-testüIet úgy dönt, hogy

1. Budapest Józsefuaľosi onkormányzat pá|yázatot nyújt be a Jőzsefvćrosi Egyesített
Bölcsődékben mrĺkcjdő Biztos Kezdet Gyerekház 20|4. január 0I _ 2016. decembeľ 31.
napjáig tĺjrténő mfüođtetésének biztosítása érdekében az Embeľi Eľőforľás Minisztere által
meghirdetett Biztos Kezdet Gyerel<házat működteto szoIgá|tatók befogađásźna és állami
táno gatására e lnevezé s ú p á|y źzaton.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 1 6.

2. onkéntvá||alt feladatként 2014. januźtr 01. napjátő|2016. decęmber 31. napjáig továbbľa is
műkodteti aJőzsefvttosi Egyesített Bölcsődékben a Biztos Kezdet Gyeľekházat ahatározat
1. pontja szerinti nyertes pá|yźzat esetében, amennyiben a Gyerekház fenntaľtása nem
igényel önkormányzati kĺlltségvetési forrást.

EredményteLen pá|ytnat esetén a Képviselő-testiilet a decemberi ülésén dtjntstjn aľról, hogy
továbbra is műkĺjdteti a Biztos Kezdet Gyęľmekhrízat.
Felelős: polgármesteľ
Határidő : 2013. október 02.

3 . felkéri a polgármestert a határozat 1 . pontj a szerinti pźiyázatí dokumentáció összeál|itástlra,
a|áit ásár a, b enyúj tás áľa.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. október 1 6.

Dľ. Kocsis lNĺ.áLté

Megá||apítja, hogy a Képviselő-testiilet |6 igen, 0 nem szavazattaI, tartőzkoďás nélkül
elfo gadta az alábbí hatáĺ ozatot.
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IZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELÓ
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ Hĺnĺo s Írpľľ szóľoe g s Éc szÜrs ÉcBs
Heľ,ł.Roz,ą.ľ:
368/2013. (x.02.) 16IGEN 0 NEM o ľĺ.nľózrooÁssa.r,

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. Budapest Józsefuárosi onkormányzat ptĺ|yźtzatot ĺyujt be a Józsefuárosi Egyesített
Bölcsődékben miĺködő Biztos Kezdet GyereLdláz 2014. jarllár 0| _ 20|6. dęcembeľ 31.

napjáig történő működtetésének biĺosítása érdekében azEmberi Eľőfoľrás Minisztere által
meghirdetett Biztos Kezdet Gyerekđlázat működtető szo|gáItatók befogaďására és állami
tźmo gatásáĺa elnevezé s u pá|y źnatoĺ.
Felelős: polgármester
Hatarido: 2013. október 1 6.

2. ĺjnként vállalt feladatként 2014. jaruźn 01. napjátóI20l6. december 3|. napjáig továbbra is
működteti aJőzsefvźrosi Egyesített Bĺilcsődékben a Biaos Kezdet GyercI<házatahatározat
1. pontja szeľinti nyertes pźiyazat esetében, amennyiben a Gyeľekház fenntafiása nem
igényel ĺinkormányzati költségvetési foľľást.

Eredménýe|enpáIytnat ęsętén a Képviselő-testiilet a decembeľi ülésén dontsĺjn aľról, hogy
továbbra is mfüödteti a Biztos Kezdet GyeľmekhĺŁat.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|3. október 02.

3. felkéľi a polgármestert a hatátozat 1. pontja szerinti pályźĺzatí dokumentáció
összeállításźtra,alźlírástra,benyujtásfu a.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺtđő: 2013. október 1 6.

Napirend 412. pontja
Javaslat a vII. kerületi onkormányzatta| ki'tł'tt ellátási szerződés
megszüntetésére
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: Sántha Péteľné - alpolgármester

I)ľ. Kocsis lľ ĺáté
Íľásbeli előterjesztés, amelyet a bizottságok megtargyaltak. Megnyitja a napirend vitáját, és

megađja a szőt Jakabff Tamás képviselő tészére.

Jakabff Tamás
Megkérdezi, töľtént-e valami az el|źÍotta|, vagy a keriilet szeretné őt más módon e|Látni?

Dr. Kocsis N{.áLté

Az Erzsébetvaľosi onkormanyzat kezđeményezte a szerződés megszúntetését, arne|yet az
onkoľmanyzat elfogađott. Jakabff Tamásnakadjameg a szót.
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Jakabff Tamás
Aľra irányult a kéľdése, hogy azza| az ellátottal, a\<lt az Erzsébetváľosi onkormźnyzat küldött
a jőzsefuźrosi intézménybe, ő vele töľtéÍIt valami, vagy az Erzsébetvaľosi Önkormányzat,
monđjuk nem volt elégeđett a jőzsefvárosi szolgáltatással? Feltételezi, hogy az előbbi.

Dľ. Kocsis N{.áté
Biztos, hogy elégedett volt a szo\gáItatással. Az Erzsébetvárosi onkormányzat csak annyit íľt,
hogy az idei év május 1. napja őta az ellátott nem látogatja, vagy nem veszi igénybe a
szo|gźitatást, a gondoztsamegszűnt. Nincs alľól információ, hogy töľtént-e vele valami.
További kérdés, hozzászőIás nincs, ezért a napirend vitájátlezźnja, és szavazásľa bocsátja a
következő hatźr ozatí i avaslatot:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testülęt 5312006. (II.09.) számú hatźlrozatával elfogadott,33712008. (VI.04.)'
5012070. (III.05.), 443120|2. (XII.06.) szárlíhatáĺozatával módosított Budapest Fővaľos
VII. keľület Erzsébetvaľos onkormźnyzatáva|1 fo harmadik életévét betoltött fogyatékos
személy nappali ellátása targyźtban 2006. február 22. napjtn kötött ellátási szerzőďést
ktizös megegyezéssel 2013. október 03. napjźnal megsztĺnteti.
Felelős: polgármesteľ
Hatźnídő : 2013. október 02.

2. felkéti a polgármesteft az ellátási szęrződés megszüntetésének a|áirására

Felelos: polgármesteľ
Hatarido: f0I3. október 10.

Dr. Kocsis Nĺáté
Megállapítja,hogy ahatározatot a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazatta|,taftőzkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHIZ MINo s ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜK S ÉGES
HATAROZAT:
36912013. (X.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testtilet 5312006. (II.09.) szźlmíhatźrozatával elfogadotI,33712008. (VI.04.)'
50120|0. (III.05.)' 44312012. (X[.06.) szám,űhatáĺozatával módosított Budapest Fővaros
VII. kertilet Erzsébetváĺos onkorményzatával1 fő harmadik életévét betöltött fogyatékos
személy nappali ellátása targyában 2006. február 2f. napjan kötött ęllátási szerződést
kĺjzos megegy ezéssel 20 1 3. október 03 . napjáv al megszĹinteti.

Felelős: polgármester
Hataiđo : 20 13 . október 02.
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2. fęIkérí apolgármesterIaz ellátási szerzőďés megszüntetésének a|áirásźra
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 10.

Napĺľend 4l3. pontja
Javaslat a IX. keľůileti tiidőgondozĺíĺ szakfeladat átvéte|ére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dr. Koroknai András _ JESZ foígazgatőja

Dľ. Kocsis NIáté. 
Írásbeli előterjesztés, amelyet a bizottságok megtĺíľgyaltak. A napirend vitáját megnyitja.
Megállapítja, hogy az e|oterjesńés tźlĺgyábankérdés, hozzászőlás nem érkezett. A napirend

' vitźĄźú |ezárja, és szavazásra bocsátja a kcivetkező határozati javaslatot:

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. hozzźliáĺul a IX. keriilet tüdőeonđozői szakfeladat JESZ által ttĺrténő áNéte|éhez2013.
oktotlr 03. napjától.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. október 02.

2. felkéri a polgáľmesteľt, az elote1esztés mellékletét képező felađat źúadźs-átvéte|i
megállapodás a|áírźstna, valamint az ellátási teľület módosításával kapcsolatos
kérelem a|ź.írására,

Felelős: polgáľmester
H atáľidő: 2013. októbeľ 3 1.

Dr. Kocsis Nĺáté
Megá||apítja, hogy a Képviselő-testĹilet ahatározatot 16 igen, 0 nem szavazatta|,lartőzkodás
nélkül elfosadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZ AT ALHc.Z vrxo s ÍľpTT sZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HaľÁRozłľ:
370/2013. (x.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy
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1. hozzźtjtru| a fX. kerĹilet tüdőgondozői szakfeladat IE\Z általtörténő áNételéhez2013'
október 03. napjától.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013 . október 02.

2. felkéri a polgáľmestert, az előterjesztés mellékletét képező feladat tLtađźLs-ź.ŕvételi

megállapodás aláírásźra, valamint aZ ellátási teľület módosításával kapcsolatos
kérelem a|źiĺására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. októbeľ 31.

Napiľend 4l4. pontja
Javas lat ta gok delegálás á r a az intézményi tanács okb a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľj esztő : Sántha Péterné _ alpolgármesteľ

Dľ. Kocsis NIáúé
Írásbeli előterjesztés, amelyet a bizottság nem tárgyalt. Napirenđ vitáját megnyitja, és

megadja a szőt Santha Péterné Alpolgáľmesteľ Asszonynak.

Sántha Péteľné
Ismerteti a đelegáltak személyét:

- Deák oiak Általános Iskola: ZentaiOszkár
- Lakatos Menýért Általános Iskola és Gimnázium: Balogh Istvan Szilveszter
- Losonci Téri Altalános Iskola: Vörös Tamás
- Budapest VIII. Kerületi Németh Lász|ő Általanos Iskola: Sántha Pétemé
- Molnrĺr Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általanos Iskola: Szilźąyi

Demeter
- Józsefuaľosi Egységes Gyógypeđagőgiai Módszeľtani Intézmény és Altalános Iskola:

Dudás Istváĺmé
- Vajda Péteľ Ének-zeneiÁltalanos és Spoľtiskola: Dr. Ferencz orsolya
- JózsefuárosiZeneiskola Alapfolci Művészeti Iskola: Soós Gyĺlrgy
- Budapesti Fazekas Mihály Altalános Iskola és Gimnazium: Egry Attila
- Budapest VIII. Kerületi Vĺjľösmaľty Mihály Gimnrízium: Szilágyi Demeter
- BudapestiBárczí Gusztáv óvoda, Att. Iskola és Készségfejtesztő Speciális Szakiskola:

Dr. Dénes Marsit

Dľ. Kocsis lľ{.áLté

Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Még nem |átja, hogy mi lesz a đe|egźitak feladata. Reméli, hogy hasznosak Iesznek az
intézményekben. Két módosító javaslata van:
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- Budapesti Bárczi Gusztáv óvoda, Átt. Iskola és Készségfej\esztő Speciális
Szakiskolába: dľ. Révé sz }lĺtnttń javasolj a,

- Budapesti Fazekas Mihály Altalános Iskola és Gimnaziumba
dr. Jóvérné Szirtes Asnest szerctné delesálni.

Dr. Kocsis Máté
Eddig is a felsoroltak voltak az iskolaszékek tagjai, ez eĺlnek megfelelő funkciót fog betölteni.
Nem politikai jelölésről van sző, ők a terület képviselői. A 2002-2006 kozötti ciklusban is
mindig az érinteÍt korzet képviselője volt az iskolaszék taĄa. Nincs FIDESZ frakció, nem
frakció j elölés történt.
Annyit birtitźk azMSZP képviselői az oktatási rendszeľt, ezért gonďolták, hogy ,,elviszik ő
maguk ezt a teľhet.'' Ezért a tisztségért semmilyen juttatás nem jár, mielőtt barkiben
felmeľĹilne. Megadj a a szőt Alpolgáľmester Asszonynak.

Sántha Péteľné
A módosító indítványt nem fogadj abe. Az intézményi tanácsoknak az oktatásfenntartója most
mźr a KlebelsbergIrtézményfenntaľtó Központ, mégis szeretnének az onkormźnyzattal és a
lakosokkal szoros kapcsolatot tartaĺi. A delegáltaknak az is feladata, hogy ez a kapcsolat jól
mfüödjtin, ezért szerették volna a teriiletek képviselői ęzt a tísńet tovább vinni, mert ők
ismerik körzettiket a legjobban.

Dr. Kocsis NIáté
Megadj a a szőt Komássy Ákos képviselonek.

Komássy Ákos
Aľľryit kér, ĺézzenek utána a delegáltak, hogy mi tĺinénik az iskolák nem pedagógus
dolgozóival, mert a sajtóból arľól éľtesültek, hogy jövedelmtik jelentős részét veszitették eI az
amúgy is ľosszul ťĺzetętt. technikai dolgozóknak az iskolák. Kéri, tájékoztassfü a Képviselő-
te stül etet arľó l, mi ezzel kap cso l atb an a tap asńaIat Józs efu áľo sb an.

I)ľ. Kocsis Máté
Kérdez| hogy hany technikai dolgozót veszített ęI Jőzsefuáros oktatási iĺtézményei Képviselő
lJr szerint?

Komássy Ákos
Blikkfangosnak érzi a viszont vá|aszt. Nem tuđja megmondani, hany ilyen technikai đo|goző

van Józsęfuárosban, de tudja, hogy számos esetben 10,20,30 ezet fointtal kevesebbet kaptak
október elején ezek a dolgozók Budapest szertę. Reméli, hogy Józsefurĺrosban nincs így, ezéľt
kéľte a delegáltak tájékoztatásźú.

Dľ. Kocsis N Iáté
Mely budapesti keľĹiletekben történt meg ez az eset? A kerĹileti íntézményekben dolgozók
lgyanań., ugyanannyi időben, ugyanannyi pénzért csinálják, mint az elmúlt években' A
Józsefuaľosi Intézményműködtető K<izpont alkaImazásában á|Inak. Ennek a blikkfangos
váIasznak az is volt az értelmą hogy elmondja, hogy az oktatási rendszer źúa|akitásät

kĺjvetően nemcsak hogy ugyanaz az appaľátus á|I az intézméĺyek rendelkezésére, mint
korábban, de lehetővé vźlt a pedagógusbérek megemelése, az é|etpáIya mođell bevezetése.



Igy mintegy 160 ezer peďagógus bére emelkedett. Nincs tudomása arľól, hogy ez más
kerüIetekben máshogy lenne, de az nem is éľintené Józsefuáľost. AZt a javas|atáttźlmogatja,

hogy a delegáltak készítsenek beszámolót.
Megadja a szőt Alpolgarmester Asszonynak.

Sántha Péteľné
Többnyire elmondta a Polgĺáľmester Úr, amit o szerctett volna, de hozzäteszi, hogy
Józsefuáľos gondoskodott az lntézményműködtető Központ felállításaľól, és mindenkit átvett

és foglalkotĺatmais'

Dr. Kocsis M.áté
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Korábban kezdeményezte, alakuljon meg a Jőzsefvárosi oktatási Keľekaszta|nak nevezett
testtilet, ami egy konzultatív testiilet lett volna minden oktatási intézmény, szakszervezetek,
diákönkoľmźnyzatok, különbtiző érdekképviseletek között. Az vo|t a kezđeményezés cé|ja,

hogy ennek a szervezetnek Józsefuaľos onkoľmányzatabiztosítsa technikai feltételeit _ terem

haszĺá|at, stb.. - erĺrek érdekében beadta az e|őterjesztését Jegyző Asszony számáta, ami
végül is nem került a Képviselő-testület elé. Aĺnak idején a törvényben még ezek a testületek
ahova, most delegá|takatvá|asztottakat, ezek még nem |éteztek, úgyhogy szerinte ezt most
teremtette a jogalkotó. Reméli, hogy ez által infoľmá|tabb lesz a Testtilet az iskolfüban folyó
munkákľól.

Dr. Kocsis Nĺáté
Megadj a a szőt Alpolgáľmester Asszonynak.

Sántha Péterné
Feltiĺnt neki, hogy most mindenki mennyire érdeklódik az oktatás irĺĺnt, mert az e|miit 2

évben eń. nem tapasztalta. Elmondja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Kozpont az
onkormányzatbanvan a ft)ldszinten,így napi kapcsolatban vannak, és mindenľóItájékońatást
adnak. Minđen érdeklődő kérdést szívesen fogad, és megválaszol.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

További kérdés, hozzásző|ás hianyában a napirendi pont tfugya|ását |ezárja. Ügyrendben
megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A Komássy Akos képviselő módosító inđíwányáról, melyben két javaslatot tett, külön
szavazástkér.

Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja a kĺjvetkező módosító indítvanyt, mely szeint a Budapestí Bźlrczi
Gusńáv óvoda, Ált. Iskola és Készségfejlesztĺĺ Speciális Szakiskola intézményí tanácsába dr.

Révész I|ĺ4árttLt dele gálj ĺík'
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I)ľ. Kocsis ]N'Iáté
Megállapítja, hogy 4 igen, 12 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testtilet elutasította a
módosító javaslatot.

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc.Z EGYS ZERU sZóToB B sÉc s zÜrs Éop s
HATÁRoZAT:
371ĺ20Í3. (x.02.) 4IGEN 12 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő_testület úgł dont, hogy nem fogadja el, Komássy Ákos képviselő módosító
indínányát, mely szerint a Budapesti Bdrczi Gusztóv ovoda, Ak. Iskola és Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola intézményi tanácsóba dr. Rév,ćsz Mártát delegálják'

Dr. Kocsis lIáté
Szavazásta bocsátja a kö,vetkező módosító indítványt, mely szerint a Budapesti F?zekas
Mihály Általanos Iskola és Gimnázium intézméĺyi tanércsába dr. Jóvéľné Szirtes Agnest
delegálják.

Dľ. Kocsis N.ĺ.álté

Megállapítja, hogy 3 igen, 13 nem, 0 taĺőzkodással a Képviselő-testiilet elutasította a
módosító javaslatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ S ZóToB B sÉc szÜrSÉGES
HATÁROZAT:
372|20t3. (x.02.) 3IGEN 13 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úg,l dont, hogy nem fogadja el Komássy Ákos képviselő módosító
indínónyát, mely szerint a Budapesti Fazekas Mihály Altalános Islrnla és Gimnázium
intézményi tanácsába dr. Jóvérné Szirtes Agnest delegálják.

Dľ. Kocsis Máté
Szavazásrabocsátjaazeredetihatźrozati javaslatot:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l) a Józsefuarosban múkc'dő köznevęlésí íntézmények intézményí taĺtrcsába az alábbi
személyeket delegálj a:

a.) Deák Diák Altalános Iskola
(1082 Budapest, II. János Pźipápatér 4.) ZentaíOszkźlt

b.) Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázĺum
(1086 Budapest, Bauer S. u. 6-8.) Balogh Isfuan Szilveszteľ
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c.) Losonci Téri Altalános Iskola
(1083 Budapest, Losonci tér 1.) Vorös Tamás

d.) Budapest VIII. Kerületi Németh Lászlrő Általános Iskola
(1084 Budapest, Német u. 14.) Sĺíntha Péterné

e.) Molnáľ Ferenc Magyar- Angol KétTanítálsi Nyelviĺ ÁItuláoos Iskola
(1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.) Szilágyi Demeter

f.) Józsefvárosi Egységes Gyĺigypedagógiai Módszeľtani Intézmény és Általános Iskola
(1084 Budapest, Tolnai L. u. 11-15.) Dudás Istvánné

g.) Vajda Péter Ének-zenei Általános és Spoľtiskola
(1089 Budapest, Vajđa Péter u. 25-3I.) Dr. Feľencz orsolya

h.) Józsefu árosi Zeneiskola Alapfokri Művészeti Iskola
(1082 Budapest, Nap u. 33.) Soós György

i.) Budapesti Fazekas Miháty Általános Iskola és Gimnázium
(1082 Budapest' Horváth Mihály tér 8.) Egry Attila

j.) Budapest VIII. Keľületi Vłirłismaľty Mihály Gimnázium
(1085 Budapest, Horĺínszky u. 11.) Szi|ágyi Demeteľ

k.) Budapestĺ Bárczi Gusztáv óvoda, Ált. Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
(1082 Budapest, Ülloĺ ĺt z0.; Dr. Dénes Maľgit

Felelős: polgármester
Hattnđő: 2013 . október 02.

2) fe|kérí a polgármestert, hogy a hattľozat 1) pontjaról tájékoztassa a Klebelsberg
Intézmény fenntaľtó Közp o nt Budap e sti VII I. Tankerületének lgazgatőj át.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. október 03.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megállapí$a, hogy 11 igen, 4 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testĹilet elfogadta a

hatátozatot.
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT AL:ľIIZ EGYS ZERŰ S ZóToB B sÉc s zÜrs Écp s
H'q.la.Roz'q'ľ:
373t20t3. (X.02.) 11 IGEN 4 NEM r ľa.nľózxoľÁssn,r,

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1) a Józsefuárosban műkĺjdő kĺjznevelési iĺtézmények intézményi tanácsába az alábbi
személyeket delegálja:

b.) Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázĺum
(1086 Budapest, Baueľ S. u. 6-8.) Balogh István Szilveszter

a.) Deák Diák Altalános Iskola
(1082 Budapest, II. János Pá|pápatér 4.)

c.) Losonci Térĺ Altalános Iskola
(1083 Budapest, Losonci tér 1.)

Zentai oszkaľ

Vör<js Tamás

'' i.) Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium
(1082 Budapest, Horváth Mihály téľ 8.) Egry Attila

l

j j.) Budapest VIII. Keľületi Vtiľösmaľty Mihály Gimnázium

i 
1085 Budapest, Hoľánszky u. l1.) SzíIágyi Demeter

d.) Budapest VIII. Kerületi Németh Lász|ő Altalános Iskola
(1084 Budapest, Német u. 14.) Srántha Péterné

e.) Molnáľ Ferenc Magyar. Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
(1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.) Szilágyi Demeter

f.) Jĺózsefuárosĺ Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Intézmény és Általános Iskola
(1084 Budapest, Tolnai L. u. 11-15.) Duđás Istvanné

g.) Vajda Péteľ Ének.zeneĺ Áttalános és Spoľtiskola
(1089 Budapest, Vajda Péteľ u. 25-31.) Dr. Ferencz orsolya

h.) Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Míĺvészeti Iskola
(1082 Budapest, Nap u. 33.) Soós György

k.) Budapesti BáreziGusztáv óvoda, Ált. Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
(1082 Budapest, Ültoĺ ĺt z0.; Dr. Dénes Margit
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 02.

2) felkéri a polgĺáľmesteľt, hogy a hatźnozat 1) pontjáľól tájékoztassa a Klebelsbeľg
Intézményfenntartó Központ Bucĺ apesti VIII. Tankerületének IgazgatőjáÍ,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 03.

Napirend 4/5. pontja
Javaslat kłĺlts égvetés sel kap cs olato s d ii ntések meghozata|ár a
(írásbeli előterj esĺés)
Eloterjesĺő: Egry Attila _ alpolgármester

Santha Péterné - alpolgĺármester

Dľ. Kocsis Máté
Az írásbeli előteľjesĺést a bizottságokmeg!árgyaltĺák. Napirend vitáját megnyitja, és megadja
aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az Idősek otthonában ablakcseľéket ťtnansziroznźnak a nyári hőség miatt. Eń. szakember
mutatta ki, hogy ezzel a cserével meg fog szűnni anyźri hőség, mert szerinte árnyékolásľa is
s ziiksé g l enne. Y á|aszadásr a me gadj a a szőt A|j e gy ző A s szo nynak.

Dľ. Mészár Erika
Természętesen szakemberekkel lett megvizsgáItafua, és a lehetőségek köztil a
legköltséghatékonyabb és legtakarékosabb mődozataz előterjesztésben szerepIő megoldás.

Dľ. Kocsis ľ.{.áté
További kérdés, hozzźszőIźls hiányában a napirend tárgya|ását |ezźrja' Szavazásrabocsátja az
a|ábbí hatźtr o zati j avas l atot :

A Képviselő-testĹilęt úgy dönt, hogy

1. e|számolási kotelezettség mellett tźlmogatja a Trefoľt-kert Alapítvanyt (székhely: 1088
Budapest, Rfüóczi út 5.; nyilvántartási szźtm: II.|54.; képviseli: Dr. Dezső Tamás dékán,
habilitált egyetemi doc.) a 2013. október |7. és 18. kcjzött megrendezendő Camus
konferenci a szeľv ezése érdekében bruttó 3 00. 00 0. - forinttal.
Felelős: polgĺírmester
Hataľidő: f0I3. október 2.

2. e|számo|ási k<itelezettség mellett tźmogatja aZ lJz|eti Érrcu Megőrzo Közhasznú
Alapítváný (székhely: 1036 Budapest, Ibolya utca 11.; nyilvántartási szám: 10.061;

képviseli: Tóth József elnök) a 2013. szeptember 20.22. között szervezet. Katolikus
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Társadalmi
forinttal,
Felelős:
Határidő:

Napok megr endezésének utólagos ťĺnaĺszirozása érdekében bruttó 3 00. 000'-

polgármester
f0I3. október 2.

a

4.

felkéri a polgáľmestert a határozat 7-f . pontja szerinti szerződések a|áírźsfua,
Felelős: polgarľresĺ'er
Határidő: 2013. október 15.

ahatátozat 1. pontjában foglaltak miaIĺ. az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím működési
cél és általános tartalékon beliil Santha Péterné alpolgármesteri saját keret _ önként vállalt
feladat - elóirányzatźltőI cisszesen 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - <jnként

vá||a|tfeladat_ múkĺjdési célú átađottpénzeszkoz e|őirźnyzataľa a Trefort-kert Alapítvany
támogatása címen,
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|3. október 2.

ahatáĺozat2. ponÍjźhan foglaltak miatĺaz onkoľmanyzatkiađás 11107-01 cím műkĺjdési
cél és általĺános taľtalékon beltil Santha Péterné alpolgáľmesteri saját keręt - tjnként vźi|alt
feladat - eloirányzatźltőI cisszesen 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1 105 cím _ ĺjnként
vá|Ia\t feladat - mfüödési célú tńađott pénzeszkoz előirźnyzatáĺa az|JzIetí Értet Megórzo
Ktjzhasznú Alapítvĺĺny tźmogatása címen,
Felelős: polgáľmester
Hattridő: 2013 . október 2.

a) a Horánszky u. 21. sz. a|atti Bcjlcsőde tészétę 4.200,0 e Ft-ot biztosít az a|ábbi
eszközök beszerzése címén, melynek fedezete 400,0 ę Ft ĺisszegig Egry Attila
alpolgármesteľ saját kerete, 3.800,0 e Ft összegig a Gutenberg téri gyalogátkelőhely
kiépítésére bizto sított elóir źlny zat.,

eszközök:

nagykonyhai villanysütő csere
tejkonyhai háztartási villanýűzhely cseréj e

nagykonyhai robotgép csere
számitőgép + monitor
surológép
gyermekág y nemĺi p aplanhuzat, lepedő
kint altatáshoz gyermek overál
nagyméretú fajárőka
hűtőszekrény
kisméretti ľozsdamentes asztal
játék:
5507 Duplo legó 100 db-os
10557 Duplo legó 200 db-os

b) az a) pontban foglaltak míatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és

általános taľtalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret- önként vállalt feladat -

előirányzatiĺľól ĺjsszesen 400,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kote|ezo
feladat - mfüodési ťlnanszítozási kiadásokon belül az írźnyítőszervi tĺímogatásként

5.

6.

rdb
ldb
ldb
2db
ldb
80 db
80 db
1db
sdb
4db

t5 db
15 db

400 000,- Ft
100 000,- Ft
1 000 000,- Ft
300 000,- Fr
315 000,- Ft
320 000,- Ft
600 000,- Fr
60 000,- Fr
450 000,- Ft
250 000,- Fr

165 000,- Ft
240 000,- Ft
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7.

folyósított támogatás kiutalása eIoiányzatára az Egyesített Bolcsődék beszeľzésének
támogatása címén,

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiađás 11602 cím - önként vá||a|t

feladat dologi e|őirćnyzatan belĺil a Gutenberg téľi gyalogátkelőhely előirányzaftól 3.800,0
e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - műkodési ťlnanszírozási
kiadásokon belül az iľányítószervi támogatásként folyósított támogatźs kiutalása
előirányzattĺra 1.685,0 e Ft-ot, a felhalmozási ťlnanszirozási kiadáson beliil aZ
irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása elóirźnyzatára2.115,0 e Ft-ot
az Egy esitett B ölcső dék beszeľzésének támo gatása címén,

d) az a) porrtban foglaltak miatt az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi működési
ťĺnanszítozási bevételen belül azirźnyítőszervitámogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|áĺ történő jőváírźsa előfuányzatát f.085,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási
bevételen be|u| az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťrzetési szám|án
tortéĺó jőváírása előirźnyzattń 2.115,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejrĺleg a kiadás -

kötelező feladat - dologi előirányzatát 2.085,0 e Ft-tal, a felhalmozási, beruházásí
eloír tny zatát 2. I I 5,0 e Ft-tal célj elle g gel megemeli.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. október 2.

a) az oszirőzsa Gondozó Szo|gá|atná| az ab|akok termoplán tivegre tĺjrténő cseréjét
támogatja172,0 e Ft-al Sántha Pétemé alpolgármesteľi saját keľete terhére.
b) az a) pontban foglaltak míatt az onkoľmĺíny zat l<laďás 1 1 l 07-0 l cím mfüödési cél és
általános taľtalékon belül Sántha Pétemé alpolgármesteri saját keret - önként vé.J|alt feladat
- előirányzatárőI összesen 172,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kotelező
feladat - műktjdési finanszíľozásí kiađásokon belül az irtnyitőszervi támogatásként
fo lyó sított támo g atás kiutalás a e|oir ány zatár a,

c) az oszitőzsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím - kĺjtelező feladat - bevételi műkĺidési
ťlnanszirozási bevételen belül azirányítőszervitámogatásként folyósított támogatás fizetési
szá;ĺritľn tĺjľténő jőváírása e|őirtnyzatźft és a kiadás dologi előirtnyzatźń 172,0 e Ft-tal
céljelleggel megemeli ablakok termoplán üvegre történő cseľéje címén.
Felelős: polgáľmester
Hatéridő: 20|3. október 2.

az eloterjesztés I. számí melléklete szeľinti költségvetési szerveknél kimutatott 20|3. éví
bérmaľadvĺáný és aľĺrak járulékait elvonja.
Felelős: polgármester
Hatźlridó : 2013 . október 2.

ahatźrozat 8. pontjában foglaltak alapján:
- az onkormtnyzat kiadás 11108-02 cím - kote|ező feladat - finanszírozási miĺködési
kiadásokon beliil irányítőszervi támogatásként folyósított tźmogatás kiutalása
eloirányzatarő| 36.164,0 e Ft-ot, - önként vá|Ialt feladat - ťlnanszírozási működési
kiadásokon belül íráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
előirtnyzatárő| |.007,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím - önként vźt||a|t

feladat - mfüĺjdési cél és általanos tartalékon belül jutalom és jáľulékai céltaľtalék
me snev ezésű el ő iránv zatźr a.

9.

26



- a Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺĺzpont 40100 cím - kötelező feladat - bevételi
ťĺnanszitozási bevételeken belül az irźtnyítőszeľvi tĺímogatásként folyósított támogatás
fizetési számlán tĺirténő jőváírźsa e|őirányzatát 5.713,0 e Ft-tal és a kiadás - ktltelező
feladat - személyi juttatáson beltil a rendszeres személyi juttatás eIőirányzatźń 4.499,0 e

Ft-tal és a munkáItatőt terhelő jarulékok és szociális hozzźljáĺulási adó e|oirźnyzatát
I.214,0 e Ft-tal csokkenti bérmegtakarítás elvonása címén.
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40101 cím - önként vá||a|t feladat _ bevételi
ťlnanszirozási bevételeken bęlül az irányítőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás
fizetési számláĺ történő jőváítása elóirányzatát |.007,0 e Ft-tal és a kiadás _ önként
vállalt feladat - személyi juttatáson belĺil a rendszeres személyi juttatás eloiráĺyzatát
793,0 e Fttal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźlru|ásí ađő
eloir źĺny zatát 2 1 4,0 e Ft-tal c s ökkenti bérme gtak ar ítás e lvo nás a címén.

- az Oszirőzsa Gondozó Szolgtiat 40100-01 cím - kötelező feladat - bevételi
ťlnanszírozási bevételeken beliil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
Íizetési szám|źn ttjrténő jőváfuása elóirtnyzatát 2.838,0 e Ft-tal és a kiadás _ kötelező
feladat - személyi juttatáson belül a rendszęres személyi juttatás elóírányzatát 2.235,0 e

Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzétjáruIási adó e|őirźnyzatát 603,0
e Ft-tal csĺjkkenti béľmegtakańtás elvonása címén.
- az Egyesített Bolcsődék 40|00-02 cím - kote|ęzo felađat - bevételi ťĺnanszítozási
bevételeken belül az itźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťrzetési számlán
torténő jőváírása e|őfuányzatát II.436,0 e Ft-tal és a kiadás _ kötelező feladat - személyi
juttatáson belül a rendszeľes személyi juttatás e|őirźnyzatát 9.005'0 e Ft-tal és a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájaru|ási adó előirźnyzatát2.431,0 e Ft-tal
csökkenti bérmegtak aĺítás elvonása címén.
- a Napľaforgó Napközi otthonos óvoda 72IO0-O7 cím - kotelező fęladat - bevételi
ťlnanszítozási bevételeken belül az írányitőszerui támogatásként folyósított tiĺmogatas
fizetési szttm|źn történő jőváírása e|ókźnyzatát 190'0 e Ft-tal és a kiadás _ kĺjtelező
feladat - személyi juttatáson belül a ľendszeľes személyi juttatás előirźnyzatát 150,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzájaru|ási adó előfuźnyzatát 40,0 e
Ft-tal csökkenti bérmegtak aritás elvonása címén.
- a Napsugaľ Napközi otthonos ovoda 72100-09 cím - kote|ező feladat - bevételi
ťlĺanszírozási bevételeken belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźlm|tn tĺjrténő jőváítása eloirányzatát |63,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás e|oirźnyzatát 128,0 e Ft-
tal és a munkáltatót teľhelő jrĺrulékok és szociális hozzájaruLási adó eIőirźnyzatát 35,0 e

Ft-tal cstikkenti bérmegtakaľítás elvonása címén.
- a Sztnszotszép Napközi otthonos ovoda 72100.10 cím - kotelező feladat - bevételi
ťtnanszírozási bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési szźlm|tn történő jővźtítźsa e|őirźnyzatát 381,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson belĹil a rendszeres személyi juttatás elóirányzatát 300,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő jaĺulékok és szociális hozzźljélrulási adó e|ófuźnyzatát 81,0 e

Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.
- a Koszoru Napközi otthonos ovoda 72100-|3 cím - kote|ezó feladat - bevételi
fĺnanszítozási bevételeken belül az írźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szám|áĺ ttjľténő jőváírása e|őfuányzatát 635,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson belül a ľendszeres személyi juttatás előfuźlnyzatát 500,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáruIźtsi adó e|őírźnyzatát 135,0 e

Ft-tal csökkenti béľmestakarítás elvonása címén.
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- a Hétszíĺvirág Napközi otthonos ovoda 72I00-L2 cím - kötelező feladat - bevételi
ťlnanszírozási bevételeken belül az kányítőszervi támogďásként folyósított támogatás
fizetési sztľritn történő jőváírása előirćnyzatát 127,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson belül a rendszeľes személyi juttatás előfuźnyzatát 100,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzćĄáruLási adó előiráĺyzatź./- 27,0 e

Ft-tal csokkenti bérmegtakarítás elvonása címén.
- a Gyerek-Viľág Napkozi otthonos ovoda 72|00-05 cím - kotelezó feladat - bevételi
ťlnansziľozási bevételeken belül az írányitőszervi támogatásként folyósított támogatás
ťlzetési sztlmltn történő jőváírása előirtnyzatát 635,0 e Ft-tal és a kiadás - kĺjtelező
feladat - személyi juttatáson belül a ľendszeręs személyi juttatás elóhányzatát 500,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzź!álru|élsi adó előírtnyzatát 135,0 e
Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Katica óvoda - B<jlcsőde 72100Ą5 cím - kötelező feladat - bevételi ťlnanszirozási
bevételeken belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számltn
torténő jőváírźsa előirźnyzatát 254,0 e Ft-tal és a kiadás - ktitelező feladat - személyi
juttatáson beltil a rendszeres személyi juttatás e|óirźnyzatát 200,0 e Ft-tal és a
munkáltatót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzájźrulási adó e|őirźnyzatát 54,0 e Ft-tal
csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.
- a Józsefuárosi Iĺltézményműködtető Kĺizpont 72102 cím - kotelező fe|adat bevételi
ťĺnanszirozási bevételeken belül az fuźtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési számlźn tĺjrténő jőváírźsa előirányzatát 813,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirźnyzatát 640,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzájáru|ási adó elóirányzatát 173,0 e
Ft-tal cstjkkenti bérmegtakaľítás elvonása címén.
- a Józsefuárosi Intézményműkcĺdtető Kcizpont 72103 cím - kötelező feladat bevételi
ťtnanszírozási bevételeken belül az irtĺĺyítőszervi tiímogatásként folyósított támogatás
ťlzetési szám|tn történő jőváírása e|óirźnyzatźń 2.667,0 ę Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson beltil a rendszeľes személyi juttatás e|őirtnyzatát 2.100,0 e
Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociálishozzájźtrulási adó előkányzatát 567,0
e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.
- a lőzsęfvarosi Várostizemeltetési Szolgálat 80101 cím - kötelező feladat bevételi
ťlnanszitozási bevételeken beliil az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési számlźn tĺjrténő jőváírása e|őirźnyzatát. 2.396,0 e Ft-tal és a kiadás - kĺitelező
feladat - személyi juttatáson beltil a rendszeres személyi juttatás elóírányzatát 1.887,0 e
Ft-tal és a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociá|ishozzájárulási ađó e|őirányzatźLt 509,0
e Ft-tal csökkenti bérmegtakaľítás elvonása címén.
- a Józsefuaĺosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feIađat bevételi
ťtnanszírozási bevételeken belül az irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźĺriź.n töľténő jőváírása e|őirtnyzatát 6.279,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson beliil a rendszeres személyi juttatás e|őirányzatát 4.944,0 e
Ft-tal és a munkź.Jtatőt teľhelő jarulékok és szociális hozzájźrulási adó e|őirtnyzatát
1.335,0 e Ft-tal csĺikkenti bérmegtakaľítás elvonása címén.
- a Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kote|ezó feladat bevételi
ťtnanszítozási bevételeken beliĺl az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési sztlĺrJćn torténő jőváírása előírźnyzatát I.637,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson beltil a ľendszeľes személyi juttatás e|oirányzatát I.289,0 ę
Ft-tal és a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájaĺuIási adó eloirányzatát 348,0
e Ft-tal csökkenti bérmeetakarítás elvonása címén.
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Felelős: polgármester
Határiđő 20|3 . október 02.

10. felkéri apolgármestert, hogy ahatározatban foglaltakatazoĺlkormányzatköltségvetéséľol
szóló rendelet következő módosításánźi vegye figyelembe,
Felelős: polgármester
Hatáľidő: az önkoľmányzatz}L3. évi k0ltségveĹésének kÜvetkező módosítása, legkésóbb

2013. decembeľ 31.

Dr. Kocsĺs Máté
Megállapítj a,hogy 13 igen, 0 nem, 3 taĺtőzkodással a képviselő-testület elfogadta a k<jvetkező
hatźnozatot..

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATAR oZ ATIH) Z AT ALH)Z vnqo s ÍľpTT SZóTo B B SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
374ĺ20Í3. (x.02.) 13IGEN O NEM 3 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elszámolási kötelezettség mellett támogatja a Trefort-keľt Alapítvanyt (székhely: 1088
Budapest, Rfüóczi út 5.; nyilvźtntaĺtási szźtm: II.I54.; képviseli: Dr. Dezső Tamás dékán,
habilitált egyetemi doc.) a 2013, október 17. és 18. kcizĺitt megrendezendő Camus
konferenci a szęrv ęzése érdekében bruttó 3 00. 000.- forinttal.
Felelős: polgáľmester
Hatfuidő: 20|3. október 2.

2. e|szttmoLźsí kötelezettség męllętt tźmogatja az |Jz|etí Éľtot Megőrzo Kozhasznís'
AIapitvarryt (székhely: 1036 Budapest, Ibolya utca 11.; nyilvantaľtási szźlm.. 10.061;
képviseli: Tóth József elnök) a 2013. szeptember 20-22. közĺjtt szervezett Katolikus
Társadalmi Napok megrendezésének utólagos ťĺnanszítozása érdekében bruttó 300.000'-
forinttal,
Felelős: polgáľmester
Határídő: 2013. október 2.

3. felkéri a polgármestert a hatźrozat I-2. poĺtja szerintí szerződések a|áírásáĺa.
Felelős: polgármester
Hatríľidő: 2013. október 15.

4. ahatfuozat I. pontjában foglaltak miaĹt az onkormanyzatkiađás 1l107-01 cím mfüödési
cél és általános taľtalékon belül Sĺĺntha Péterné alpolgĺíľmesteri saját kęret _ önként vállalt
feladat - e|őirźlnyzatźrő|' összesen 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként
vállalt feladat _ működési célú átađott pénzeszkoz e|őirźnyzataľa a Trefort-kert A|apítvány
támogatása címen,
Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. október 2.
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5. ahatározat 2. poĺtjában foglaltak miatt az onkormanyzatl<lađás 11107-01 cím múkĺjdési
cél és általános taľtalékon belül Santha Péterné alpolgármesteri saját keret - ĺjnként vállalt
feladat - e|óirányzatarő| összesen 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - onként
vállalt feladat - miĺködési célú átadott pénzeszkoz e|óirźnyzatára azLJz\eti Értet Megórző
Közlrasznu Alapítvĺíny tárrrogatása círnen,
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 2.

a) a Horánszky u. 2I. sz. alatti Bölcsőde részére 4.200,0 e Ft-ot biĺosít az a|ábbí
eszkĺjzök bęszętzése címén, melynek fedezete 400,0 e Ft összegig Eg.y Attila
alpolgáľmester saját kerete, 3.800,0 e Ft összegig a Gutenberg téľi gyalogátkelőhely
kiépítésére bizto sított e|ők élny zat,
eszközĺjk:

nagykonyhai villanysütő csere
tejkonyhaiháztartásívi||anyfr lzhelycseréje
nagykonyhai robotgép csere
számítőgép ł monitor
súrológép
gyermekágynemtĺ/p ap |arlhuzat, l ep edő
kint altatáshoz gyermek overál
nagyméľetű fajfuőka
hűtőszekĺény
kismérehĺ rozsdamentes asáal
jaték:
5507 Duplo legó 100 db-os
|0557 Duplo legó 200 db-os

ldb
1db
1db
zdb
1db
80 db
80 db
ldb
sdb
4db

ls db
15 db

400 000,- Ft
100 000,- Ft
1 000 000,- Ft
300 000,- Ft
315 000,- Ft
320 000,- Ft
600 000,- Ft
60 000,- Ft
450 000,- Ft
250 000,- Ft

165 000,- Ft
240 000,- Ft

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiadźs 11107-01 cím műkĺjdési cél és
általĺínos taľtalékon belĹil Egry Attila alpolgármesteri saját keľet- önként vá||a|t feladat -

eIőirźnyzataľól ĺjsszesen 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - k<jtelező

feladat - műkcjdési ťlĺanszírozási kiadásokon belül az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása előirźnyzattľa az Egyesített Bölcsődék beszerzésének
támogatása címén,

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormĺínyzat kiadás |1602 cím - önként vá|Ialt
felađat doIogi előfuźnyzatĺán belül a Gutenbeľg téri gyalogátkelőhely e|őirányzattól 3.800,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kote|ezó feladat - mfütjdésiťlnanszírozási
kiadásokon belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|oirźnyzatára 1.685,0 e Ft-ot, a feIhalmozási ťlnanszirozási kiadáson belül az
irtnyítőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása e\óirźnyzatfua2.l15,0 e Ft-ot
az Egyesített Bölcsődék beszerzésének támogatása címén,

d) az a) pontban foglaltak miatt az Egyesített Bĺllcsődék 40100-02 cím bevételi műkĺjdési
ťlnanszírozási bevételen belül azkźnyítőszervítámogatásként folyósított támogatás fizetési
számltn töľténő jővźtítźsa elóiźnyzatát 2.085,0 e Ft-tal, a felhalmozási Íinanszírozźsi
bevételen belul az íráĺyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szá'm|źn

toľténő jőváirźsa eloirźnyzatźLt 2.115,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyiđejíĺleg a kiadás -
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7.

kote|ező feladat _ dologi e|őirtnyzatát 2.085,0 e Ft-tal, a felhalmozési, bervházásj
e|őir ány zatát 2.I I 5,0 e Ft-tal célj elle ggel me gemeli.
Felelős: polgáľmester
Hatfuidő: 2013. október 2.

a) az oszirőzsa Gondozó SzoIgáIatná| az ab|akok termoplán üvegre történő cseréjét
támogatja|7z,O e Ft-al Santha Péterné alpolgármesteri saját kerete terhére.
b) az a) pontban foglaltak míatt az onkormanyzatkíađás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és
általános tartalékon belül Santha Péteľné alpolgarmesteľi saját keret - önként váIla|t feladat
- e|ókźlĺyzatfuő| összesen 772,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező
feladat - működési ťtnaĺszírozási kiadásokon belül az irányítószervi tiímogatásként
folyósított támogatás kiutalása eIőirźnyzatźlra,
) az Oszirőzsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím - kötelęző feladat - bevételi mfüödési
ťtnanszírozási bevételen belül azírtnyitőszewitámogatásként folyósított támogatás fizetési
számlźln tĺjľténő jővźirása eLóirźnyzatát és a kiadás dologi e|őirźnyzatźŃ 172,0 e Ft-tal
céljelleggel megemeli ablakok termoplán tivegre tĺjľténő cseréje címén.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. októbeľ 2.

az e|óterjesztés 1 . szźnnű' melléklete szerinti költségvetési szerveknél kimutatott}}|3. évi
béľmaradvĺáný és annak járulékait elvonja.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. októbęr 2.

ahatźrozat 8. pontjában foglaltak a|apjtln:
- az onkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ ťlĺanszirozási műk<jdési
kiadásokon belül irtnyitőszerví támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őirányzatáÍő| 36.|64,0 e Ft-ot, - önként vźi|alt fe|adat - ťtnanszírozási mfüĺĺdési
kiadásokon beliil irányítószervi tĺímogatásként folyósított tźtmogatás kiutalása
előfuányzatárő| 1.007,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a |<ladźts 11107-01 cím - önként vállalt
feladat _ miĺktjdési cél és általános taľtalékon belül jutalom és járulékai céltartalék
me gnev ezésű e lő irany zatáĺ a.

- a Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ 40100 cím _ kĺltelező feladat _ bevételi
ťĺnanszírozási bevételeken belül az irźtnyíÍőszeľvi támogatásként folyósított támogatás
ťlzętési szám|án tĺjrténő jóváítása e|oírźnyzatát 5.713,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson beltil a rendszeres személyi juttatás e|őfuźnyzatźú 4,499,0 e
Ft-tal és a munká|tatőt terhelő jarulékok és szociális hozzájźrulási adó eIókźnyzatźú
|.214,0 e Ft-tal csökkenti béľmegtakarítás elvonása címén.
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40101 cím _ önként vá||alt felađat _ bevételi
ťlnanszitozási bevételeken belül az irźlnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési sztmltn töľténő jőváfuása eloirtnyzatźń I.007,0 e Ft-tal és a kiadás _ cinként
vá|Ia|t feladat - személyi juttatáson beltil a rendszeres személyi juttatás e|őírźnyzatźń
793,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő jĺĺrulékok és szociális hozzájéru|ási adő
e|őírtny,zatát 21 4,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakaľítás elvonása címén.
- az Oszirőzsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím - kĺjtelező feladat - bevételi
ťlnanszítozási bevételeken belül az irányítőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás
fizetési szám|án t<jrténő jővźirása e|őirźtnyzatźLt 2.838,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson belül a rendszeľes személyi juttatás e|őirźnyzatát 2.235,0 e

8.

9.
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Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulźĺsi adó előirányzatát 603,0
e Ft-tal csĺjkkenti bérmegtakafitás elvonása címén.
- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kĺjtelező feladat - bevételi ťlnanszirozási
bevételeken beln| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźllrián
történő jővákása elóirányzatźLt II.436,0 e Ft-tal és a kiadás _ ktjtelező feladat - személyi
juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás e|őirányzatát 9.005,0 e Ft-tal és a
munkáltatót teľhelő jaĺulékok és szociális hozzájźnulási adó e|őfuányzattLt 2.431,0 e Ft-tal
csĺjkkenti béľmegtakaľítás elvonása címén.
- a Napraforgó Napközi otthonos óvoda 72IO0-07 cím - kötelező feladat - bevételi
ťĺnanszirozási bevételeken belül az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési szźmltn torténő jőváírása e|őirźnyzatát 190,0 e Ft-tal és a kiadás _ kötelező
feladat - személyi juttatáson belül a rendszeres szeméIyi juttatás előirtnyzatát 150,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáruIźlsi adó e|őirtnyzatát 40,0 ę
Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.
- a Napsugár Napközi otthonos ovoda 72100-09 cím - k1te|ező feladat - bevételi
ťlnanszítozási bevételeken beliil az irźtnyítőszewi tiímogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési sztmitn torténő jőváírźsa előirányzatát |63,0 e Ft-tal és a kiadás - kotelező
feladat - szeméLyijuttatáson belül a rendszeres személyi juttatás e|őirányzatát 128,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelĺĺ jĺírulékok és szociális hozzt|trulási adó e|óirźnyzatźń 35,0 e
Ft-tal csökkenti béľme gtak arítts elvonása címén.

- a Sztzszorszép Napközi otthonos óvoda 721OOĄ0 cím - kötelező feladat - bevételí
ťĺĺanszírozási bevételeken beltil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźtmlán történő jőváírása eIóirányzatát 381,0 e Ft-tal és a kiadás - kcjtelező
feladat - személyi juttatáson beltil a rendszeres személyi juttatás e|óirtnyzatát 300,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájźlru|ćlsi adó előirźnyzatát 81,0 e

Ft-tal csökkenti bérmegtak aritás elvonása címén.
- a Koszoľú Napközi otthonos ovoda 72100-13 cím - kötelező feladat - bevételi
ťtĺarlszítozási bevételeken beliil az irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźtm|án tcjrténő jővtlírása előirźnyzatát 635,0 e Ft-tal és a kiadás - kcitelező
feladat - személyi juttatáson bęltil a rendszeľes személyi juttatás előírányzatát 500,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozztljáĺuIási adó előírányzatźi 135,0 e

Ft-tal cscĺkkenti bérmegtak arítźs elvonása címén.
- a Hétszínvirág Napkĺizi otthonos ovoda 72100-12 cím - kote|ező feladat - bevételi
ťĺnanszítozási bevételeken beliil az irtnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési szźmlán történő jőváírása elokźnyzatát 127,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelęző
feladat - személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás e|őirányzatát 100,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirźnyzatát 27,0 e
Ft-tal cscĺkkenti bérmegtak aritás elvonása címén.
- a Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda 72100-05 cím - kötelező feladat - bevételi
ťlnanszitozási bevételeken beltil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési sztlm|tn történő jőváirása elóirźnyzatát 635,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás e|őirányzatát 500,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájáĺu|ási adó e|őirźnyzatát 135,0 e

Ft{al csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.
- aKatica óvoda - Bölcsőde 72100Ą5 cím - kotę|ező feladat - bevételi ťlnanszírozási
bevételeken belül az futnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźmlźn
tcĺľténő jőváírása eloirtnyzatát 254,0 e Ft-tal és a kiadás - kcjtelező feladat - személyi
juttatáson beliil a rendszeres személyi juttatás e|oirányzatźi 200,0 e Ft-tal és a
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munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźljtrulási adó e\oiľányzatát 54,0 e Ft-tal
csökkenti bérmeg1akarítás elvonása címén.
- a Józsefufuosi Intézménymúködtető Központ 72102 cím - kĺitelező feladat bevételi
ťlnanszírozási bevételeken belül az írźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás

fizetési szám|źn történő jővźlirása elóirźnyzatát 813,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feIadat - személyi juttatáson belül a ľenđszeres személyi juttatás elóirányzatát 640,0 ę Ft-
tal és a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzźĄtlru|ási adó e|őirćnyzatát 173,0 ę

Ft-tal csökkenti béľmegtak arítás elvonása címén.
- a Józsefuaľosi Intézménymúkĺidtető Központ 72103 cím - kötelező feladat bevételi
ťĺĺanszírozási bevéteIeken belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás

fizetési szźtmlźľ' tĺiľténő jőváírása előirźnyzatät 2.667,0 e Fttal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás eLoirtnyzatźń 2.100,0 e

Ft.tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociá|ishozzájnulási adó e|őirtnyzatát 567,0
ę Ft-tal csökkenti béľmegtakaritás elvonása címén.
- a Jőzsefvárosi Varosüzemeltetési Szolgálat 80101 cím - kĺitelező feladat bevételi
ťlnanszitozási bevételeken belül az kényítőszervi támogatásként folyósított támogatás

fizetési szám|tn ttjrténő jővźlírása e|óirtnyzatát 2.396,0 e Ft-tal és a kiadás - kĺjtelező
feladat - személyi juttatáson belĹil a rendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatát 1.887,0 e

Ft-tal és a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociálishozzźtjźtrulási adó e|óirtnyzatát 509,0

e Ft-tal csökkenti bérmestak arítás elvonása cimén.

- a Jőzsefváľosi Váro.l'"*"lt"tési Szolgálat 80103 cím - ktjtelező feladat bevételi
ťlnanszírozási bevételeken belül az írźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás

fizetési szźlrriźn torténő jőváirása e|ofuányzatát 6.279,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás e|őkźnyzatát 4.944,0 e

Ft-tal és a munkáItatőt teľhelő jáľulékok és szociális hozzájárulási adó e|oirźnyzatát
1.335,0 e Ft-tal csökkenti béľmegtakaĺítás elvonása címén.
- a Józsefuaľosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező feladat bevételi
ťtnanszirozási bevételeken belül az ittnyítőszervi támogatásként folyósított támogatas

fizetési szám|tn toľténő jőváírźsa előirányzatát I.637,0 e Ft-tal és akiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson beltil a rendszeľes személyi juttatás eLoirźnyzatźń I.289,0 e

Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociálishozzźljźru|ási adó előfuźnyzatát 348,0

e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.
Felelős: polgáľmester
Hatrĺĺidő: 2013. október 02.

10. felkéľi a polgáľmestert, hogy ahatározatban foglaltakataz onkotmźnyzat kciltségvetéséről
szóló rendelet következő módosításźná| vegye figyelembe,
Felelős: polgármester
Hatź.ľ:rdő az önkormźnyzat 2013. évi k<iltségvetésének kĺlvetkező módosítása, legkésőbb

2013. december 31.
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Napirend 416. pontja

kapcs olatos dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés _ HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgáľmester

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt az előterjesńónek szóbeli kiegészítésre.

Sántha Péteľné
Fontos, hogy a józsefuárosi lakosok elégedettek legyenek. Nagyon sok szülő szeretĺé a
gyermekét uszásoktattlsra hordani. A Losonci Téľi Altalános Iskolában van egy nagyon jó
tanuszoda. Ha az oktatók vállalják a kĺjtelező óraszámon kívtil tartott délutĺíni úszásoktatást,
akkor úgy gondolja, hogy eń. ďotá|ni kell. Enől szőI az előterjesĺés.

Dľ. Kocsis M:áté
A napirend tálrgyalźsźń megnyitja, és megadja aszőt dr' Révész Mtĺrta képviselő asszonynak.

Dr. Révész lĺ.árta
Aztkéri,hogy az ilyen típusú előterjesztéseket ne stirgősséggel kapják a jĺivőben.

Dr. Kocsis M.áLté
Megadja aszőt az előterjesńónek.

Sántha Péterné
Most á||ították egyenesbe eń. a kérdést, és a}thoz, hogy aZ úszásoktatás már most
elkezdődhessen' muszáj volt amaí testÍileti tilésre behozni az e|óterjesztést.

Dr. Kocsis NIáté
Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Egyetéľt dr. Révész iľ/:é.rté:va|. Kiemeli az előterjesztésből, hogy januáľtól - májusig voltak
úszótanfolyamok. 4 oktatőnak nem lett kifizetve ennek az időszak'rlak a díjazása. Ha jól érti
ezek külsős tanfolyamok voltak. Ezek szennt októberben kapják meg ezęn oktatók a díjukat.
Éĺtetlentil á|I az előtt, hogy miért nem akkor tfugya|tźlk az e|őteqesztést, miért most
októberben?

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzásző|ás hianyában a napirend targya|ásźú.Iezáĺja. Szavazźsta bocsátja a
hatttr o zati javasl atot :

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. a) aJőzsefvźxosi Intézményműködtető Központ 2013. évi kĺiltségvetésében 335,6
e Ft tisszeget biztosít a Losonci Téri Altalanos Iskolában 2013. október l5. napjától -
2013. december 3I. napjáíg tlszásoktatást végzó 3 fő íszőoktató megbízási díjaiĺak
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2.

feđezetéte (2 fő tészére nettő 50 e Ft/hőlfő+járulékai, L fő részéľe nettó 8 e

Ft/hó+járulékai) a Központ bevételi többlete terhéľe.
Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. október 15.

b) felkéri a Jőzsefvźrosi Intézményműködtető Kozpont igazgatőjźi a hatźrozat I.a)
ponlj a szerinti megbízási szerzođések megkcitésére.
Felelős: Józsefuarosi Intézmén1működtető Ktizpont igazgatoja
Határido: 20|3. október l5.

a) a Jőzsefvźrosi Intézményműködtető Kcizpont engedé|yezett álláshelyeinek
számát2013. olĺ:tóber 15-től egy uszodagépész álláshellyel bővíti kötelező feladatként,
így a Jőzsefuaľosi Intézménymúködtető Központ engeđéIyezett álláshelyeinek sztlma
20|3. október 15' napjátő| 152 főrő| 153 főre módosul, címeken belĹil: 72|0I címen
4| fő,72|02 címen 12fő,72|03 címen 100 fő.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. október 15.

b) az uszodagépész álláshely bővítés 2013. évi költségeinek feďezetérę október 15-től
cisszesen 253,7 e Ft-ot biĺosít a Józsefuaľosi Intézményműk<jdtető Központ
költségvetésében a Központ 72103 cím - kötelező fe|adat - bevételi többlete terhére.
Felelős: polgármester
Határido: 2013. októbeľ 15.

3. alőzsefvźrosi Intézménymiĺkodtető Kĺizpont tészére a Losonci rcn alta|anos Iskola
tanuszodáj źlban a 2013. januaľ I. - 20|3. május 3 1. k<jzötti iđőszakban úszásoktatást
végző 4 fő ilszőoktató megbízásí dijainak visszamenőleges kifizetése érdekében a
Józsefuárosi Intézménymiĺkĺidtető Központ költségvetésében 386,8 e Ft fedezetet
biztosít a Központ bevételi többlete terhére.
Felelős:
Határido:

polgármesteľ
20|3. október 02.

a) a hatźtrozat I-3. pontjában foglaltak miatt a Józsefuarosi Intézménymúködtető
Kĺizpont 72103 cím _ kotelező feladat - bevételi intézméĺyi miĺködési bevétel
e|őirźnyzatát 976,I e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás _

önként vállalt feladat - e|oirźnyzatát 58|,| e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzájźrulátsi adó _ önként váLlat feladat _ elóirtnyzatźLt I4I,2 e Ft-tal, a
személyi juttatás - kötelező feladat - eIoirźnyzatán beltil a renđszeľes személyi
juttatások e|őfuźnyzatát 1'7I,0 e Ft-tal, a cafeteńa céljellegű e|óirźtnyzatát26,9 e Ft-tal,
a munkáltatót terhelő járulékok - kcitelező feladat - előirźnyzatan belül a szociális
hozzájáru|ási adó e|őirźnyzatát 46,2 e Ft-tal, az egészségügyi hozzájttulási adó
céljellegrĺ e|oirźnyzatát 4,5 e Ft-tal, a đologi _ kötelező feladat _ eloírényzatźtnbelli| az
9ZJA céljellegű elóiźnyzatát 5,2 e Ft-tal megemeli.
b) a 2014. évtől kezdődően előzetes kötelezettséget vźlIla|, kotę|ezo feladatként a
Józsefuaľosi Intézményműködtető Központ 72103 cim |étszźtmanak 1 fővel tĺiľténő
emelése miatt évente 1.912,4 e Ft összegben' melynek fedezetekéĺt az iskolaépületek
haszno sításából száľm aző b ev ételeket j elöli meg.
c) felkéri a polgátmestert, hogy a hatźrozatbarl foglaltakat a 2013. ktiltségvetésről
szóló rendelęt következő módositásáná|, valamint a 2014. évi és az azt kovető évek
kclltségvetésének tervezésénél vegye fi gyelembe.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
f0I3. december 31-ig, valamint a 2014. év és az azt követő évek
költségvetésének tervezése

16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

Dľ. Kocsis N4áté
Megállapítja, hogy 16 igen szavazatta| a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a
hatáľozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 xÉpvlsBrŐ
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
37st20r3. (x.02.)

A Képvíselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a Iőzsefvfuosi Intézményműkĺidtető Központ 2013. évi költségvetésében 335,6
e Ft összeget biztosít a Losonci Téri Altalános Iskolában 2013. októbeľ 15. napjától -
2013. december 31. napjáig uszásoL<tatélst végző 3 fő úszóoktató megbíztsí díjainak
fedezet&e (2 fo részére nettó 50 e Ftlhőlfő+jaľulékai, 1 fo részére nettó 8 e

Ft/hó+járulékai) a Központ bevételi tobbletę teľhére.
Felelős: po1gáľmester
Határiđő: 2013. október 15.

b) felkéri a Jőzsefvźrosi Intézményműkcidtető Központ igazgatőját ahatározat Í.a)
pontj a s zerinti me gbízási szer ző dések me gköté s éľe.

Felelős: Iőzsefvárosi Intézményműkĺidtető Központ igazgatőja
Határidő: 2013. október 15.

f. a) a Jőzsefrĺáĺosi Intézménymfücidtető Központ engedélyezett álláshelyeinek
sztlmát2013. október 15-tő1egy uszođagépész álláshellyel bővíti kötelező feladatként,
így a Jőzsefuaľosi Intézménymfüödtętő Központ engeďéIyezętt álláshelyeinek száma
2013. októbeľ 15. napjátő| I52 ťőrő| 153 fore módosul, címeken beltil: 72I0I címen
4| fő,72I02 címen 12fő,72103 címen 100 ft'.
Felelős: polgĺĺrmester
Határíđő: 2013. október 15.

b) az uszodagépész álláshely bővítés 20|3. évi költségeinek fedezetére október 15-tő1

cisszesen 253,7 e Ft-ot biĺosít a Józsefuarosi Intézménymrĺkĺidtető Központ
kĺĺltségvetésében a Központ 72103 cím - kĺjtelezó fe|adat - bevételi többlete terhére.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 20L3. október 15.

3. a Jőzsefváĺosi Intézményműködtető Központ tészére a Losonci Téń alta|ános Iskola
tanuszodáj ában a 2013. januar I. _ 2013. május 31. közötti időszakban úszásoktatást
végző 4 fő űszőoktató megbízási díjainak visszamenőleges kifizetése érdekében a
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Józsefuarosi Intézményműködtető Kĺizpont költségvetésében 386,8 e Ft fedezetet
biĺosít aKozpont bevételi többlete terhére.
Felelős:
Hataľidő:

polgáľmesteľ
20|3. október 02.

4. a) a hatáĺozat I-3. pontjában foglaltak miatt a Józsefuarosi Intézménymúködtető
Központ 72103 cím - kotę|ezó feladat _ bevételi intézményi mfüĺjdési bevétel
eIőirźnyzatát976,I e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiađás személyi juttatás -
<jnként vállalt feladat - e|őirányzatźú 58I,| e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzájan,l|ttsi adó _ ĺjnként vá||at feladat - előfuźnyzatát 141,'2 e Ft-tal, a
személyi juttatás - kötelező feladat - előirźnyzatan belül a rendszeres személyi
juttatások e|óirtnyzatát 17I,0 e Ft-tal, a cafeteria céljellegti e|oirźnyzatát26,9 e Ft-tal,
a munkáltatót terhelő járulékok - kote|ező feladat - eloirtnyzatán belül a szociális
hozzájarulźlsi adó eloirányzatát 46,2 e Ft-tal, az egészségugyi hozzájtrulási adó
céljellegű eIőirtnyzatát 4,5 e Ft-tal, a dologi _ kĺitelező feladat _ előirányzatáĺbe|il az
SZJA céljellegiĺ e|őirźnyzatát5,2 e Ft-tal megemeli.
b) a 2014. évtől kezdődően előzetes kötelezettséget vá|IaI kĺitelező feladatként a
Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím |étszźlmának 1 fovel t<iľténő

emęlése miatt évente 1.9|2,4 e Ft összegben, melynek fedezeteként az iskolaépületek
has zno sítás tlb ő| szźtrmaző b ev étel eket j el ö li me g.
c) felkéri a polgáľmestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a 20|3. költségvetésről
szóló rendelet következő módosításánáI, valamint a 2014. évi és az azt kĺjvető évek
költségvetésénęk tervezésénél vegye figyelembe.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. december 31-ig, valamint a 2014. év és az azt ktivető évek

költsésvetésének tervezése

Tájékoztatók

I TáLiékoztató ahatáridőben el nem készůilt előteľjesztések jegyzékérő|
(írásb e l i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyző

(Kaiseľ József 16 fua 02 perckor megérkezett az ülésre, így a Képviselő-testület létszźlma |7
főre változott.)
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Dr. Kocsis N'ĺ.áté
A napirend tárgyalását megnyitja. Kérdés, hozzźszőIás hianyában |ezfuja. A tájékońatóľól
szavazni nem kell.

) Polgáľmesteri táłjékoztatő a lejárt hatáľidejű testĺileti határozatok
végrehajtálsáľĺól, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekľől és az iinko rmányzati pénzeszkiiztik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci j ellegiĺ lekötéséről
(íľásb el i tźĄ ékoztatő)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis lNĺ'áté
A napiľend tárgya|ásźttmegnyitja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
osszevette a beszámolóban szeľeplo rendezvényeket azokka| az eseményekkel, amikľe a
képviselők hivatalosak voltak. Sajnos ań. vette észte, hogy nem minden eseményre kaptak
meghívást. An. kéri, hogy a Hivatal a jövőben jobban tájékoztassa ezekol a Képviselő-
testtilet tagSait.
Azátmeneti|egszabadpénzeszkozök lekötésével kapcsolatbankéri, hogy azosszegzo részben
az is legyen benne, hogy a fordulónapon meľrnyi pénz van lekötve. Továbbá kéri, hogy az
aktuális fordulónapon aZ is legyen feltűntetve, hogy mennyi szabad pénzeszkoz van, melyik
banknál.

Dr. Kocsis Máté
Ahozzászőlása második részében igazat ad a Képviselő Úmak, aztkéti,hogy ezen túl ennek
megfelelően írják a Hivatal munkatársai a tźtjékoztatőt. Viszont a rcnđezvényekkel
kapcsolatban elmondj a, hogy van olyan renđezvény' amit nem az onkormányzat szervez,
hanem külső meghívások, mint például a posta megnyitója volt, arra csak a polgáľmester
kapott meghívást, nem a Testület. Ragaszkodik ahhoz, hogy a testtileti tagok kapjanak
meghívást minden helyi, önkormányz ati rcnđęzvényľe.
Megadja aszőt Pintér Attilának.

Dr. Kocsis NJáté
Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pĺntéľ Attila
Annyi kérdésem lenne, hogy az augusztus 20-ai Golgota téri keresńavatás cinkormźnyzati
rendezvény volt-e, vagy sem' mert arca én nem kaptam meghívót, és úgy tudja, hogy Jakabfy
képviselő sem.
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Dr. Kocsis Máté
Az önkormányzati rendezvény volt, kellett, hogy kapjanak meghívót, ha nem kaptak az őĺiási
hiba. Megkétdezem, hogy ki tud erre vźiaszoIni? Ugy látszik, most eľľe nem tudunk
válaszolni. Az egy nagy baj. Az egy onkoľmanyzati rcndezvény volt, és kell, hogy kapjanak
mindig. Szeľintem maradjunk abban, hogy éľtelmezzuk úgy, mint hogyha kérdésként tette
volna fel Képviselő Ur a képviselői kérdések körében, ezért 15 napon belül megválaszoljuk
Onnek, hogy hol volt a hiba. Kellett, hogy kapjanak, ha nem kaptak, akkor, pedig kellett
volna, hogy kapjanak.
Képviselői kérdésęk körében Sz1Ií Balźzsnak adj a meg a szőt.

Szili Balázs
A Karácsony Sándor utca22. szétmí éptilet 2| |akőja aláírt egy panaszos levelet, amelyben
arról írnak, hogy a Magdolna Negyed Program keretében kellett volna az éptiletben
villámhaĺítót felszerelni. Ene azonban nem keľiilt sor. Az az első kérdésem, hogy ennek mi az
oka? Az utóbbi években több villámcsapás következtében néhĺány lakásban a musza|<l

berendezések megkáľosodtak, és az érintett lakók megunván a több éve i'artő hiábavaló
várakozt.s1 most máľ eljutottak aľĺa apontra,hogy azt tervezik, hogy kĺĺľtéľítési pert indítanak
az onkormányzat ellen. Az a másođik kérdésem, hogy vaľható-e, hogy felszerelésre keľül a
hianyolt villámhaľító, vagy pedig abfuőságravar a döntés?

Dr. Kocsis Máté
15 napon beltil írásban válaszolunk a Képviselő Úr kérdéseire.
Dr. Révész Mźľta képviselő asszony parancsolj on.

Dr. Révész Mlárta
Ismét szeretném megkérdezni, hogy a tavalyi flík napja alkalmából a Haľminckettesek terén
elültetett két valamilyen, speciális, kisméretű platánfával mi tötént?

Dr. Kocsis Máté
Írásban válaszolunk Képviselő Asszony kérdéséľe.
Pintér Attila képviselő úr, paľancsoljon.

Pintéľ Attila
Az elmúlt hetękben Kaiseľ Képviselő Úľ lakása, és Szili Ba|tzs feleségének lakása kapcsán
kibontakozott egy vita. En ennek kapcsán tennék fel egy képviselői kérdést, hogy egy tágabb
perspektívában szemlélhessem azt,hogy az onkormźnyzat hogy ad, adott lakásokat az iÍt
lakóknak. En megnéńem a korábbi képviselő-testĹileti hatźlrozatokat, és egészen 2004-ig
visszamenő|eg azt |źútam, hogy 2008-ig minden évben 13, |4' 12 Lakást egyedi dĺjntéssel,
határozat|an időre béľbe adott bizonyos személyeknek. Ezzel kapcsolatbaÍI az lenne a
kérđésem, hogy mi volt a dclntési mechanizmus e mögött, miéĺt pont ezek az emberek kaptĺĺk
ezeket a lakásokat? Most nem kéľtem ki a zfut jegyzőkĺinyveket ezzel kapcsolatban' de
érdekelne. Polgármester Úr már 2OO6-ban alpolgármester lett, tehát nyilván tisztźlban kellett,
hogy legyen ezze| a dĺjntési mechanizmussal, amely alapján ęzeket az embereket kijeltilték
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ezeknek a lakásoknak a bérlőinek. Úgy, hogy ezzeI kapcsolatban szeľetném meghall gatni azt,
hogy miéĺt és hogyan ttirténtek ezęk a dolgok. Valamint, még továbbra is az Önkormányzat
helyiségeivel kapcsolatban lenne a kéľdésem másik fele. 2006-ban az Önkormanyzat bérbe
adott egy, tulajdonképpen minden pártnak helyiséget, amit később, pár hónappal később ezek
a páľtok meg is vásĺĺľoltak, de egy különleges részletťlzetési konstrukció segítségével. 30 év
alatt fizetik ki a vételźrat. Tehát lényegében, gyakorlatilag elinflálódik a tarÍozásuk.
Tulajdonképpen olyan keveset kell ilyen módon ťlzetni, hogyha most kiszámoljuk azt, hogy
most a kedvezményesen 6 oÁ-on bérbe adĺá az onkormanyzat ezeket a helyiségeket, még a
legmagasabb összeg is, amit ő nekik ťĺzetĺi ke|I, az is kevesebb lenne enné| a 6 oÁ-nti. Az
lenne a kérdésem Polgármester Ur, hogy on ezt felelős gazdá|kođásnak taľtja-e, hogy ilyen
módon jutottak páľtok helyiség birtokába? Kapott a FIDESZ' azSZDSZ, MSZP, Munkáspárt,
MIEP. A Munkáspáľt nem, e|nézést, MDF. EzzeI kapcsolatban van még egy kérdésem, hogy
itt a határozat utolsó mondata tryy szőI, ,,amennyiben a vevő pźlrt a törlesztés ideje alatt
megszűnik, iĺgy az onkoľmányzatot a helyiségľe nézve visszavásarlási jog illeti meg''.
Tudtommal az SZDSZ az megszúnt, tehát |épéseket tęszünk-e, hogy ezt a helyiséget
visszavásĺĺľ olja az onkormányzat?

Dľ. Kocsis lilĺ'áté
Kérdéseinek a jelentős ľészéľe íľásban fogunk válaszolni. Ugyan akkor uta|t rá, hogy nem
olvasta e| a záĺt jegyzőkcinyveket, ań. tegye meg. Aľra is emlékeztetem, hogy 2009. évi
polgármester vá|aszt ktjvetően 2010. évre vonatkozőan megszűnt ez a 13 egyedi kijelölésrĺ
lakás osztogatása a keriiletben. Azt a sejtetését azt visszautasítanám, hogy bemelegedő, fiatal
alpolgármesterként, éppen' hogy szokva a ktĺrnyezetet én komoly befolyással lettem volna
erre. Amint tudtam, és megfelelő befolyásom volt az ugyek'ĺą ez a gyakorlat megsziĺnt. A
gyakorlat kialakulásáról, műkcidéséľol, fenntartásárő|javaslom, hogy kérdezze męg a korábbi
önkormányzati képviselőkęt, illetve az egykorí jegyző asszoný. A príľtokĺa vonatkozóan, én
most nem vagyok képben, hogy milyen gyakoľlat aIapjźn kerültek kirendelésľe' ugyan akkor
arra felhívom a figyelmét, hogy a sajátpntjanak azingat|arlbérlési mechanízmusźú elfelejtette
bevonni. Én ęzze| akiegészitéssel fognám meg ezt azigyet, és ímám le onnek a kövętkező
15 napban, hogy mit taľtok felelős vagy felelőt|en gazdá|kodásnak. Ktilĺjnös tekintettel aľľa,
hogy természetesen kitérĺink a Há|a Istennek megszűnő sZDsZ ingat|antra. Arra való
figyelemmel, hogy töľtént arra vonatkozőanszźndék, erről van tudomásom és nem is óhajtom
vékaa|árejteni, hogy az egykoron kedvezményesen megszerzettsZDsZirodźĄát, a megszűnő
sZDsZ maradványai, szeméIyei saját fe|haszná|ásra akarták elađni, illetve az éĺtékesitéséből
származo bevételt saját személyes forrásukként pľóbálták meg kezelnl'. Ez az ugy vizsgźiat
alatÍ van, tehát aľról biztosíthatom a Képviselő Urat, hogy széles kĺiľű, mindenľe kiteťeđő
vźt\asń" fogunk ađni azsZDsZ-tőI a Jobbikig, míndenkit érintően.
Szili Ba|źns képviselő úr, paĺancsolj on.

Szili Balázs
Mai napig is zárva van a Mátyás téľi nyilvĺános W. C. Az első kéľdés ęm az) hogy mi az oka
annak, hogy az onkormányzat nem tudja elérni, hogy az ĺizemeltetéssel megbízott
csatornźzási Művek elvégezze a felađatát. Másik kérdésem, miután a W. C. európai uniós
péĺubőI létesült' vajon csupán azzaI, hogy nem bontottuk le az épületet, eleget tesziink-e
fenntartási kötelezettségnek, nem szükséges üzemeltetni is eń. aW. C-t?
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Szintén a. Mátyás ténel kapcsolatos. Úgy tudom, hogy a játszotét karbantartási és
eszközpótlása az MNP-III. költségvetéséből tortént. Az a kérdésem, ha mtr véget ér a
Program, akkor milyen módon fogjuk majd megolđani a kaĺbantartásźú a jźńszőtéľnek?
Es végiil, bár ez nem kérdés, hanem inkább váLasz. A legutóbbi testiileti ülésen egy kéľése
volt Polgáľmester Úľnak, felolvasom szo szerint, hogy ne érjen a pontatlanságvźĺdja.,,9'uk
annyi a kérésem, amiket tőlem idézett aŻ" a kovetkezó ülésen ossza meg a Képviselő Uľ a
Testületi ülésen, és ha nem fedi a kettő egymást, akkor álljon maĺ itt középen, és kérjen
e|nézést| Amit most a sztlmba adoÍt azokat a mondatokat legyen maĺ kedves bizonyítani.'' En
megtettem, amit kért, btr azt a jovőre vonatkozóan szeretném kcjzölni, hogy nem kívánok
rendszert. Ugyanis egyrészt ez On korában e|várhatő, hogy visszaem|ékezzen aÍra, hogy mit
mondott az e|łíző ülésen, másrészt, pedig ahogy én kikétem a szőszeńnti jegyzőktinyvet, úgy
on is ki tudja kérni. Házi fe|aďat teljesítve, remélem' hogy ezze|' Lezárhatjuk ezt az áLugyetl.
Kĺjszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Akkor ezt tekintsem az e|nézést kérésének? Elfogadom Képvisęlő Úr, ktjszönöm!
Komássy Ákos képviselőt illeti a szó.

Komássy Ákos
Haľom kéľdésem van, elmondom mindet egyben. Egyrészt <jrömmel tapaszta|tan, hogy a
múltkori képviselő-testületi határozafilnk fényében zajlik a Magdolna negyed Szomszédsági
Fórum előkésziilete. Kicsit szomorúbbaÍl aŻ., hogy mi kĺjzben szfü egy oldaljutott a FIDESZ
kampány rendezvényére a Józsefuáros újságban aZ aláfuźsgy{4tésĹikľől, eközben a
Szomszédsági Fórum jövő szetdai első rcndezvénye az nem üt<jtte meg az újság
ingeľküszĺibét. De hát tudomásul vettem. Számíthatunk-e aÍÍa, vagy tud-e abban segíteni,
hogy a következő szomszédsági fórumok icipicit nagyobb hírverést kapjanak, hogy a
polgáĺok a józsefüáľosi lapból is tudhassanak rő|a? Meľt, szerintem ez k<jzérdekú
rcndezvénye az onkormáĺyzatnak, és szerintem nagyon fontos funkcióját teljesíti ezze| a
Magdolna negyed Program tarsadalmi vitź|a kapcsán, vagy annak ľészeként.
Következő kéľdésem áIlampo|gári megkeľesést kaptam tcibbet a lakótelepen lakóktól, hogy
IźLtjźIk, hogy ott valami készül a Muzsikus Ciganyok Paľkja leendő helyén, de igazźlbőI
fogalmuk sincs róla, hogy micsoda, meg hogy miért, meg hogyan, miIyen időrendben. Az a
kérdésem, hogy milyen tájékoztatást kaptak a körĺ;ryezíő pane|házakban lakók a Muzsikus
Cigĺányok Paľkjĺának előkészületeiről? Ha nem sikeľült edđig kapniuk, akkor mikor
szźtmíthatnak erre a táj ékońatásra?
A harmadik kérdésem az, hogy hol van a 8-as csatorna? Tudom, hogy elbúcsúzott az e|őző
képviselő-testületi ülés előtt az íntézményvezetőtől, és Kovács Barbara egy újabb külđetést az
onkormányzati intézmények hźiőzatában, dę ettől fliggetlenül szeptember l-jéľe volt
beharangozva a 8-as csatorna indulása. Aránylag komoly pénzt is szánt rá az onkormźnyzat,
Keľeset[ik, nem találtuk. Még a johirjozsefuaľos.hu oldal is fejlesztés a|att val. Kíváncsian
várjuk, hogy mikor és hol |esz a 8-as csatoma.

Dľ. Kocsis N{.áté
Az első kérdéséľe, illetve nem is az eIső kérdése volt, bocsánat, a második kérđése volt a
Muzsikus Cigányok Parkja. A Főváľosi onkormanyzattal közös ben,lházásról van szó. A
Képviselő-testület dontott rő|a, tehát onök ta|á|koztak vele. Varhatőarl október vége felé
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készül eI ez a park azzal a szĺĺndékkal, hogy egyrésń" adjunk valami arculatot annak a mostani
tĺ||apotában ľanda beszögelésnek ott a Baľoss utcában. Másfelől, ami ennél fontosabb a
szimbólumát tekintve, hogy a kerület ismert, és sokszor világhínĺ cigány muzsikus zenészeiróI
megemlékezzink. A lakók tájékoztatását szerintem megoldjuk. Alapvetően a kerĹileti lapon
kereszttil szolcľuk őket tájékońatní, de ebben az esetben ennél továbbmegyĹink az on
kérésére, és levélben fogjuk őket tájékońatni, hogy itt mi törtćnik, mikorra töľténik és

meĺľryiből tcjľténik, illetve, hogy ki az ĺjgygazđa. Jegyzem meg, hogy a munkálatok
kányításéi a Fővarosi onkormany zat v égzi.
A Szomszédsági RendőrpľogÍamÍa vonatkozó javasIatát én tudom támogatni. Azzal kezdte,
hogy segítsek abban, hogy az nagyobb nyilvánosságot kapjon. En ebben kiilĺjnösebben nem
tudok segíteni csak ki tudom fejezni az egyetértésemet. Ez egy alapvetően jó rendezvény a
Szomszédsági Fórum, amiről én is éľdemesnek tartantĺn, ha tźtjékoztatnák szélesebb körben
az Onkormtnyzatot.
A harmadik kéľdése azjőkérdés. Itt is tudok onnek válaszolni. Elkövettem aztahibát,hogy a
Képviselő-testiiletet nem tájékońattarl néhány dologról, ugyan akkor a JóHír Kft-nek a
Tanácsadó Testĺiletét és a Felügyelő Bizottságźĺt javasoltam összehívni, és őket tájékoztattam
arról, hogy a JóHír Kft-nek az igyvezeto ígazgatőjtń szeptember elején felmentettęm a
tisztségéből, tekintettel arra, hogy nem teljesült a Képviselő-testiilet eIvźrása a képviselő-
testiileti dĺlntésben meghatározott feltételek szerint. Ami ennél rosszabb, hogy a JóHír Kft
kezďeméĺyezésére belekeľült a szeptemberi első lapszźlmba, hogy szeptembeľ 9-én indul a
te|evízio, mikor máľ tudva levő lehetett a számllka, az éríntettek sztlmétra' hogy ez nemlesz
így. Azért különösen morcos voltam, hogy felretájékoztatjuk a lakosságot, így ont is. Még
mindig ne keręsse ateleviziőt Képviselő I.Jr, ne nyomkodja végig attlvirźnyítót, ugyanis még
nincsen műsorszolgá|tatźsi megállapodásunk egyetlen egy szoIgáltatóval sem, ezért történt az
igyvezetó leváItása, tĺjbbek között, több más probléma is adódott egyébként annźi a cégné|.

Ez aKépviselő-testiilet biztosított péĺtń' és elegendő időt ďthoz, hogy létrehozzanak nekünk
egy teIevízíőt.Ez nem t<jľtént meg, ennek viszont megtöľténtek a személyi konzekvenciái. Az
uj igyvezető kinevezésre kerĹilt, átmeneti válságmenedzseri feladatokkal bíztuk meg Becskei
Barbarát, bízva abban, hogy az eredeti testiileti elképzelés megvalósu| zźros hatĺíľidőn belül.
Ezért én magam elnézést kéľek, de pusztán azt tuđom felhozni mentségemre, hogy a
szifüséges, hatásköromben lévő döntést meghoztam, a következmények ismertek.
Jakabff Tamás képviselő úr, parancsoljon!

Jakabff Tamás
En Pintér Attila képviselő úr kérdéséhez, a pĺírtok helyiségével kapcsolatbarl szeretnék
hozzásző|ni. Úgy látszik, hogy ezek szerint csak a Lehet Más a Potitika nem éľintętt ebben a
kérdéskörben. Alapvetőeĺ az lenne a kérésem, hogy megkaphassam az írásbe|i vá|asń, is, amit
a Képviselő Urnak vźt|aszo| a Polgáľmester Ur vagy a Jegyző Asszony.

Dľ. Kocsĺs M:áúé
A szovetségi politika jegyében szeretném tájékońatni a Képviselő Urat, hogy a KDNP sem
érintett ebben a kérdésben. Azt az írésos váIaszban rcgzítení fogjuk, hogy egyébként a
FIDESZ sem, de ezt meglepetésnek sztntan Pintér Képviselő Umak, de így most máľ
lelőttem a poént, így nem lesz jő, nem lesz annyira hatásos avtiasz.
Pintéľ Attila képviselő úľ.
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Pintéľ Attila
Nagyon gyorsan' sikeresen belekeverte a Jobbikot egy olyan ijz|etbe, egy olyan hírhedt ľossz
tŁletbe, amikor mégaJobbik ígazábő| nem volt itt jelen a keľületi politikában, mert amiről én
beszéltem, azok a páľtok által bérelt és megvásaľolt helyiségekĺől szólt 2006-barl. A Jobbik'
pedig bérel egy helyiséget Józsefuáľosban. Tehát ez ÍLem ugyan az. Másrészt, peđig azért
tettem fel onnek ezt akérdést, még a kérdésem ęlső részét az egyeđi döntéssel bérbe adható
lakásokľól, Ön 2006-ban alpolgármester lett, és 2007-beĺ, 2008-ban is töľtént ilyen
bérlőkijelölés. Akkor egyhangúlag szavazott a Képviselő-testtilet. Tehát, ha Önnek bármifele
kifogása, problémája volt ezze|, vagy ha nem tudta' hogy hogy miĺktjdik ez a mechanizmus,
akkor lehetett volna nemmel, vagy tartőzkodással szavazĺi. Nem tudom, hogy on ott volt-ę az
ülésen, meľt ezekből a papíľokból nem derült ki, csak az,hogy egyhangúlag dĺintclttek ebben a
kérdésben, hogy kinek adjanak lakást. Váľom aváLasń..

Dr. Kocsis lĺ.áúé
Baľhogy hányja-veti Képviselő Űr en' atémtú,nem fogom magam soha sem felelősnek érezní
azért az időszakért, amikor semmilyen befolyásom az itt meghozott döntésekĺe, kiilönösen
nem vagyongazdálkođás és ingat|angazdálkodási kérdésekben. Eľről hosszasaÍI tudnĺĺnk
beszélgetni. Én, amit polgĺĺľmesterként meg lehetett tenni, foga\mazzlsĺlk úgy, a helyi
komrpciógyanús tigyek felszáĺĺlo|ásáért, én ań", meglettem. Ennek az e||ęnkezőjével engem
mindig nehezen fognak tudni megvádolni, de le fogom írni onnek egyszeľ. De ađđig azt
kérem, hogy a zárt jegyzőkönyveket is legyen kedves kikérni, szerintem, mert ehhez van joga,

és olvassa e| azokat.
Komássy Ákos képviselő urat illeti a szó.

Komássy Ákos
IgazźhőI nem állt szándékombarĺ hozzászólni, de akkora luftballonszeri cécő lett ebből a
nemlétezó ügyből, hogy kénýelen vagyok jelezni ę:gyrészt, hogy meggyőződésem, hogy a
demokĺácia alapvető szfüségletei, legalább is itt Európában mindenképpen, de art gondolom,
hogy az egész világon, a politikai pártok, ennek megfelelően az, ha az onkoľmányzat
működéshez sztikséges helyiséget biztosít politikai pĺáľtoknak. Ezt egy teljesen noľmális
dolognak taľtom. Azt is pontosan tudjuk, akinek esetleg nem elég hosszri a memóriája, aĺnak
segítek, hogy amikor a kedvezményes páľthelyiség bérleti viszonyok megsziintek valamikor a
2000-es években' én most meg nem mondom, hogy pontosa melyik évben, akkor kapott
minden, egyébként <inkormányzatban és parlamentben jelenlévő, tehát az emberek á|tal oda
bevźiasńott politikai páľt lehetőséget aľra, hogy megvásárolja az adďig bérleményként
haszntit irodai páľtingatlanokat. Csak azt szerďném jelezłĺ, hogy egyrészt tegye meg
Polgĺíľmester fJr, hogy mindannyiunkat tájékoztat aĺľól, amiről Pintér Képviselő Urat is
tźljékoztatja' de gondolom ezt magátő| is megtette volna. Másrészt pedig az, hogy a pártok
működéséhez pźlrtiroda kell, ez egy ilyen dolog. Igen, és ebben semmiféle komrpció
önmagában nincs, attól, hogy egy páľtnak ptrtfuođźĄa van, nincsen.

Dr. Kocsis Nĺáté
onnek ebben teljesen ígaza van. A demokľácia pénzbe keľül. Csak szerintem nyugodtan a
helyén kezelhetjiik. En azért tettem fel finom utalásokat arra vonatkozőan, hogy azért a
Jobbiknak is van hol meghúznía magát a keľületben, hideg téli estéken. Én se gondolom
egyébként, hogy ez kĺilĺjnösen visszatetsző lenne, đe az mźr egy nagyobb probléma,hogy az a
párt, amelyík ezt nem haszná|ja, vagy megszűnt, az hogy szo|gźitatja vissza a kozjavakat.
Múködő páľtoknál azért ez védhető, és különĺjsen aÍra való tekintettel, hogy egyetlen páľt sem
ingyen kapta meg' meg ingyen bérli, hanem, aki még 30 éves részletfizetésben is van az
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onkormányzattal, az is minden hónapban tisztességesen beťtzeti, egyébként az íngat|an
forgalmi éľtékének megfelelő, arányos összeget. De le fogom írni onöknek, hogy lássunk
tisztźln ebben a helyzetben. Pintér Képviselő Urnak egyébként pedig szo|gáIati kötelessége,
hogy bebizonyítsa, hogy a politika egy jó nagy ingatlan mutyi tulajdonképpen, mindenhol,
hiszen jövő évben választások vannak. Semmi gond nincs ezze|, nem kell ezt ilyen élesen
venni.
További kérdés, hozzźszőIás hiányában az iilést 16:19 perckor bezźrja.

Budapest, 2013. október 8.
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Melléklet

Szavazás eredménye

|deje: 2013. október 02. 15:13
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 362; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Sürgösség

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0'00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11'11
osszesen ĺ8 100.00

Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr' Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh lstván
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2013' október 02. 15:14
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat száma 363; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napirend

lgen
Nem

16 100.00
0 0.00

88.89
0.00

Tańózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11'11
Osszesen 18 100.00

Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Voros Tamás
Zentai oszkár
Balogh lstván
Kaĺser József

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen

Távol
Távol

100.00



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. október 02. 15:19
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 364; E|fogadva
Minősĺtett szavazás

Tá rgya : Javas lat óvodapedagóg usok i l letményének fedezet b iztosítására

Eredménve Voks; Szav% ossz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Taftozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11.11
osszesen ĺ8 ĺ00.00

Dr. Dénes Margĺt
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. Révész Máĺta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szili Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh lstván
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol



ldeje: 2013' október 02.
Típusa: Nyĺ|t
Határozat száma 365;
Minősített szavazás

Szavazás eredménye

15:19

Elfogadva

Táľgya: Javaslat a Magyarországi Volksbank Zrt.ve| keret megállapodás
megkĺitésére

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 '100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0
TávoI
Osszesen í8 í00.00

0.00
11.11

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévésztÝ|árĺa
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Szĺ|i Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh |stván
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI



Szavazäs eredménye

ldeje: 2013. oktober 02. 15:20
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 366; Eĺfogadva
Minősített szavazás

Tárgya : Javaslat költségvetési szervek alapító o ki ratai nak módosítására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11'11

Dr. Dénes Margit
Dudás !stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészlÝ|árta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Balogh lstván
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen

TávoI
Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2013. október 02. 15:23
Tĺpusa: Nyí|t
Határozatszáma367; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Teleki téri Piac építéséve| kapcsolatos negyedéves beszámoló

lgen
Nem

16 100.00
0 0.00

88.89
0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11
Osszesen í8 í00.00

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attĺla
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészlÝ|árta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh |stván
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol

100.00



Szavazás eredménye

ldeje: 2013' október 02' 15:26
Tĺpusa: Nyíĺt
Határozat száma 368; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Biztos Kezdet Gyerekház további működtetésére

Eľedménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 í00.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazotl 0 0.00
Távo| 2 11.11
osszesen í8 í00.00

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. Révész Márta
Sántha Péterné
Soós György
Szílágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh |stván
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
TávoI



|deje: 2013' október 02.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 369;
Minosített szavazás

Szavazás eredménye

15:29

Elfogadva

Tárgya: Javas|at a Vll. kerĹiteti onkormányzattal
megszüntetésér

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11-11
osszesen 18 í00.00

kötött ellátási szeľződés

Dr. Dénes Margĺt
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr' Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMáĺta
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh lstván
Kaiser József

lgen
lgen
Igen
lgen
Igen
!gen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013' október 02' 15:29
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 370 E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a |X. kerületi tüdőgondozói szakfe|adat átvéteIére

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00

Tańózkodik 0 0'00 0.00
Szavazott í6 í00.00 88'89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11.11
Osszesen 18 100.00

Dr. Dénes Margĺt
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. RévészlÝ|árta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szili Balázs
Vörös Tamás
Zental oszkár
Balogh |stván
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. október 02. 15:46
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma371; E|utasítva
Egyszerű szavazás

Táľgya: Módosító

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

4
12

25.00 22.22
75.00 66.67

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távoĺ 2 11,11
Osszesen 18 í00.00

Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
Dr. Révész|lłáĺIa
Szi|i Ba|ázs
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh lstván
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

TávoI
TávoI

10



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. október 02. 15:46
Tĺpusa: Nyĺ|t
Határozatszáma372; Elutasítva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Módosító

Eľedménve Voks: Szav% Össz%
lgen
Nem

3 18.75 16.67
13 81.25 72.22

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11.11

Komássy Ákos
Dr. Révész Márta
Szili Ba|ázs
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Balogh lstván
Kaiser József

lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

TávoI
TávoI

LI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. oktober 02. 15:46
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 373; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat tagok delegálására az intézményi tanácsokba

Eľedménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartozkodik

68.75
4 25.00
1 6.25

11 61.11
22.22
5.56

Szavazott 16 ĺ00.00 88.89
Nem szavazott 0
Távo| 2

0.00
11.11

Osszesen

Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺIa
Szilĺ Ba|ázs
Jakabfy Tamás
Balogh |stván
Kaiser József

í8 100.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.

TávoI
TávoI

12



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. oktober 02. 15:48
Tĺpusa: Nyí|t
Határozatszáma374; Elfogadva
Minősített szavazás

Tá rgya : Javas lat kci ltségvetésse l ka pcso latos d ö ntése k me g h o zata|ára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Voros Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. Révész Márta
SziIi Balázs
Balogh |stván
Kaiser József

81.25 72.2213
0 0.00 0.00

Tartózkodik 3 18.75 16.67
Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11
osszesen í8 100.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.
Tart.

TávoI
TávoI

13



Szavazás eredménye

|deje: 2013. október 02. 15:52
Típusa: Nyĺlt
Határozatszáma375; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Losonci Téri Álta!ános |skola tanuszod ď1ának
m ű köd tetéséve l ka pcso latos d ö n tése k me g h o zata|ára

Eľedménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0'00 0'00
Szavazott ĺ6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné

' Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr' Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pĺntér AttiIa
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
SziIi Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Balogh lstván
Kaiser Jozsef

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
TávoI

1.4


