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Készült Budapest Józsefuaľosi onkormányzatKépviselő-testület ?'013, októbcľ 16.án 15.00
órakor aJőzsefuźtosi onkormtnyzatPolgáľmesteri HivatalIII. emelet 300.as táĺgya|őjában

megtartott 15. ľendes iiléséről

Jelen vannak: Balogh István, dr' Kocsis Mźrté, dľ. Dénes Maľgit, Dudás Istvánné, dľ.
Ferencz orsolya, Egry Attila, Guzs Gyula, Jakabfu Tamás, Komássy Akos,
Pintér Attila, đr. Révész Márta, Soós György, Szi|ágyi Demeter, Szili
B a|źas. Vcjrtj s Tamás. Zentai o szkát

Távolmaradását je|eztez Santha Pétemé - alpolgármester
Kaiser József képviselő

valamint a meghívottak:
dr. Sára Botond - alpolgáľmester, Rimán Edina - jegyző, dľ. Mészár Eľika . a|jegyző'
đľ. Pesti Ivett - Polgármesteľi Kabinet vezetője, dr. Sánta Zsőfia _ Jegyzoi Kabinet
vezetője, M:átraházi Judit _ Személyiigyi Iroda vezetője, Fábián Márta - Belső Ellátási
Iľoda vezetője, Szedliczkyné Pekáľi Karolina - Szervezési és Képviselői Iroda vezetoje,
Majeľné Bokoľ Emese - Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, dľ. Bojsza Kľisztina _
Humánszo|gáItztasi Ügyosaály vezetőję, Hegedűsné Kis Ánnamáľia _ Családtĺámogatási
Iroda tĺodavezetó-helyettese, Kincses lbolya - Humánkapcsolati Iroda vezetője, dr. Kovács
Gabriella - HatóságilJgyosna|y vezetője, Páľis Gyuláné _PénzngyiUgyosztály vezetóje,
Szűcs Tamás _ Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztály vezetője, dr. Hencz
Adrĺenn _ GazdáIkodási Iroda vezetője, Szabó Endre _ T'étesítménytizemeltetési Iroda
vezetője - Feľnezelyi Geľgely Sándor DLA _ Varosfejlesztési és Főépítészi LJgyosztá|y
vezetője, Iványi Gyiingrvéľ - Főépítészi Iroda vezetője, dľ. Szabó Oľsolya - a Jarźsi
Hivata| vezetoje, Sáfrány József - JIK igazgatőja. Váradi Gizella Józsefuaľosi
Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont vezetője' Alfötdĺ Gytirgy DłA - Rév8 Zľt. Igazgatő
Tanács tagja, Kovács ottó - Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja, Acs Péter - Józsefuárosi
VáľosĹizemeltetési Szolgálat vezetóje, Kovács Baľbara . Jőzsęfvźtosi KözösségíHazakKft.
képviseletében, Biál Csaba - Iőzsefvźttosi Közteľület-feltigyelet igazgatóją dľ. Koľoknai
András JE\Z főigazgatőja, Keľtészné Bľódy Saľolta - Józsefuaľosi Gyermekek
Üđtiltetéséért Kht. vezető-helyettese, Bonyhádi Elek - BLIK VIII. keľ. Tagcsoport eln<ike,

Gábosi Csaba - Humánszo|gáItatási Bizottság külsős tagsa, Camara-Beľeczki ľ.erenc
Mik| ó s _ Humĺínsz olgáItatźsí B i zotts ág kĺil s ő s tags a.

Dľ. Kocsis M:áté
Kcjszĺinti a Hivatalmunkatĺíľsait, azintézĺnény- és cégvezetőket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testĹilet tagiait. E|nézést kér a késésért. Tájékoztatja a Képviselő-testtiletet,
hogy rendkívtili sajtótájékoztatőt taľtott, mert a Magyar Labdaľugó Szĺivetség elntike, tett egy
olyan nyilatkozatot, amelyben személyesen neki is támadt, azzal váđolva, hogy nem történt
ráfordítás a gyermekek sportlehetőségeinek növelésére. Az Elnök bizoĺyáranem megfelelően



tájékozott, mert az elmúlt években a keľület mintegy 800 millió forintot költött sportpályák
fejlesztésére.

A Képviselő-testület f0|3. évi 15. ľendes ülését, me|y az sZMsZ 12, |4-I5. és 17.$-aibarr
foglďtak a|apjén kertilt összehívásra, megnyitja. Távolmarađásźú. Santha Péterné és Ka-iseľ
József jeleńe, Megkéri a Képvise|őtársait, hogy kapcsoljfü be a szavazőgépeiket.
Megállapítja, hogy jelen van 16 képvise|ő, így a minősített szótöbbséghez I0, az egyszeríl
szótöbbséghez 9 egybehangző szavazat szfüséges. Tájékońatja Képviselotźnsaít, hogy a
k<ĺvetkező ľendes ülés varható időpontja 2013. november 06. szerda' 15,00 őra, tovtĺbbá'
rendkívtili ülés vaľhatő 2013. október 30. szeľdán, 15,00 órakor.

Tájékońatja Képvisel ótáĺsut, hogy az idei évi Közmeghallgatás vaľható időpontja 2ol3.
december 18. szerda, 18,00 óĺa.

Elmondja, hogy a Magyaľország Helyi onkoľmĺĺnyzatairőI szóló törvényben biztosított
fe|hata|mazás atapjan az SZMSZ-ben szereplő, de betöltetlen második aljegyzoi munkakcjrľe
a Kozszo|gálati Tiszľviselőkĺől szóló torvény rendelkezéseinek megfelelően páIytnatot íľtak
ki, a beérkezettpáIyázatok elbírálásra keľĹiltek, melynek alapjan aJegyzo Asszony javaslatára
amaĺnappal dr. Kovács Gabľiellát, a Hatósági LJgyosztáty vezetőjét, a|jegyzóvé nevezte ki.
Munkáiához sok sikert kívlín!

'F 'ľ ł<

Az a|ábbi előteľjesaést az e|őterjesztő visszavonta (meghívó szeľinti szźnnozással):

3/3. Javaslat kłiltségvetési szeľvekkel kapcsolatos dtintések meghozatalára
5/5. Javaslat a Jőzsefváľosi Pedagógiai Intézet elhelyezésére

Az sZMsZ 25.$ (1) bekezdés értelmében tźtjékoztatja a Képviselő-testiiletet, egy siirgősségi
indíwány érkezett, amelyet az alźtbbi sziímon javasol napirendre venni:

4ĺ3.

6/2.

Javaslat a Puskás Stadion beruhĺĺzás kapcsán ingatlanok tulajdonjogának
átruházá,sára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺdáté - polgármester

Javaslat az ÁRoP.3.A.2-2013 kódszámű páIyánatľa benyrĺjtott program
megvalĺósítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľĺĺ.źLté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis n'I.áLté

Szav azást a bo csátj a a srirgő ssé get.



sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATH) ZAT ALIfo z EGY S ZERÚ SZóToB B s Éo s zÜ r s Écps
u'łľÁRoza.ľ:
376/f0t3. (x.16.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTTzrouÁssĺ.r,

A Képviselő-testĹilet rigy dönt, hogy indokoltnak látja a siirgősség okát a siirgősségi
indítványként beterj esztett aI ábbi el őterj esztéseknél :

4/3. Javaslat a Puskás Stadĺon beruházás kapcsán ingaÚlanok tulajdonjogának
átruházáłsára

Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6ĺ2. Javaslat az ÁROP-3.A.2-2013 kĺidszámű páilyánatľa benyújtott program
megvalósítására

Eloterjesńő: Dr. Kocsis }ĺdáté - polgáľmester

Dľ. Kocsis lfáLté
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 7 tartőzkođássala Testület elfogadta a sürgősséget.
Szavazásra bocsátja az a|ábbi napiľendet:

Napirend:

1. Pénzůi gyi' ktiltségvetéssel ka pcsolatos előterj esztések

1. Javaslat a noľmatív lakásfenntartásÍ támogatásban ľészesüIők téli
rezsikiadásainak csiikkentésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

2.Yárosrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztések

t Javaslat a Magdolna Negyed Program trI. iinkoľmányzati Iakóépületek
felr'ijításához, és pľogľam keretében ktitött fetadat-ellátási szerződés módosításáľa
vonatkozó döntések meghozatalár a
(írásbeli előteľj esztés, póľt<ÉzgESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺíľmester,

Egry Attila - alpolgármester
Kaiser József - képviselő
Balogh Istvĺĺn Szilveszter - képviselő



3. Gazdźl l kodá st' Gazdasági Tá rs a sá go ka t éri n tő elő te rj esztések

1. A 2013. jútius 26. napjára kiírt ,,D[V2013 típusú'' béľlakás páIryázat
eredményének megállapítása
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgaÍója

2. Javaslat a ,,LNR/2013 típusli'' bérlakás pá|yázat kiÍľására
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

4. Y agy onkezeléssel, vá ľos ü zeme|tetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

, Javaslat a Teleki téri Piaccal kapcsolatos dtintések meghozata|árar. 
(írásbeli előteľjeszés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előtetjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

) Javaslat L Józsefváľosi pályaudvar területéľe vonatkozó ĺóxnsz
mĺídosítási eljáľásban I Paľtneľs égi egyeztetés |ezárására
(írásbeli e|óterjesnés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

" Javaslat a Puskás Stadion beruházás kapcsán ingatlanok tulajdonjogánakJ. 
áfuuházására

Előterjesztő: Dr. Kocsis Méúé - polgármester

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

l Juvaslat a népkonyhai étkeztetés további biztosításáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

) Javaslat a fogyatékosok nappali ellátásáľa vonatkoző e||átási szeľződések
módosításáľa
(írasbeli előterj esztés)
Előtedesztő: Santha Péterné - alpolgármester

' Javaslat a Hétszínvirág Napkiĺzi otthonos óvoda vezetői pá|yázatánakJ. 
elbírálására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }i/:áté - polgármester



4. Javaslatktizfoglatkoztatássa|kapcsolatos dłintósclr meghozata|ára
(írásbeli e|oterj esnés, p orl<pzB ES ÍTÉ S )
Előteľj esztő : Sántha Péteľné - alpolgármesteľ

5. Javaslat alpolgáľmesteľi keľet terhére történő támogatás elbírálására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Sara Botond - alpolgáľmesteľ

ó. Egyéb előteľjesztések

Javaslat EtÍkai Szabá|yzat elfo gadásáľa
1. (írásbeli előterjesztés)

Előteľjesztő: Riman Edina - jegyzó

2. Javaslat az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámű pá|yázatra benyrĺjtott pľogram

7 
(írásbeli előteľjesztés, PóIKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis .}ĺ{áté - polgármester

Tájékoztatők

l Táj ékoztatő a határidőben el nem készĺilt előterjesztések jegyzékérő|
(írásb el i táj ékoztatő)
Előterjesztő: Rimrán Edina _ jegyzó

Dľ. Kocsis M:áúé
MegáI|apítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodássď a Testiilet elfogadta a napiľendet.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁR o ZATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ S ZóToBB s Éc szÜrs Écps
HATÁRoZAT:
377ĺ2013. (x.ĺ6.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képvise1ő-testĹilet az a|átbbi napirendet fogadja el:



Napiľend:

t. P énziigyi' kiiltségvetés sel ka pcs olatos előterj esztés e k

, Javaslat a normatív lakásfenntartásĺ támogatásban részesĺ'ilők Íóli
rczsilđadĺĺsaĺnuk csiilĺlĺcntósórc
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

2.Yárosrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések

, Javaslat a Magdolna Negyed Progľam III. önkoľmányzatÍ lakóépĺiletek
felrújításához, és program keľetében kiitiitt feladat.ellátási szerződés módosításáľa
vonatkozó diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés, P oTKEZBESITES)
Eiőterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4áté - polgĺírmester,

Egry Attila - alpolgármesteľ
Kaiseľ József - képviselő
Balogh István Szilveszteľ - képviselő

3 . G azdátl ko d á s to Gazdasági Tá ľsa s á go ka t érintő el ő te rj esztés e k

1. A 2013. júIius 26. napjára kiírt ,,DW20Í3 típusrĺ'' béľlakás pá|yázat
eredményének megállapítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

2. Javaslat a,,LNR/2013 tÍpusú'' bérlakás pá|yázat kiíľásáľa
(írasbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja

4. Y agy on kezelés s eI, vá ľos ü zemeltetéss el ka p cs olato s elő te ľj esztés ek

1. Javaslat a Teleki térĺ Pĺaccal kapcsolatos döntések meghozata|áraIr 
(írásbeli e|óteqesztés,PoTl<EzBEsÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

, Javaslat a Józsefvárosi pályaudvar teľĺiletéľe vonatkozó ĺórBsz
m ó d o s ítá s i elj á rásb an I P artn ers égi egy eztetés lezár ás ár a
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }./:áté - polgármester



2 Javaslat a Puskás Stadion beľuházás lĺapcsán ingatlanok tutajdonjogánakJ. 
átruházására

Előterjesztő: Dľ. Kocsis }Ldáté - polgáľmesteľ

i

| 5. Humánszo|gá|tatással kapcsolatos előterjesztések

. 1 
ť'ää1ľJä:ľ.'"äśaiétkeztetés 

továbbĺ bĺztosításáľa

Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármesteľ

. Javaslat a fogyatékosok nappali ellátásáľa vonatkoző e||átási szenődések.; 2. 
mĺódosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpol gáľmesteľ

. 3. Javaslat a Hétszínvirág Napközi Otthonos ovoda vezetői páiyázatának
elbíľálásáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis llL{áté - polgármester

Jav a s lat kiizfo gla lk oztatáss a| kap cs o | 

3 
to s d ii n tés ek m eghozataLár a

4. (írásbeli előterjesztés, póTKÉZBESÍTÉS)
Előterj esztő : Srĺntha Péterné - alpolgáľmester

5. Javaslat alpolgármesteľĺ keret terhére történő támogatás elbírálására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Saĺa Botond - alpolgáľmester

6. Egy éb előteľj esztések

Javaslat Etikai Szab á|yzat elfo gadás ára
1. (írásbeli előterjeszés)

Előterjesaő: Rimán Edina - jegyzo

2. Javaslat az ÁRoP-3.A.2.20t3 kódszámú pá|yázatra benyújtott pľogľam
. 

(íľásbeli előterjesztés,poľl<ÉzBEsÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mláté - polgármester



Tájékoztatók

1 Táiékoztatő ahatárid'őben el nem készĺilt clőterjesztósek jegyzóké.rő|I. 
(íľásbeli tájékoztatő)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyzó

1. Pénziigyi' kiiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend ĺ./1. pontja
Javaslat a noľmatív lakásfenntaľtási támogatásban ľészesüIők téli
ľezsikiadásainak csökkentésére
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M:áLté

Írásbeli e|óte1esnés, amelyet a bizottságok megtargyaltak' Napiľend vttáját megnyitja' és
megadja aszőt dr. Révész Máľta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Az e|őteqesztéssel egyetértenek és támogatni fogják. Felméľés készĺilt az elmúlt években,
hogy hány józsefuarosinál van kikapcsolva a villaĺly' vagy a gaz. Kcirĺilbelül 800 embeľt éľint
a felmérések alapjĺín. Javasolja, legkozelebb foglakozzanak ezekftel a lakosokkal is, kü]önös
tekintettel a nagy hidegekľe, amikor szoktak például villanymelegítőket adni, hátha ezt e|

lehętne keriilni, és tudnák őket segíteni.

I)ľ. Kocsis M:áté
Yá]aszadźsamegadja a szőt Egry Attila alpolgármestemek'

Egry Attila
Tavalyi évtől gyakorlattá vált, ahol lehet és sztikséges kartyás őrźú szere|nek fel, azérthogy
elkeľüljék azt az állapotot, hogy a szo|gáItatő leszerelje az őrát, és így az érintetÍ. nagyon
nehezen visszďordíthatő helyzetbe keľÍiljon. Azt gondolja, a mostani segítségnyújtás az egy
jő irány, és meg kell adni minden lehetőséget a Vagyonkezelőnek, hogy ebben tovább tudjon
lépni.

Dľ. Kocsis IlIáLté
Megađja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Megtregyzi, hogy a javaslat, arnít az előteľjesztés tarta\maz, az nem ľezsicsökkentés, hanem
egy segély-kiegészítés, ugyanis automatikusan fog járni minđenkinek, aki egy másik segélý
kapott. Azért támogatható, mert a segélyek alacsonyak, és ez jő |esz kiegészítésnek, de azért
hangsúlyozza, hogy ez nem rezsicsĺjkkentés.



Dľ. Kocsis ľ4áúé
Megállapítja, hogy a napiľend tárgyában további kéľdés, hozzásző|ás nem éľkezeĺt. A
napirend vitáját |ezárja, és a követk ező határ ozati j avaslatot bocsátj a szav azásra.

Á Képviselő-testĺĺIet úgy dönt. hogy

1. 20|3. december 1. napjától kezdődően határozatlan időre tartós működésí előzetes
kötelezettséget vállal a normatív lakásfenntartási trímogatásban részesülők decembeľ,
jarruáĺ, február hónapok téli rezsikiadásainak csökkentéséľe, önként vállalt feladatként.
évenként 18.000,0 e Ft összegben.
Felelős : polgĺírmester
Hat:ĺrido: 2013. október 1 6.

2. Felkéri a polgráľmesteľt, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakat a 2014, évi
k<ĺltségvetés teľvezésénél vegye figyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hatándtĺ : 20 | 4. évi költségvetés elfogadása

Dľ. Kocsis Máté
Megĺállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 16 igen, 0 nem szavazat1a|, lrrrtőzkodás nélkiil
elfo gadta a következ ő hatźn ozatot:

9ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISEIŐ
A HATÁR o ZATHI Z AT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZoTon g s Éc SZÜKSÉGES
I{ATÁRoZAT:
378|2013. (x.16.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2013. december l. napjátő| kezdődően hatfuozat|an id(lre tartős műkĺjdési előzetes
kötelezettséget vá||a| a normatív lakásferľrtartási tiímogatásban részesiilők december,
jarluźtr, februĺíľ hónapok téli ľezsikiadásainak csökkęntésére, ĺinként vá||a|t feladatként,
évenként 18.000,0 e Ft összegben.
Felelős: polgármester
Hatańdő: 20 13 . októbeľ l 6.

2, Felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźłozat 1. pontjában foglaltakat a 20|4. évi
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe
Felelős : polgiíľmester
Hatĺíridő : 20 | 4. évi költségvetés elfog adása

Dľ. Kocsis M:áúé
S zav azźsra bocsátj a a rendelet- terv ezetet:



A SZAVAz,q.sNÁr JELEN VAN lo rÉpvIsplŐ
A RENDELETALKoľÁs goz vrNo s ÍľBľľ szoľon g sÉc szÜrcsÉcps

BUDAPEST lózsppvÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrpľp 16 IGEN, 0 NEM, 0
ľe.RľózrooÁss.ł.r ELFoGADĺ,ą. És MEGALKoTJA BUDAPEsT rovÁnos vul.
xpRÜr-nľ ĺózsnr'vÁnosI oľxonnĺÁľyzĺ.ľ xppvrsnr,ő _ ľBsľÜI,nľÉľnr
45/2013.(XI.01.) szĺrvĺu oľromĺÁľyzĺ.ľr nrľnnr,nľÉľ A pÉNznul És
ľľnľĺÉszETBEN iwÚĺľoľľ szocrÁus Bl-ĺ,ÁľÁsox, vALAMINT A
sznľĺÉr,yps GoNDosKonÁsľ ľvÚ.lľó szocrÁlrs nr,r,ÁľÁsox HELYI
sza.ľÁĺ,yĺrnól szoĺo 37t2004. (vII.15.) oľĺxonľrÁľyzĺ.ľI RENDELET
nĺóoosÍľÁsÁnŐl

Dr. Kocsis Máté
Megál|apítja, hogy a Képviselő-testĺilet 16 igen' 0 nem szavazatta|, tartőzkodás nélkül
megalkotta a 45 l20 13 . (XI. 0 1 .) szarnű <inkormany zati r ende|etet.

2.Yárosrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 211. pontja
Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III. önkoľmányzati lakóépü|etek
felújításához' és pľogľam keľetében kötött feladat-ellátási szeľződés
m ó d o sítás á ra vo n atko zó d ti ntések meęhozata|ár a
(írásbeli előterj esĺés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľláté - polgármester,

Egľy Attila - alpolgáľmester
Kaiser Jőzsef - képviselő
Balogh István Szilveszter - képviselő

Dľ. Kocsis M:áté
Csere batźltozati javaslatot kaptak a képviselők helyszíni kiosztással. Az e|őteĄesztést
bizoÍ1ság nem tźrgya|ta. Az e|őterjesztőknek szóbeli kiegészítése nincsen. Napiľend vitájtÍ
megnyitja, és megađja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
orömét fejezi ki, hogy jól halad a Program. Az e|oterjesztés tésze az Egytittműködési
Megállapodás a Polgárőrségge|, így sajnálja, hogy most nincsen jelen Kaiser Képviselő Ur.
Ha jól éÍti,3 szervezet biztosítja a jałórözést: a Rendőrség, a Polgaľőrség, és a Szomszédsági
Rendőrök. Van-ę valamiIyen szereposztás k<izöttĹik? Mit jelent az,hogy,,..a krízíshazakban
való jarőrozést a Rendőľség és a Polgarőrség jaľőľeí egyĹittesen ľendszeľesen végzík,,.
olvasta, hogy lesz egy helyi lakosokból ál1ó csoportja is a Polgaľőrségnek, ennek mi lesz a
funkciója?

Dr. Kocsis M:áté
A funkciój źń, azt a 207l-ben elfogadott polgárőri tciľvény hatátozza meg. Javas|atot tesz arra,
hogy Wies zt F erenc hozzásző|hasson e témához.
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Wieszt Ferenc
Az ujonnan alakult Kerületi Polgáľőľséggel nagyon jó a Rendőrkapitányság kapcsolata,
folyamatosan látnak el koz<js szo|gźiatol ami nem csak a Magdolna-negyed teľ{lletén és
nemcsak aWizisházakra vonatkozô e||enórzéseket, hanem a kerület teljes teľÜletéľe kiteľjed.
Ennyit jelent a közĺjs szolgálat és a kcizĺis visszatéľő ellenőrzés.

I)r. Kocsis M:áLté
Az, hogy mi lesz a helyi lakosokból álló csopoľt tagjainak szęrepą azt is a tĺlrvérry határozza
ľneg. Kéri, hogy Kaiser képviselőve| értekezzen ez ügyben. Pintér Attila képviselőnek adja
rneg a szót.

Pintéľ Attila
Atarnogatások során kikötötték azt,hogy a be kell számo|nianegyedévente, hogy hányan, hol
és mikor voltak azutcán a polgaľőrök. Mikor kapjak megeń. a beszámolót?

I)r. Kocsis M:áté
Elvileg felévente adnak beszámolót, most éwégén lesz esedékes. Megadj a a szőt dr. Révész
Márta képviselő asszonynak.

Dr. RévészMárta
Az egyllttmtĺködés céIjanáI fel vannak soľolva, hogy milyen szervezetek azok, amikkel
együttmfüödnek, többek kozott tĺársszervekkel. ot kiket tekintenek taľsszerveknek? Mit
jelent az,hogy ak'ĺízishźzakÍIá| is van jtri5rozés? A Nagyfuvaľos utca 26. is az, ak<kor ott is
van?

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt omagy Úrnak.

Wieszt Ferenc
E,zęk a típusú haľ;ak a keľületben több helyen is vannak, ide visszatémek a ľendőrök,
bemennek az épületekbe, és felveszik a kapcsolatot a lakókkal. A Magdolna negyedben is
napi szinten van ilyen ellenórzés, van is ilyen lista, ahol fel van sorolvaaze|Ienőtzés,agy
|akőházaknáI,mintinténnéĺyekvonatkozáséban.

Dr. Kocsĺs ľ.{áLté
Tiáľsszervekre vonatkozó kérdésére váiaszolva azok például a Katasztrófavédelem, BRFK
VIII. keriileti RęndőrkapitÁnyság, KcjzteľĹilet-felÍigyelet, és ami kell a ľend fenntartáséłloz.
Megađja a szőt Vör<js Tamás képviselőnek.

Vöľtis Tamás
A Polgaľőrség mindenkori tevékenységét _ szakmai és gyakoľlati tevékenységét is _ a
Rendőrség |átja eI, így járőrözés soriín ishozzájvkkell igazodni. Természetesen, ha hozzájvk
az ott lakók is csatlakoznak, akkor az még hatékonyabb lehet, hiszen ők ismerik a
környékfüet a legiobban.

Dľ. Kocsis }ĺáúé
Az országos Polgłírőr Szovetség, a rendszervá|tońatźs idején jött létre, eZ az egyik
legkitaĺóbban műkĺidő civil szervezet,köze| szźzezer ember veszrészt ebben országszerte.
orcjmét fejezi ki, hogy a keľület is csatlako zot| e|lhez a civil szervezethez érdemben.
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Korábban is volt ilyen kíséľlet, hogy kertileti polgárőrség működött, de az nem volt olyan
hatékony, mint a mostani. Bízlk benne, miné] tobben fognak eklhez csatlakozni. Megadja a
szót Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Azt kérĺ' hogy alapos sztiľés legyen a helyi lakosokból á1ló Polgáľőr csoporĹ tagjainak a
kiválasztásanáI. Bízik benne, hogy ez a Csopoľt a legkiválóbb k<jzľemrĺködóje lesz a
Magdolna negyed rehabilitációj ának táľsadalmi vonatkozásábaĺr.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzászőIás hiányában a napiľendi pont targyalását |ezźłja, és szavazásra
b o csátj a a hattx ozati j avaslatsort :

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a Magdolna Negyeđ Pľogram III. keretében az a|źlbbi önkormányzati tulajdonban á11ó

lakásokat átmeneti cserelakásnak jelöli ki, melyek a projekt keretében a kikĺilt<jzést
igénylők elhelyezését biztosítj a:

Cím Szobaszdm Komfortfokozat Méret

Dankó u.30.3. em. 6. 1 szoba komfortos 33,46 m2

Dankĺó u. 40. 4. em. |. 2 szoba iisszkomfoľtos 58.45 m2

Kőľis u. 1'1la. fszt. 14. 1 szoba komfoľt nélkĺili 42.80 mz

Masdolna u.33. 2. em.4. I szoba tisszkomfortos 27.50 m2

Masdolna u.33. 3. em.2. 1 szoba tĺsszkomfortos 27.60 mz

Masdolna u.44.3. em. 19. 1 szoba komfort nélküti 33,30 m2

Vav Adám u. 6. fszt. 16. 1.5 szoba komfortos 36,40 m2
Felelős:
Hatáľidő:

po1gármester
2013. október 16.

2. a) a hatźrozat |. pontja szerinti lakások felújít.ísaľa 6.388,1 e Ft-ot biztosít, mely
tarta|mazzaaI<svitelezés költségét, a bonyolítasi díjat és a műszaki ellenőrzési díjat.

b) az onkormtnyzat a |1604 cím önként vá||a|t feladat Magdolna negyed III pľojekt
saját foľrás dologi elóirźnyzatźn belül a pźiyazat előkészítés |5.926 e Ft összegét és a
tervezési felađatok 19.574 e Ft <lsszegét átcsoportosítja az a|ábbi dologi kiadásokľa:

- a kikĺilttiztetésekre, cserelakások kiďakításźra7.000 e Ft-ot,

- akozterii|etiben:htnásoknálfelmeľülő egyes elemek költségeire 10.000 e Ft-ot,

- taľsadalmi és gazdasági programok során a kiaIakításra kenilő nonprofit szo|gá'Itatő

helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturája 18.500 e Ft-ot.

c) aZ.a) pont fedezetétil a 2.b) pontban meghattrozott előir:ínyzatot jelöli meg.
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Ą)-

d) felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő
módosításá náll a 2.a) _2. c) pontban fo glaltakat ve gye f,lgyelembe.

Felelős: polgármester
Hatfuíđó: 2.a)-2.c) pont esetén 2013. október |6., f,d) pont esetén a

költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

a) ahatározat 2. pontja a|apján felkéri a Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőját a lakásokľa
vonatkozó tételes költségvetés elkészíttetésére, aváIlalkozási szeruódés előkészítéséľe,
valamint a bonyolítási és műszaki ellenőľzési tevékenységekľe vonatkozó szeruodés
előkészítésére és elfogadás céljából a Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság elé
történő előterj esztésére.

b) a bonyolítási díjat a kivitelezési költség nettő SYo-ában, a míiszaki ellenőrzési díjat a
kivitel ezé si kö ltség nettő |,5 Yo - áb an á||apítj a me g.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezetője
Határidő: a)20I3. október16. b) a Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság

rendes tĺlései

elfogadja az e|(5teqesztés 1. számis' mellékletét képező, a ,'Budapest-Józsefuáľos,
Magdolna Negyed Progľam III tárgyu,, projektre vonatkozóan a Józsefuaľosi
Közbiztonsági Polgarőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyestilettel
megkötendő Együttmúködési Megállapodást és felkéri a polgármesteľt a megállapodás
a|áírź.sźna.

Az egyúttműködési megállapodás kĺiltségvetési fedezetet nem igényel.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő: 2013. október 16.

a) az onkormźnyzat a Iőzsefváĺosi Ktizosségi lFrazak Nonprofit Kft-ve1 kötött
,,Budapest-Jőzsefváros, Magdolna Negyed Pľogľam III.'' (azonosító szám: KMOP-
5.I.l/B-|2-k-20|2-0001) a Keszt5nĺgyar KözclsségiHaz (1084 Budapest, Máýas tér
15.) szervezésében zajló programok feladatainak ellátasaľď'vonatkoző fe|ađat-ellátási
szeruődést módosítja oly módon, hogy a NonproÍit Kft. sajat megvalósítású
progľamjait kiegészíti az iroda|mi kcjr, női torna, spoľt&írs foglalkozasokkal, mel5ne
1.568.450 Ft-ot biztosít, és ezzel az összeggel a feladat-ellátási szerződés 5.1. pontja
szerinti bruttó 76 788 I32Ft díj összegét megemeli.

Fedezete az MNPIII projekt pá|yazati támogatás összege.

b) felkéri a polgármesteľt a határozat 5.a) pontja feladat-ellátási szeruođés
mó do sítás ĺín ak előkészíté s ére a|źńr źsár a.

Felelős: polgĺírmester
Határiđő: 2013. október 16.

a) elfogadj a az e|oter1esztés 2. számt mellékletétképező, a KMOP-S .|.llB-12-k-f0l2-
000I páIyazat megva|ősításźtta vonatkozó Támogatási Szerződés akťualizált 9. számű,
me1lék]etét.

4.

5.

6.
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b) felkéri a polgármestert az aktualizált melléklet alapján nyújtson be váltclzás
bejelentési kérelmet a Pro Regio KözhaszníNonpľofit Kft. felé.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 6.a) pont esetén 2013. október 16. 6.b) pont esetén 2013. október 1 8.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 16 egybehangző igemel a Képviselő-testület elfogadta ahatározatot.

\ZAVAZ^SNÁI JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A I{ATÁR oZ ATHc. Z AT AL:ĺII Z ľĺnĺo s ÍľBTT SZoTo B B S ÉG SZÜKS ÉGE S
Ha.ľĺ.Rozĺ.ľ:
379ĺ20t3. (x.16.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Magdolna Negyed Program III. keretében az alábbi önkormĺínyzati tulajdonban ál1ó
lakásokat átmeneti cserelakásnak jelöli ki, melyek a pľojekt keretében a kikcĺltozést
igénylők elhelyezését biztosíd a:

Cím Szobaszőm KomÍorłfokozat Méret

Dankó u.30.3. em.6. I szoba komfoľtos 33,46 mz

Dankó u.40.4. em. 1. 2 szoba ässzkomfortos 58,45 m2

Kőrĺs u. IĹ/a. fszt.14. I szoba komfort nélkiili 42.80 mz

Masdolna u.33. 2. em.4. I szoba tisszkomfoľtos 27.50 mr

Masdolna u.33.3. em.2. I szoba tisszkomfoľtos 27,60 mz

Masdolna u.44.3. em. 19. 1 szoba komfort nélküli 33,30 m2

Vav Adám u. 6. fszt. 16. 1.5 szoba komfoľtos 36.40 mz
Felelős: polgrĺrmesteľ
Hatźndó: 2013. október 16.

2. a) ahatźnozat I. pontja szerinti lakások felújíĹĺsara 6.388,1 e Ft-ot biztosít, mely
tarta|mazza a kivitelezés köItségét, a bonyolítási đijat és a műszaki e|Ienőrzésí đíjat.

b) az onkormányzat a 1|604 cím önként vállaIt feladat Magdolna negyed III projekt
saját forľás dologi e|őlrźnyzatĺĺn belül apá|yazat előkészítés 15.926 e Ft összegét és a
tervezési feladatok 19'574 e Ft <isszegét átcsoportosítja azalábbi dologi kiadásokľa:

- a kiköltöztetésekľe, cserelakások kialakítasara7.000 e Ft-ot,

- akoneruleti beruhazásoknálfelmeľülő egyes elemek költségeire 10.000 e Ft-ot,
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-J.

- tarsadalmi és gazdasági programok során akia|akításra keľülő nonprofit szolgáltató
helyiségek rezsiköltsége és infľastruktúrája 18.500 e Ft-ot.

c) a2.a) pont fedezetéül a 2.b) pontban meghatározott e|oirtnyzatot jelöli meg.

d) felkéri a polgármestert, hogy a koItségvetésről sző|ő rendelet kĺjvetkező
módo sításán áI a 2.a) -2.c) pontban fo glaltakat ve gye figyelemb e'

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2.a)-2.c) pont esetén 2013. október |6.,2.d) pont esetén a

ktiltségvetésről szóló ľendelet következő módosítása

a) ahatározatZ. pontja a|apjźn felkéri a Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőját a lakásokra
vonatkozó tételes költségvetés elkészíttetésére, avá||a|koztsi szerzodés előkészítésére,
valamint a bonyolítási és műszaki ellenőrzési tevékenységekľe vonatkozó szerződés
előkészítésére és elfogadás cé|jábőI a Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság eIé
tĺjrténő előterj esztésére'

b) a bonyolítási díjat akivite|ezési költség ĺettő SoÁ-ábal, amvszaki ellenőrzésí díjat a
kivitelezési költség nettő I,SoÁ-ában állapítja meg.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetóje
Hataridő: a)20|3. október 16. b) a Varosgazdálkodási és Pérzuryi Bizottság

renđes ülései

elfogadja az előtetjesztés 1. számú mellékletét képező, a ,,Budapest-Józsefuáľos,
Magdolna Negyed Program III tźlrgý,, projektre vonatkozóan a Józsefuarosi
Kozbinonsági Polgaľőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes Tűzoltó Egyesiilettel
megkötendő Együttmfüĺĺdési Megállapodást és felkéľi a polgármesteľt a megállapodás
aIźńtźsźra.

Az egyittmiĺkö dési megál lapo das ko lts é gveté s i fe dezetet nem i gényel.

Felelős: polgiírmester
HatÁnđő: 2013. október 16.

a) az onkoľmĺnyzat a lőzsefuráľosi Közösségi Hałak NonpľoÍit Kft-vel kötött
,,Budapest-Józsefuáĺos, Magdolna Negyed Program III.'' (azonosító szám: KMOP-
5.I.|lB-I2-k-20|2-0001) a Kesztyíĺgyaľ KözösségiHaz (1084 Budapest, Mátyás tér
15.) szervezésében zajlő ptogtamok feladatainak eLlźtásźľ:ď, vonatkozó feladat-ellátĺási
szerzőđést módosítja oly módon, hogy a Nonprofit Kft. saját megvalósítású
progľamjait kiegészíti az iroda|mi kor, női torna, sporttars fog|a|koztlsokka1, melyľe
1.568.450 Ft-ot biztosít, és ezzel az osszeggel a feladat-ellátási szęrződés 5.1. pontja
szerinti bruttó 76 788 132Ft díj összegét megemeli.

Fedezete az MNPIII projekt páIyazati támogatás cisszege.

b) felkéri a polgĺíľmestert a határozat 5.a) pontja feladat-ellátási szerzőđés
mó do s ításanak előké szítésér e a|áír ásźtr a.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatariđłĺ: 2013. október 16.

4.

5.
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6. a) elfogadja az előterjesztés2. számű mellékletét képezó, a KMoP.S ,1,IlB-I2-k-2o1f-
0001 páIyázat megvalósításźravonatkozó Tĺímogatási Szerződés aktua|izá|t 9. szánlú
mellékletét.

b) felkéri a po|gźlnrtestert az aktua|ízált melléklet alapjan nyújtson be változás
bejelentési kérelmet a Pro Regio KözhasznűNonprofit Kft. felé.

Felelős: polgáľmester
Hatándő: 6.a) pont esetén 2013. október 16. 6.b) pont esetén 2013' októbeľ 1 8.

Napirend 3/1. pontja

A 2013. július 26. napjára kiírt ,,DH/20I3 típusú'' béľlakás pá.Jyázat
eredményének megállapítása
(írásbeli eIőterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - a Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja

Dr. Kocsis M:áLté
Íľásbeli előteľjesztés, amelyet az illetékes bizotĺságmeg!źrgyalt. A napirendvitájźúmegnyitja,
és megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Megszavaztfü, hogy a keľÍ.ilet tegyen egy lépést a devizahitel karosultak megsegítésére.
Számźna a mai előterjesztés arról is szól, hogy ez a pźt|yźnat nem sikerĹilt 100 oń-osan. Jó,
hogy voltak pá|yazők. Apźiyźzat eredményébőI azlátszík, hogy a Iegtĺjbb pá|yźnatot azokra a
bérlakásokľa nyújtottak be, amelyet maľ je|zett a páIyazat kiírásakor, ahol nincs becs[ilt
felújítási költség, mivel újonnan tńadott lakrísokľól varl sző. A csere előteĄesnés szeľint a
fennmaľadó lakásokĺa ismét kiíťák apáIyźzatot. Javasolja, vizsgáIjtk felül a kiírandó lakások
körét, és a pályazattal énntett lakások kcjrét is. Iľreálisnak tartja, hogy egy olyan polgar vagy
család, akinek a lakását elvették, vagy e|źrverezték, azoknak 1-2 millió forint felrijítási
költséget írjon elő az onkormźnyzat. oľĺil annat<, hogy néhĺíny đevizakarosult eredményesen
tuđott páIyázni, és tud nekik az Önkormányzat segíteni. 20 |akásbő| 4łe van érvényes
páIyáző, jelentkező, azt nem éľzik sikeľnek. Javasolja, vízsgźljfü feltil a kiírandó lakások
körét, és törekedjenek aľľa, hogy a lehető legkisebb felújítási koltséggel jaľó bérlakásokat
haszná|jźk fel eITe a céLra, mivel így segítenének érdemben, nagyobb mértékben a
kaľosultaknak.

Dr. Kocsis ľ.{őńé
Dr. Sara Botond alpolgármesternek ađja meg a szőt.

Dľ. Sáľa Botond
Azzal vitatkozna, hogy a fe|i$ítási kötelezettség u cinmagában hátľĺĺnyos tényező, erre igény
volt. Akik beköltöznek ezekbe a lakásokba, és itt a családok egyiitt tartásźlrő| varl sző, azok a
saját igényeiknek megfelelően eze|dlez a lakásokhoz hozzá fuđnak nyúlni' és újra tudjak
alakítani. Abban egyet ért Képviselő Úrral, és a tapaszta\atok an, mutatják, hogy a
pá|yázatnak volt egy gyenge pontja, ez pedig a NAV igazolások beadása. Joggal
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fe|téte|ezhették volna, hogy akinek kozös költség vagy közúzemi díjtartozásavan, annak lehet
illętéktaľtozása is. Ha ezt a pontot, mint ęlőfeltételt kiszedik, akkoľ már most is 7 pá|yáz6va|
tĺĺbben nyertek volna ezen a pá|yázaton. Fogadó &ájarl legalább 4-5 olyan á||ampo|gár jelent
ĺneg, akik lekésték a pźiyázat beadásanak határidejét, ezért a pá|yázat újbóli kiadásáľa van
igény. Ugy gondo|ja, a pá|yázatot ismételten ki kell írni a legrövidebb időn belÍil, ezért az a
javaslat, hogy a tapaszta|atokat figyelembe véve a következő testületi iilésen ezmeglorténjen.

I)r. Kocsis M:áté,
Jakabfu Tamásnak adja meg aszőt.

Jakabff Tamás
o is azt akarta megkéľdezni, hogy mi lesz a többi lakással? A vá|aszt most megkaptźk,hogy
uj páIyazatot fognak kiírni a kĺjvetkező testtileti ülésen. Javasolja, azok is pá|yźtzhassffi*,
akik nem keľtiltek bele a devizakárosult kategónába, meľt eladták a lakásukat, amelyből
kiťĺzették a devizahitelt, és azőta magán albérletekben laknak, vagy otthontalanok. Ha ők
józsefuaľosi lakásukat adtźi< ę| đevizatartozásuk miatt, akkoľ javasolja, ők is lehessenek
kedvezményezetíek.

(16 óra 05 perckoľ dr. Kocsis Máté potgĺirmester ethagłja a termet, ígl a Képviselő-testület
Iétszáma I5 Jőre cstjkken. Az ülés vezetését áneszi Egry Attila alpolgórmester.)

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Sara Botond alpolgármester részére.

Dľ. Sára Botond
Nem éĺt egyet Jakabfy képviselő javas|atával. Itt a bankokról és a lakosokľól van sző. Az
onkormlínyzat egy megoldási javaslatot terjesztett elő, hogy ezeken az embereken segítsen
olyan foľmában, hogy eséIyt teremt a bérlakásszetzésre, hogy a kölcsöntartozasból eredő
jogviszoný valamilyenképpen sikeľesen |ezĄák. Képviselő Uľ javaslatát nem tartja ebbe a
kategóriába valónak. Első sorban az ęrľrrck az e|óte1esztésnek a cé|ja, hogy a fennálló
tartozást' amelynek a kiegyenlítése kilátástalannak tűnik' ezt valamilyen módon az
onkoľmányzat egynÍtmfüodéséve| az adó le tudja záĺni. Ebbę a Képviselő Úr á|ta| tett
javaslat, a saját éfteImezése szerint, nem fer bele.

Egy Attila
Komássy Akosnak adja meg aszőt.

Komássy Ákos
Az előteryesztésben van egy olyan pá|yáző, aki több lakasľa is pá|yazott, tĺjbbek kozt. a
,,Csoki'' hazban lévo lakĺĺsra is. Az szerepe| az érvénytelenség indokolásaként' hogy
végrehajtási eljłĺľás soľán a |akásér:tékesítésre keľĺilt, és az engedményęzett szeméIy a
kölcsönszeľződésből fennálló valamennyi kĺjvetelést átváIlalta. Ha jól éľti, aĺľól van szó, ha
valakinek eIárverczték a |akását, és egyébként átvźLlla|ta az árvetezésen a vevő a fennmaľadt
követelést, akkor ő kiesik a devizakźttosultak koznl? Megkérđezi, nem lehet ezen módosítani?

Egry Attila
Megadja a szőt đr. Sĺíra Botond alpolgármesteľnek.
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Dr. Sára Botond
A Képvise\őIJt tůta|felvetett pľobléma ugyan azttuhozi, mint amit Jakabfu Tamás képviselő
felvetett. Alapvetően azokon az embereken próbál ez a pá|yázat segíteni, akiknek fennálll
kĺjlcsöntartozása van, és kilátástalan az, hogy ezt a tartozást ki tudja egyenlíteni. Az
onkormanyzat egy esetleges bérlakásban történő ott lakással segítséget ad. A bankkölcsĺjrrök
sikeres |ezáĺása sokkal nagyobb eséllyel történik meg akkoľ, ha megoldott az adós lakhatása.
Ebben az esetben az adósok sokkal nagyobb hajlandósággal adják el lakásaikat, sokkal
körľryebben mfüödnek együtt a bankkal, a bankok, pedig a tafiozások |eztĺrása érdekében
sokkal egyĹittmúködőbbek. Azokat, akik eladtak ingatlanjaikat, azokat már nem nevezik
đeviza adósoknak, mert ők mar valamilyen módon megoldották lakhatásukat. A fő szempont,
hogy embeľek ne kerüljenek az utcźxa, a végrehajtás, tĺĺłetezés soľán tudjon hová merľri' ne
veszítse el a munkájat. Az onkormányzat abban tud segíteni, hogy egy olcsóbb lakhatás
mellett az ađősságait rendezheti az adós.

(l6 óra II perckor dr. Kocsis Máté visszajott a terembe, ígl a Kłźpviselő-testtilet létszáma
ismét I6 fő. Az l,łlés vezetĺését Egry Attila alpolgármestertől visszaveszi.)

Dľ. Kocsis M.áté
Megadja aszőt JakabĄi Tamás részére.

Jakabfy Tamás
Nem pont aÍÍa a szituáciőra gondolt, mint Komassy Képviselő Ur. Valaki vesz egy lakást,
felvesz lakáshitelt, fel fizetését hiteltörlesztésre ťĺzeti, majd pár év múlva megduplazódik a
törlesztő részlet, amit nem tud továbbfizetní. Ebből ahelyzetbol hosszú távon két kiút van. Az
egyik, hogy ő maga eladja a lakást, kiťlzęti a taftozást. A másik kiút pedig az, hogy göľgeti
maga e|őtt gz adósságot, majd az 5-10 év alatt akkora méretíĺ adóssággá đuzzad', hogy elađjrĺk
a|akésát.,,Ugy gondolją bĺírmely két eset bekövetkezésekor devízahitelkárosultnak nevezető
az ađős. oket is kedvezményezné a|akáspźúyázaton.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
A pályazat küldetését sem látjfü egyforman. Ette|mezéstik szerint a páIyźzatnak az a
fimkciója" hogy a đevizakárosultak esetében mege|őzzék a hajléktalanságot. Erti, hogy a
bankok kcinnyebben megállapodnak, és írnak Ie tartozást a hitelbőI, ďe az ő leIkiviláguk
kevésbé érdekli őt, csak az egyiittmfüödés szempontja a fontos. Az a po|gár, akinek rniíľ
elvitték a lakását, ó legalább olyan đeviza hitelkarosult, mint akinek folyamatban vaÍI a
lakásanak az e|árverczése. Ha ennek a páIyázatnak a hajléktalanság megelőzése a céIja, akkor
gondoljrák végíg, hogyan |ehet azokat bevenni a kedvezményezetti kĺjľbe, akiknek a bank rnaľ
elvitte a|akását.

Dľ. Kocsis M:áté
Dr. Saľa Botondnak adja meg aszőt.
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Dr. Sára Botond
IĹt felnőtt embeľekľo| van sző, az tlngonđoskodásľól Van szó. Amiről a Képviselő Úľ beszél,
azokban az esetekben két lehetőség van. Az egyik szoľint |ezárta a hitelt, akáľ közös
értékesítéssel, és valamilyen módon lakhatását megoldotta.Yagy nem tudta, és akáľ a
hajléktalanság felé is elment az é|ete. Erre van az Önkoľmányzatnak másik pľogľamja. Ez az
előte{esztés, és ezapá|yázatnem ezze| foglalkozik. Ha valaki olyan helyzetbe keľĺĺl, amiľől a
Képviselő Úr beszéI. aľľa rendelkezésre á|| aL,ÉLEK-Pľogľam , E" * előterjesztés aľľól szól,
hogy esélyt teremt aľľa' hogy a fennálló adósságot rcndęzzékaz adósok és a hitelezők. Voltak,
akik öngondoskodó módon megoldották ezt a pľoblémát. Ezekben az esetekben az
onkoľmlĺnyzatnak akkor kell szerepet vállalni, amennyiben a hitel |ezźrźtsát, illetve a lakás
értékesítését követően nem volt képes rá.

f)r. Kocsis M:áté
További kérdés hozzásző|ás nincs, ezért a napiľend vítájátleztrja, és szavazásra bocsátja a
következő hatáĺ o zati javas l atot :

A Képviselő-testüIet úgy dönt, hogy:

l.) a ,,DHl2013.típusú,, pźiyázaton meghirdetett Budapest VIII., Vajdahunyad v 23. Y.
emelet 2. szám alatti lakásra benffitottpá|yázatok nyeľtese:

Papp Maria (4 pont)

Nincs sorľendben következő páIyźző:

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
IJatánđő: 2013. október 1 6.

2.) a ,,DW20l3típusú'' pályázaton meghirdetett Budapest VIII., Vajdahunyad u. 23. III.
emelet I. szárrl alatti lakásra benyújtottpá|yazatok nyeľtese:

Peágics A|adámé (4 pont)

Nincs sorrendben következő páIyaző.
Felelős: Kisfalu Kft ügyvezett5 igazgatőja
Hatariđő : 2013 . október 1 6.

3) a ,,DW2013.típusú', pźůyázaton meghiľdetett Budapest VI[., Karácsony S. u. 24.
ftjldszint 3. szÍm alatti lakásra benyújtottpáIyźzatok nyertese:

Bóni Miklós István (4 pont)

Nincs soľrendben következő páIyaző:

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 20 13 . október 1 6.
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4.) a ,,DH/2013'típusú', pá|yázaton meghiľdetett Budapest VIII., Dankó u,7' I. emelet 2.
szźml a|atti lakásľa benyújtott ptiyázatok nyeľtese:

Pintéľ Zo|tarné (4 pont)

Nincs sorľendben kovetkező páIytnő:

Felelős: Kisfalu Kft iigyvezető ígazgatőja
Határidő: 2013. október 16.

5.) felkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy a 1.), 2.) 3.), 4.) pontban meghatźlrozott lakásokra
vonatkozőan a nyeľtes páLyazőI&al a béľleti szerzođést kĺjsse meg. A pźiyázatra kiíťt
lakásokra kötött bérleti szerződésbe bele kell foglalni, hogy a bérlő a lakást a bérleti
szetzőđés megktitésétó| sztrĺlított 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatĄa
Hataľidő: 2013. novembeľ 30.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t a ,,DH/20I3.típusú'' pá|yázat ismételt kiírásáta, 16 db lakás
vonatkozás źtban _ melyre érvényes pá|yazat nem éľkezett -, azza| a módosítással, hogy
apá|yázőnak nem kell NAV igazo|źst csatolni.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hatźndo : 2013. október 1 6.

7.) felkéri a Kisfďu Kft-t, hogy az ismételt ,,DHJ20I3.típusú'' bérlakás pá|yźzat taľta]mi
követelményeire vonatkozőan tegye meg javaslatát, legkésőbb a Képviselő-testĺilet
2013. novemberi első rendes tilése

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatźnđő:20|3. novemberi első rendes ülése

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatźtrozatot 16 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

\ZAVAZ^SNÁI JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR o ZATHI Z AT ALHI Z EGYSZERÚ szóľo g g sÉc szÜrsÉcp s
HeľÁnoz'q.ľ:
38012013. (x.16.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

I.) a ,,DW2013.típusú', páIyázaton meghirdetett Budapest VIII., Vajdahunyaď u.23. Y.
emelet 2. szfun alatti lakásra benyújtottpáIyźzatok nyertese:
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Papp Mária (4 pont)

Nincs sorľendben kovetkező pá|y tző:

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatoja
Határidő: 20|3 . október 1 6.

2.) a ,,DH/2013típusú', páIyźzaton meghirdetett Budapest VIII., Vajdahunyad u. 23' III.
emelet 1. szám alatti lakásra benyrijtott pá|yázatok nyeľtese:

Peágics Aladárné (4 pont)

Nincs soľľendben kcjvetkező pállyaző.

Felelős : Kisfalu Kft ugyv ezető igazgatőja
Hataĺiđ(i: 2013 . október 1 6.

3.) a ,,DW2013.típusú'' pá|yázaton meghirdetett Budapest VIII., Karácsony S. u. 24.
ft i l dszi nt 3 . szźtm alatti lakásra benyúj to tt p áIy taatok nyerte s e :

Bóni Miklós István (4 pont)

Nincs sorrendben k<jvetkező pá|yźnő:

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja

. Hatźnđő:2013. október 16.

l 4.) a ,,DH/2013.típusú', pá|yázaton meghiľdetett Budapest VI[., Dankó u. 7. I. eme|et 2.
szźtma|attilakásrabenýjtottpá|yázatoknyeľtese:

Pintér Zo|tÁnné (4 pont)

Nincs sorrendben k<ĺvetkező páIyáző:

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető igazgatőja
Hatariđő: 20|3. október 1 6.

5.) felkéri a Kisfalu Kft.-t, hogy a I.), 2.) 3.), 4.) pontban meghataľozott lakásokra
vonatkozóan a nyertes pályazó|d<al a bérleti szetződést kĺisse meg. A páIyázatraklírt
lakásokľa kötött bérleti szeru(5désbe bele kell foglalni, hogy a bérlő a lakást a bérleti
szeruőđés megkĺitésétóI számított 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatoja
Hatánďő: 2013. november 3 0.
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ó.) felkéń a Kisfalu Kft-t a ,,DW20I3.típusú', ptĺ|yázat ismételt kiírására, 16 db lakás
vonatkozásában - melyre érvényes pá|yázatĺem érkezett -, azza| a módosítással, lrogy
apá|yazőnak nem kell NAV igazolást csatolni'

Felelős : Kisfalu Kft ngyv ezető igazgatőja
Hatźrido: 2013. október 16.

7.) Í.elkéri a Kistälu Kft-t, hogy az ismételt ,,DHlf073.típusú'' bérlakás páIyäzat taľtalnri
k<jvetelményeiľe vonatkozőaĺ tegye meg javas|atźú, legkésőbb a Képviselő-testület
2013. novemberi első rendes ülése

Felelős: Kisfalu Kft úgyvezető ígazgatőja
Hatańđő: 2013 ' novembeľi első rendes iilése

Napiľend 3l2. pontja

Javaslat a 
''LNR/2013 

típusú'' bérlakás pá|yánat kiíľásáľa
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja

Dľ. Kocsis M:álté
Szóbeli kiegészítésre megadja a szőt Kovács ottónak.

Kovács Ottĺó
Pontosítást tesz a pá|yźzati felhívás mellékletéhez. A 2. pontnál, ,,...ha 5 pontnál kevesebbet
& ę| a pályźnő..,' ezt 2 pontra szerctné levinni, mert az 5 pontot magasnak ta|áIja.

I)r. Kocsĺs M:áLté

Ezze| a módosítássalteľjeszti a Képviselő-testiilet e|é az előterjesztést. Az illetékes bizottság
meglźrgya|ta az eredetit. A napiľend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Sz1Ii Balázs
képviselőnek.

Szili Balázs
Nagyon sok bérleménynél előforđult, hogy a bérlő bérleti díja meghaladta az osszbevétel
fe|ét, így azt nem bírták kiÍizetni, ezért oĺul, hogy enné| a pźiyazatnál kikötés a család
összjövede|emi vizsgá|ata. Szerinte azt, hogy külön pontozĺísra kerĺil a kozép-, illetve
felsőfokú végzettség, ,,tíl|biztosításnak'' érzi. Pĺźndásul a pilyźnatbőI klzĄźk az aIapfo|o,l
végzetĺségĺĺeket, szerinte ez sérti az egyen|ő elv bánásmódot. Nem érti, ha vďaki alapfokú
végzettséga' đe fudja ťlzętru a lakbért, akkor miéľt van apá|yazők kciréből kizźtrva. Javasolja,
hogy a palyźzatí feltételek köZülkeniljĺin törlésre az iskolai végzettségre vonatkozó adat.

Dr. Kocsis ľ'{.álté

YáLaszadásramegadja a szőt dr. Saľa Botond alpolgármesternek.

Dr. Sára Botond
A páIyźnat azokat tźlmogatja, akik tanulnak. A középfokú végzettség az lehet akź;ľ
szakmunkás, szakkĺĺzép, gimnźzhlĺrli végzettség is. Előnyben részesíti azokat, akik tesznek az
éleĺikért, és segítséget nyújt nekik egy <inkormányzati bérlakás, akar a munkába, aktr a
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jĹivedelemszerzés, vagy csa|ádfenntaľtás tekintetében. Tehát a pontozási ľendszeľben is
részesüljenek előnyben.

Dr. Kocsis nĺáté
Megadja a szőt Jakabfy Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Azok a páIyźzők' akik az a|apvető kcivetelményekkel rendelkeznek, akkor már megvan a 2
pontjuk, tehát éľtelmét vesztette a ,,minimum ponthatár,, kifejezés, mert így mindenki, aki
éľvényes pályázatot nyrijt be, maľ meglesz a 2 pontja. Nem érti ez a rész minek akkor bele?
Álpolgármesteľ Úr vá|aszábő| pedig azt értě|meńe, hogy ki kell törölni a középfokú
végzettséget a feltételek kozül, mert eleve a pontľenđszer is előnyben részesíti azokat.

Dr. Kocsis lĺáLté
Előterjesnőnek adja meg a szőt.

Kovács Ottó
Volt egyeztetés aľról, hogy a minimum pontszámotholhuzzák meg, egyáltalán legyen-e, és
azért írtźkbe a2 pontot, hogy legalább eddig jusson e| apáIyáző.

Dr. Kocsis ľ.Iáúé
Sz1Ii Ba|ázs képviselő ur !

Szili Balázs
Megerősíti, hogy az, hogy nem azt mondják, hogy előnyben részesítik azokat, akiknek
magasabb az iskolai végzetÍségtik, hanem hogy nem engedik pa|yźuni, akinek alapfokú
végzettsége van' az điszk,ĺimináció. Javasolja, hogy keľĹiljön ki a páIyazati feltételek kcizül, és
kizárő|ag csak a pontozásnál szerepeljen, hogy előnye legyen annak, akinek magasabb az
iskolai végzettsége.

Dľ. Kocsis ľ.IáLté
Kér dezi az el ő terj e s ztőt, ho gy mi az ál láspo ntj a?

Kovács Ottó
Az á|tala tett javaslat - a2 pontminimum - az kiesik a feltételrendszerből, és nincs minimum
ponthatár. A másik lehetőség, hogy a Képviselő-testÍ.ilet úgy dönt, hogy kibővítt ezt a köľt,
amit pil lan atnyilag me ghatźlt o ztak.
Fenntaľtjfü azt az álláspontot, hogy apontozásban benn marad, de nincs minimum pontszáma
a p áIy źzati felhívásnak.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megadja a szőtJakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Szi|iBalazs aztvetette fel, hogy a feltételek közül tĺiľlődjön alega|ább középfokú végzettség.
Szerinte nem eITe vá|aszolt az e|őteńesztő.
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Dr. Kocsis M:álté
SzIIi Balázs képviselő módosító javas|atźú. az e|őteqesztő befogadta. További kéľdés,
hozzásző|tts hiányában a napirend vitaját |ezćtrja, és szavazásra bocsátja a módosított
hatáĺ o zati j avas l atot.

A Képviselő-tesťtilet úgy dcint, hogy:

1.) a22I/20I3. (VI.05.) szźlm,(s'hattrozatźnak 1.)b) pontja, azalźhbíak szeľint módosul:
2013.II. félévben azon lakással nem ľendelkező Józsefuaĺosban élő családok, illetve
pá|yakezđo fiatalok részéte kerĹiljön ptiyázatkifuásralakás felújítási kcjtelezettséggel,
akik józsefuarosi állandó bejelentett lakosok, esetleg l'artőzkodási heliyel rendelkezők,
és legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkeznek.
Felelős: Kisfalu Kft.
Hataľidő: 2013. október 16.

2.) 2013. október 28. - 2013. november 27. között páIyźzatot íľ ki, a páIyázat
benyujtásakor lakással nem rendelkezó,40. évfüet be nem töltött, a Jőzsefvárosbaĺl 3

éve állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel, valamint legalább egy éves
munkavíszorľlyal rendelkezők részére, a páIyénafta kiíľt lakás felújítási
kĺjtelezettségével, 1 év hatfuozott időľe szóló bérleti szerzőđéssel, előbérleti jog
biáosításával, költségelvű bérleti díj előírása mellett, az a|źlbbiakban felsorolt és
megnevezett 20 darab béľlakásra.

1.) Budapest VIII., Bezerédi u. 6. A ép.2.|h,II.29. 2 szoba 67,9Om2
komfortos

2.) Budapest VIII., Dankó u. 16. I. em. 9. 1 szoba 25,34m2
összkomfortos
3.) Budapest VIII., Dankó u. 17. III. em.28. 1 szoba 45,83 m2
komfoľt néIkiil
4.) Budapest VIII., Dankó u. 30. III. em. l. 1 szoba 30,06m2
félkomfortos
5.) Budapest VIII., Dankó u. 40. IV. em.Z. Zszoba 64,f6m2
összkomfortos
6.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. fszt. 10. 2 szoba 61,50m2
komfoľtos
7.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. I. em. 4. 1 szoba 33,68m2
komfortos
8.) Budapest VIII., Dugonics u. 11. il. em. 30. 2 szoba 56,47m2
komfortos
9.) Budapest VIII., Dugonics u. 14. II. em. 36. 1 szoba 27,70m2
félkomfortos
10.) Budapest VIII., Fecske u. 18. fszt. 3. I szoba 31,50m2
komfortos
11.)BudapestVI[., Illésu. 19.fsď..2 2 szoba 60,6Im2
komfoľtos
12.) Budapest VIII., József u. 47.II. em. 4. 1 szoba 27,1Im2
összkomfortos
13.) Budapest VIII., Kőris u.  lŁfszt.1 . 1 szoba 43,84m2
komfoľt nélküli



14.) Budapest VIIL, Lovassy L. u.4. fszt.4. I szoba 29,69tn2
felkomfortos
l5.) Budapest VIII., Lujzau.22. Aép.fszt.2. 1 szoba 59,l5m2
komfortos
16.) Budapest VIII., Rigó u.  lAfszt.1. 2+fé| szoba 91,94 m2
komfoĺtos
17.) Budapest VIII., Sárkány u. |Zlb. fszt' l0. 2 szoba 59,Ż9 m2
komfort nélkiili
18.) Budapest VI[., Tömő u.Z3/a.II. em. 35. 2 szoba 64,00 m2
komfortos
19.) Budapest VIII., Tomő u.23lb. fszt.7. 2+fé| szoba 52,80 m2
komfort nélkĹili
20.) Budapest VIII., Vajdahunyad u. l 1. fszt. 6. l+fél szoba 38,10 m2
komfort nólkiili

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatáľidő: 2013. október 28.

3.) felkéľi a Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a pá|yćlzat ercdményének a
megá|Lapítására.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidó 2013. október 1 6.

4.) hozzájáĺul, hogy a pźt|yázatra kiírt lakásokľa kötött béľleti szerzőđésekben bérbeadó,
10 éves elidegenítési tilalmat kĺjssön ki.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatźndo : 2013. október 1 6.

5.) hozzájaru'I, hogy a pálytnati Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 500,- Ft +Áfa
a Kisfalu Kft. bevéte|étképezze.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatźttíđő : 20 13 . október 1 6.

Dľ. Kocsis M:áté
15 igen' 1 nem' 0 tartőzkodással a Képviselő-testĹilet elfogadta az a|ábbihatźtrozatot.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVrSELo
A I{ATÁR oZ ATHc. Z AT ALlľrIZ EGY sZERÚ S ZóToB B s Éc s zÜrs Écps
rĺa.ľÁRozĺ.ľ:
38112013. (x.16.) 15IGEN 1 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1.) a22l/20l3. CW.05.) számuhatźrozatának 1.)b) pontja, azalábbiakszeľint módosul:
2013.II. félévben azon lakással nem rendelkező Józsefuarosban é1ő családok, illeťve
pá|yakezđő fiatalok részére kerülj<in páIyázat kiírásra lakás felújítási kötelezettséggel,
akik józsefuarosi állaĺrdó bejelentett lakosok, esetleg furtőzkodási helIyel ľenđelkezők,
és legalább egy éves munkaviszonnyal ľendelkeznek.
Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő : 20 |3 . októbeľ 1 6.
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2.) 20|3. október 28. - 2013. november 27. között páIyázatot ir ki, a pá|yázat
benyújtásakor lakással nem rendelkező,40. évtiket be nem toItött, a Jőzsefvěĺosban 3

éve állandó lakcímmel, vagy taľtózkodási hellyel, valamint legalább egy éves
munkaviszonnyal rendelkezők részére, a pá|yázatra kiíľĹ lakás felújítási
kcjtelezettségéve|, 1 év hatźnozott időre szóló béľleti szerzodéssel, előbéľleti jog
binosításával, költségelvĺĺ béľleti díj előírása mellett, az a|ábbiakban felsorolt és
me gnev ezett 20 đarub b éľl akásľa'

1.) Budapest VIII., Bezerédi u. 6. A ép.2.|h.II.fg. 2 szoba 67,9Om2
komfortos

2.) Budapest VIII., Dankó u. 16. I. em. 9. 1 szoba 25,34m2
összkomfoľtos
3.) Budapest VIII., Dankó u. 17. III. em.f9. 1 szoba 45,83 m?
komfoľt nélkül
4.) Budapest VIII., Dankó u. 30. III. em. 1. l szoba 3O,O6m2

félkomfortos
5.) Budapest VIII., Dankó u.40. IV. em.f. fszoba 64,f6m2
összkomfortos
6.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. fszt. 10. f szoba 61,50m2
komfortos
7.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. I. em.4. I szoba 33,68m2
komfortos
8.) Budapest VIII., Dugonics u. t 1. II. em. 30. 2 szoba 56,47m2
komfortos
9.) Budapest VIII., Dugonics u. 14. II. em. 36. I szoba 27,7Omz
félkomfortos
I 0.) Budapest VIII., Fecske u. 1 8. fszt. 3. I szoba 3 I ,50m2
komfortos
1 1.) Budapest VIII., Illés u. |9. fszt.2 2 szoba 6}.6lm2
komfortos
12.) Budapest VIII., József u. 47.ÍI. em. 4. 1 szoba 2?,I|mz
összkomfortos
1 3.) Budapest VIII., Kőľis u. 4l A fszt. 7 . l szoba 43,84m2
komfoľt nélkĺili
14.) Budapest VIII., Lovassy L. u.4. fszt. 4- I szoba 29,69m2
félkomfortos
15.) Budapest VI[., Lujzau.22. Aép.fszt.2. 1 szoba 59,I5m2
komfortos
t6.) Budapest VIII., Rigó u. 4lAfszt. t. f+fé| szoba 9I,94 m2

komfortos
17.) Budapest VIII., Sárkány l.I2/b. fszt. 10. 2 szoba 59,29 m2
komfort nélküli
l8.) Budapest VIII., Tömő u.Z3la.Il. em. 35. 2 szoba 64,00 m,
komfoľtos
19.) Budapest VIII., Tömő u.23lb. fsú..7. 2+fé| szoba 52,80 m2
komfoľt nélkiili
20.) Budapest VIII., Vajdahunyad u. 11 . ťszt. 6. l+fél szoba 38,10 m,
komfort nélküli

Felelős: Kisfalu Kft.
Határiđő: 20 13 . október 28.
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3.) felkéri a Ytrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot a pá|yázat eľedményének a
megá||apitására.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hataĺidő: 2013. október 16.

4.)hozzájárul, hogy apźiyźnatra kiírt lakásokĺa kötött bérleti szerződésekben bérbeadó, 10

éves elidegenítési tilalmat kösson ki.
Felelős: Kisfalu Kft.
Hataľidő: 2013. október 16.

5.)hozzájźrul, hogy apźůyźzatíJelentkezési Lap ellenértékeként beťĺzetett 500,- Ft +Áfa a
Kisfalu Kft . bevételét képezze.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2013. október 1 6.

4. Y agy onkezelésselo városü zemeltetéssel kapcsolatos előteľj esztések

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat a Teleki téri Pĺaccal kapcsolatos dłintések meghozata|ára
(íľásbeli előterj eszté s, P orĺ<ÉzB ES ÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis M.áúé
Írásbeli előterjesaés, amelyet bizottság nem tátgyalt meg. A napiľend vitáját megnyitja, és

megadja aszőt dr. Révész Mźńaképviselő asszonynak.

Dr. Révész M:árta
Nagyon jónak tĄa, hogy az onkormanyzat tĺgy fogja kialakítani a pavilonokat, ahogy a

bérlők kérik. Miutan ennek uttna ktitik meg a szerződéseket, mi a garancia ana, hogy azt a
pavilont a leendő bérlő hosszri távra köti meg?

Dľ. Kocsis M.áúé
Megadja aszőt dr. Alfř'ldi Györgynek.

Dr. Alfiildi György
A végleges bérleti szerződéseket még az osz folyamán elindítjfü. Azokkal, akikkel
meg!árgya|tźk a műszaki mellékletet, azokkal a végleges béľleti szerzőđést meg kell kötni,
hiszen kölcsĺĺnĺisen vállalnak felelősséget a piac nyitásáért. A bérlő vźl|a|ja, hogy azt a
tevékenységet oly módon, mi vállaljuk, hogy arra a tevékenységre alkalmas,
alapkiszerelésben adják źń a pavi|onokat. Hogy hosszú távon ott maľadjanak, arÍa a
Képviselő-testtiletnek egy ĺyźnihatáĺozata kéľte fel a RévS Zrt-t. Az ügyvéd, dr. Sándi K|źra
megvizsgtllta a jelenIeg hatályos vagyonÍendeletet. Az önkoľmźtĺyzatt vagyonĺendeLet és az
előszeruődés kozösen azt tuđjtk biztosítani, hogy a bérlőknek minđen lehetőségtik megvan
afia _ ttirvényes keretek k<jzĺitt - hogy a szerződést felbontsák' az ilzęmeltetést másnak
átađják. Az onkormźnyzat rendeletében az átadást feltételekhez kötheti, amelynek a részletes
kidolgozása folyamatban van. Ténylegesen nem lehet tiltani az átadást, de a

vagyonÍendeletben |ehet azt pontosítani, hogy milyen feltételek mellett történhet az meg,
amelyek az onkormányzathosszú távú érdekeit tudjrák szolgálni.
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Dr. Kocsis N.ĺáté
Pintér Attila képviselőnek adja meg a szőt.

Pintéľ Attila
Az e|őterjesztés szerint a feđezetet' a bruttó 38 millió forintot a Teleki téľ közteľĹilet tervezés
és kivitelezés sorľól veszik el. Emlékezete szeriĺt a piac felépítése után a kĺjzlekedési
csomópontot két keresńeződéssé alakítjźt< át. Ezek szeńnt ettől a fejlesztéstől veszik el a
pénń?

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt dľ. Alft'ldi Gyĺiľgynek.

Dľ. AtÍłildi György
Az a sor, amelyet megneveztek a költségvetésben, akkor még nem volt biztos, hogy az
onkormĺínyzat megnyerí az MNP-Iil. támogatást. Abba a progľamba sikerĹilt az iÍ- és
jáľdafejlesztési programokat beletenni, ezért az azon a Soron lévő tételek felszabadu|tak.Ezért
ezt jelölte meg az onkormrínyzat fonásként.

Dr. Kocsis Nĺáúé
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Támogatjak a pavilonok elkészítését. Ha jól emléksz1k, eredetileg egy olyan terwel indult a
piac kivitelezése, hogy a pavilonok teljes egészében a majdani béľlők költségére készülnek el.
Nem kívanják ellehetetleníteni a piaci aľusok he|yzetét. Megkoszöni dr. Alft'ldi György
magyarázatát,hogy honnan szabadult fel tartalék. A jegyzókönyv kedvéért mondja e|,hogy ez
további 38 millió forinttal növeli a Teleki téri piac építésének a költségét, ami máľ így is
jócskan meghaladta azt abizonyos bevételt, amelyért a tér másik felét adták e|. Ezze| egyiitt
orĹilnek az új Teleki tér piac megépítésének.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja aszőt Pintér Attilanak.

Pintéľ Attila
Ő ĺs ĺlgy vette észre, hogy a 38 millió forint egy olyan tétel, amely apiac ktiltségeit emeli
utólag. Megnézte az 1. számis' mellékletbęn szeľeplő tételeket. Például a |<legészítő
hőszigetelés miéĺ nem képezi az épi|et Észét? A kivitelezó a vźsétr|ők által hasznźit térben
elkészíti a jtrő|apot' majd a pavilonok alatt kihagyja, és majd egy másik kivitelező befejezí
azt2

Dľ. Kocsis M.áté
Megadja aszőt dr. Alft'ldi Gyöľgynek.

Dľ. Alftildi Gyiiľgy
20II óta a döntések mindig tartalmaztak koaeruleti rekonstrukciőra pénzt. Ez a tétel nem
emeli a kciltségeket. Azok a munkfü, amelyeket itt megneveztek nem voltak benne az ercdeti
kivitelezés kiíľásában. Az eredeti kiírásban műgyanta burkolat volt. A következő lépést úgy
fudtak megtenni, hogy a bérlőkkel végig vitték a kéthónapostáĺgya|ás sorozatot, hiszen akkor



tudták meg pontosan, lrogy lrol vannak avá|aszfa|ak, lrova ke|l buľkolatot elhelyezni. Minden
egyes helyiségre külön bontva mtĺszaki leírás van. Ez összességében egy kozbeszerzési kiĺľást
mega|apozó költségvetési kiíľást mellékeltek a testületi anyaghoz. Nagyon nehéz, hogy
folyamatában törĹént ilyen sok vá|tozás. AÍlhoz, hogy a projekt megfelelően le tudjon zajlani,
ahhoz szfüségesek ezek a pótlólagosbenlházások. Ezéľt gondolták úgy, hogy aközbeszerzési
elj:írásban kiválasztott kivitelezővel kell, ehhez az épttkezéshez közvetlenül csatolható
módon, a többi munkát is elvégeztetni.

Dr. Kocsis l/Iáté
Megállapítja, hogy a napiľend tfugyź.ľian további kérdés, hozzásző]rźls nem érkezętt. A
napi rend v itáj át |ezárj a, é s a kö vetk ező határ o zati j avas l atot b o c s átj a szav azásr a:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. az lij Teleki téri piac árusító pavilonjainak bérlői igények figyelembe vételével cisszeállított
kivitelezésére _ az e|otetjesztés 1. sz. mellék|etét képező összegzés alapján . bruttó
38.100,0 e Ft kerettjsszeget binosit cjnként vá||alt feladatként, az a|ábbiak szeľint:

- 2014. évi e|ozetes kötelezettség vállalás 8.100 e Ft áfa visszatéľiilés terhére'

- 11605 címen a Teleki téri piac projekten belül a ktjzterĹilet teľvezés és kivitelezés
beruházźsi eloirźnyzatrő| 2I.978'0 e Ft-ot, a közterületi kiadások beruhazási
előirtnyzatrő| 8.022,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. október 16.

2. a) ahatátozat 1. pontjában fogIaltak miatt az onkoľmźnyzatkiadás 1 1605 cím _ Teleki téľi
piac projekten belÍil - a kijzterület tervezés és kivitelezés benlházási elłĺirtnyzatrőI
2|.978,0 e Ft-ot, a közterĺileti kiadások benlhźľ;tsi e|ofuányzatrőI 8.022,0 e Ft-ot
átcsoportosít _ cinként vállalt feladat _ apiac építése beruhazási eloirźnyzatźlra.

b) a2014. évi költségvetés terhére előzetes kĺjtelezettséget vállal 8.100 e Ft összegben -
önként v á|Ia|t feladat - az áfa visszaigénytésből szérmaző bevétel teľhére'

Felelős: polgiírmesteľ
Határiđő: 20|3. októbeľ 16. és a20|4. évi költségvetés tervezése

3. felkéri a polgármestert a hatátozat 1. pontja szerinti kozbeszeruési eljaľás előkészítéséľe és
lefolytatásaľa.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013. október 16.

4. felkérí a polgĺíľmestert, hogy ahatározatban foglaltakat a20|3. évi költségvetésről szóló
rendelet módosításiíná| és 2014. évi költségvetésről szóló ľendelet készítésénél vegye
figyelembe

Felelős: polgĺĺrmester
Hataridő: a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása, valamint

2014. évi költségvetés tervezése
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Dr. Kocsis l/ĺáté
Megá'|Iapítja, hogy a Képviselő-testtilet 16 igen, 0 nem szavazattal, taľtőzkođás nélkitl
elfo gadta a hattr o zatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspĺ.o
A }rA'l.ÁR O Z A, I, Ho ZA]ALH oZ MN ťJ S ÍTETT SZT TÖB B s ÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
382ĺ2013. (x.16.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

7. azuj Teleki tétipiac arusító pavilonjainak bérlői igények figyelembe vételével ĺĺsszeállított
kivitelezésére _ az eloterjesztés 1. sz. mellékletét képező összegzés a|apján - bľuttó
38.100,0 e Ftkeretösszeget biztosít önként vá||a|t feladatként,aza|źlbbiak szerint:

- 2014. évi e|ózetes kötelezettség vállalás 8.100 e Ft áfa visszatéľĹilés terhéľe,

- 11605 címen a Teleki téľi piac projekten belül a közteľiilet tervezés és kivitelezés
ben:hazási e|őirźnyzattő| 2I.978,0 e Ft-ot, a kcjzterületi kiadások beruházási
előirźnyzaft ő| 8.022,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. októbeľ 16.

2. a) ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormĺĺnyzatkiadás 11605 cím - Teleki téľi
piac projekten belül - a ktjzterĹi|et tervezés és kivitelezés benlházási e|őirtnyzatrő|
21.978,0 e Ft-ot, a közterületi kiadások benlházási eIóirćnyzatrő| 8.0f2,0 e Ft-ot
átcsoportosít _ önként vái|a|t feladat _ a piac építése beruhazási e|őkźnyzatára.

b) a 2014. évi k<iltségvetés terhére előzetes kötelezettséget válla| 8.100 e Ft ĺjsszegben -
önként vál|a|t feladat - az źfa visszaigénylésből száľmaző bevéte| terhére.

Felęlős: polgármester
Hatfuidő: 2013. október 16. és a20|4. évi kĺĺltségvetés teľvezése

3. felkéľi a polgáľmesteľt a határozat 1. pontja szerinti kilzbeszęrzési eljarás eIőkészítésére és
lefolytatásara.

Felelős: polgármesteľ
Hatźnidő: 2013. október 16.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a2013. évi költségvetésľől szóló
rendelet módosításánźi és 2014. évi kĺjltségvetésről szóló rendelet készítésénél vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatarjdő: a 20|3. évi költségvetésľől szőIő rendelet következő módosítása, vďamint

2014. évi kĺlltségvetés tervezése
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Napirend 4/2. pontja
Javaslat a Józsefvárosi pályaudvaľ teľiiletére vonatkozó "lTxúsz
módosítási eljárásban 3 partncrs ég.i cgyeztctés |ezárására
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

I)ľ. Kocsĺs M.áté
Írásbeli előterjesztés, amelyet bizottságok nem tĺáľgyaltak. A Ho|okauszt
Gyeľmekáldozatainak Emlékhelye Európai oktatási Kĺizpont |étrehoztsźĺval kapcsolatos
beruhźnás polgáľmesteri kapcsolatta,ĺtőjaként Kertészné Bľódy Saľoltat kérte fel.
A napirendi pont vitáját megnyitja, és megadja a szőt Vörös Tamásnak.

Yöľiis Tamás
A FIDESZ-KDNP és jó maga nevében is üdvözli ezt a beruhźtzźlst, amely méltó emléket á||it a
nemzeti szocialista rendszer és annak szövetségesei által meggyilkolt embeľek emlékére.
Józsefuaros érintett volt ebben a kérdésben. Sajnos Józsefuaľost mind a két diktatura
,,megtapostď,, az itt élőket mind a két diktatura megpľóbálta ellehetetleníteni, így azt
gondolja, méltó helyre kera| az emlékkcizpont.

Dr. Kocsis M:áté
További hozzászo|ás, kérdés hiányában a napirend vitáját Lezáĺja, és szavazásra bocsáda a
kcj vetkező hattlr o zati javas latot :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. \ezźĄa a Fiumei út - Salgótarjáni út _ Konyves Kálmán kdrut _ Kőbanyai út _ orczy
téľ á|ta| hatálto|t területre vonatkozőan, a Holokauszt Gyermekálđozatainak
Emlékhelye _ Európai olctatási Központ |étrehozźsa érdekében elindított rcrÉsz
mó do s ítas i elj áľás p aľtners é g í e gy eztetési szakaszźi.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. októbeľ 1 6.

2. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az á|Iarli főépítésznél a Fiumei út _
Salgótarjáni út _ Kcinyves Kálman körut _ Kőbĺĺnyai út _ otczy tér á|ta| hatíľolt
teľületre vonatkozóan, a Holokauszt Gyermeká|dozatainak Emlékhelye _ Euľópai
oktatasi Központ létrehozźsa érdekében elindított rórÉsz módosítási eljĺĺrás végső
szakmai véleményezési szakas zźnak lefolytatását.
Felelős: polgĺírmester
Hatźridłĺ: 2013. október 1 6.

Dr. Kocsis M;áté
Megźil|apítja, hogy a Képviselő-testület a hatźxozatot 15 igen, 0 nem szavazattal, I
tartő zko dás mel lett e l fo sadta.
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ĺZAvAZ^SNAL JELEN VAN 16 rÉpvIsBro
e HerÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z pcys zpRŰ szo ľo s g s Éc szÜrs ÉcB s
HATAROZAT:
383ĺ20Í3. (x.t6.) 15IGEN O NEM t ľĺ.RľozrooÁss,ą.I.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. |ezáĺja a Fiumei út _ SalgótaÍjáni út - Könyves Kálmán körut -Kobányai út - otczy
tér á|ta| hataľolt terĹiletre vonatkozőan, a Holokauszt Gyermekáldozatairrak
Emlékhelye - Európai oktatasi Központ |étrehozása éľdekében elinđított lórÉsz
módo sításí elj aľás paľtnerségi egyeztetési szakaszźń.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013 . okÍóber 1 6.

2. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az állami fóépítésznél a Fiumei út -
Salgótaľjáni út - Könyves Kálman körut _ Kóbarryai ut _ orczy tér á|ta| hatáľolt
teniletľe vonatkozóan, a Holokauszt Gyermekźidozatainak Emlékhelye - Euľópai

. oktatási Központ |étĺehozása érdekében elindított ĺorÉsz módosítási eljaľás végső
szakmai véleménye zési szakasztnak lefolytatását.
Felelős: polgaľmester
Hatźlridő: 2013. október 1 6.

Napiľend 4l3. pontja

átruházására
(írásbeli előterj esztés, p óľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis IllźLté - polgĺírmester

I)r. Kocsis M:áLté

Írásbeti e\őterjesztés, amelyet bizottság nem tárgyalt. A napirenđ vitáját megnyitja, és
megadja aszőt dľ. Révész Mźrtaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
Ezt a területet az onkormányzat ingyenesen ađja at. Megkérdezi, nem lehet ezekért az
ingatlanokéľt bármilyen más csereingatlant kérni? Például a Vajdahunyađ utcai hajléktalan
szá||őra gondol. Megkérđezi, miért ađjek át a teľiiletet ingyenesen?

I)ľ. Kocsis M:áté
Dr. Sara Botond alpolgármesternek adj a meg a szőt.

Dľ. Sára Botond
Állami berłházźstól van szó, mellyel kapcsolatban törvény is született. A nemzeti vagyon
t<irvény szerint, ha a beruhźľzźsről' tcirvény született, akkor az AIIam és az önkoľmányzat
közotti ingyenes vagyonátadásra van lehetőség. A projekt nemes' komoly allami beruházás,
amelyhez képest az ingat|an éľtéktelen. Ezek az ingatlanok sávok, amelyek önmagukban
hasznáIhatatlanok. Ezek még cserealapnak sem jók. Ez ateru|et feldaľabolt tertĺlet, ahol van
ál|arni, fővĺárosi és kerületi ĺjnkormĺĺnyzati terťlLet. Önmagukban a területek semmilyen
haszno sításra nem alkalmas ak.



Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Jakab$ĺ Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Megkérdezi, hogy a két hosszri telekľe mit lehet építeni? Ezért csodáIkozik ezen az
előterjesztésen.

I)r. Kocsis Máté
Megadj a a szőt Femezelyi Gergely főépítésznek.

Fernezelyi Geľgely DLA
A Puskás Stadion benslrrázás ezen a terĺileten egy parko|őhazat kívan építeni, vasúti
kapcsolatta|. Ezért' van szĹfüség a keskeny csíktelkekĺe. A haromsz<ig alakú nagyobb telek
jelenleg is a Fővaros fulajdonĺíbaÍl van' a két csíkte|ek az onkoľmanyzaté. A telkek átadása
utĺín jöhet létre ott aberuhźzás.

Dr. Kocsis Máúé
Dr. Révész Mártanak adja meg a szőt.

Dr. Révész Márta
Az e|őtetjesztés szerint ez ate|e|<rész a2001-es adatok a|apján 260 millió foľintot értéka. Ez
elég sok, így nem mondaná,hogy az értéktelen. Nem kaphatnaaz onkormányzat valami mást
ingyen cserébe?

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Saľa Botond alpolg:írmesternek.

Dľ. Sáľa Botond
Az, hogy ez az éľték miből származik, az a szźtmźra is kérdéses. Ha megnézik ezekęt a
te]keket ĺjnállóan, ezek hasznosítiísra nem alkalmasak. Ezek nem piaci, forgalmi éľtékek,
hanem könyv szerinti értékek. Forgalomképtelen ingatlanokÍól van sző. Szó szoros
éľtelemben, amit ingat|anértéknek lehet tekinteĺi, ez nem az. En' az összeget forgalmi
értékként figyelembe venni nem lehet. Ha ez az ingat|arl bármilyen cserealapot szolgá|na,
saját maga is mindent megtett volną hogy valamit kérjenek cserébe. Nincs más alternatíva.
Egyrészt töľvényi felhata|mazás, másrészt eze|&eI az ingatIarlokkal cinállóan semmit nem
lehet kezdeni.

Dľ. Kocsĺs M:áté
Jakabfu Tamás képviselőnek adja meg a szőt.

Jakabff Tamás
A nagyobb teleknek csak egy részét szeretlré elvirni az 'ąI|arn.Megkérđezi, melyik azarész,
amelyik az onkormtnyzatnak megmarad? A vazrajzon űgy látja, hogy a három telek
kompletten összeillik. Megkérdezi mit jelent pontosan a vÁV fetütépítés? Ez egy vasúti vagy
közűti építés?

Dr. Kocsis N.IjLté
Megaďja a szőt Femezelyi Gergelynek.
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Fernezelyi Geľgely DLA
A MAV felülépítés az egy tervezett nyomvonala egy gépkocsi felüljárónak, amely a sínek
fe|eĹIvezetne ćú az Asztalos Sándor úca irányába. Ez aDőzsa Gyĺirgy utat kapcsolná össze a
Kőbanyai utta|. Ez sajnos csak terveken szeľepel, ilyen beruhazásokról nincsen szó. Ez egy
nagyon hosszú telek, amely kinyulik addig a csomópontig, amely a Metľo állomás, illetve az
Aĺéna melletti Sport Szálló előtti ktjzlekedési csomópontigtart ez atc|cksttv. Ennek csak az a
ľésze kell a Puskás Stadion beruházása szttmtra, amely a haromszcjg teriilethez kapcsolódik,
és ezért szeÍełĺre tulaidonrés n. az AIIam ezze| adtjntéssel.

Dr. Kocsis M:á/té
Megá|Iapítja, hogy az e|óteqesztés tźrgyában további kérdés, hozzászőIás nem érkezett. A
napiľend vitájátlezźĄa, és szavazásra bocsátja a kcjvetkező hatźttozati javaslatot:

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

l. a Budapesti olimpiai Központ integrált ľekonstrukciójĺának megvalósítása érdekébęn
az onkonnźnyzat tulajdonában lévő és a budapesti Isfuánrnezo rehabilitációs
progľamjaĺól, kiemelten a Budapesti olimpiai Kĺlzpont integľált ľekonstrukciójáľól
szőIő 2012. évi LXXV. ttirvény hatá|ya a|átartoző 32849/4 he|yrajzi számű telek l/1
tulajdoni htnyadát, valamint a 32951/5 helyrajzí számu telek 201513870 tulajdoni
hányaďźta törvény 5.$-a alapján, ingyenes fulajdonjog áffilhazás jogcímén átađja a
Magyar Álum részére, figyelemmel arra, hogy a Magyar Áĺam a törvény a|ap1án
településfejlesztési felađatokat vesz tú. az ađott ingatlanok tekintetében.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 1 6.

2. a tulajdonjog átnlházásrőI a Magyar Allam
Sportkĺizpontokkď szerzőđést köt, és felkéri
meghatźtrozotttaľtalmúszeruódésa|źirásźtra.
Felelős: polgĺíľmester
Hatźniđő: 20 13 . októbeľ 1 6.

képviseletében e|járő Nemzeti
a polgármesteľt az 1. pontban

Dľ. Kocsis M:álté
Megá|Iapítja,hogy ahatározatot a Képviselő-testĹilet 16 igen, 0 nem szavazattal,tartőzkodás
nélkĺil elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHc. Z ľĺnqo s ÍrpTT SZó ToB B SÉG SZÜKSÉGE S
FIATAROZAT:
384t20r3. (X.16.) 16IGEN ONEM OTARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Buđapesti olimpiai Központ integľált ľekonstrukciójának megvďósítása érdekében
az önkormányzat tulajdonában lévő és a budapesti Istvánmező ľehabilitációs
prograrrýáĺól, kiemelten a Budapesti olimpiai Ktizpont integľált rekonstrukciójáľól
szőIő 20|2. évi LXXV. tcirvény hatźiya a|á tafioző 32849/4 helwaizi szźlmu telek 1/1



tulajdoni hźnyađá! valamint a 32951/5 helytajzi számu telek 20l513870 tulajđoni
hányađát a torvény 5.$-a alapján, ingyenes tulajdonjog átruházás jogcímén átađ1a a
Magyar Allam tészére, figyelemmel arľa, hogy a Magyar Allam a törvény alapján
településfejlesztési feladatokat vesz át az adoĹt ingatlanok tekintetében.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október l6.

2. a tulajdonjog átnlhtuástőI a Magyar Állam képviseletében eIjárő Nemzeti
Sportkcizpontokkal szęrzódést köt, és felkéri a polgáľmesteľt az 1. pontban
meghatarozotttarta|miszerződésa|áírásttta.
Felelős: polgármesteľ
Hataiđő: 2013. október 1 6.

5. ľIu m á n szo|gá|tatá ssa l ka p cs ola tos előte ľj esztés e k

Napirend 5/1. pontja
Java s la t a n ép ko ny hai étkeztetés tov á b b i b lzto sítás ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpolgáľmester

Dľ. Kocsis M:áLté
Írasbeli előterjesztés, amelyet abizottságok megtaľgyaltak. A napirend vitájtt megnyitja, és
megadja a szőt dr. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
Em|ékezete szerint a Képviselő-testület a Népkonyha bővítéséről döntcitt, pontosabban, hogy
500 fore bővítik a kapacitźlsát. Tudomása szęrint oszĺe vźnhatő M tú he|y átađása. Az
előteľjesaés a meglévő Népkonyhźtĺa és ugyan olyan adagszźtmĺa szó|. Megkérdezi, mikorra
lehet arra szźlmítani, ho gy az új Népkonyh át ät tuđják adni ?

Dľ. Kocsis M:áúé
Megadja aszőt dr. Mészaľ Erika a|jegyzőnek.

Dr. Mészár Eľika
Ezt az előterjesztést úgy szerették volna behozni, hogy az 500 adaggal azt$helyen. Sajnos a
hely tekintetében még szakmai egyeztetések folynak. A jĺĺvő év k<izepére mindenképpen
kialakítasra keľül az új helyiség, és az emelt adagszźlm is megállapításra kerĺil.

Dr. Kocsis M:áté
Megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Egyetéľt a népkonyhai étkeztetés további biztosítasával. Javasolja, hogy Józsefuaros vegye a
,,sajtú. kezébe,, az étkeztetést, a Népkonyhát, az iskolai étkenetést, és Józsefuaľos nyisson
valóban egy konyhát. Ne olyan konyhája legyen, ahova máshonnan hozzźl< az ételt. A kb.
2500 adat ételt prőbálják meg helyben megfőzni. Ez egy nagyobb egyszerí beruhazás lenne,
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de úgy gondolja, hogy az hamar megtértilne. Jó példát tud erre mondani, Kobanyát, ahol |.2
éwel eze|őtt Iéptek, most máľ ott tartanak, hogy piacra, megľendelésre is tudnak főzni, és
proÍitot termel a konyha az Önkormányzatnak.

I)r. Kocsis M:áLté
Megadja a szot Rimán Eďina jegy ző részér e'

Rimán Edina
Baľ egy következő előteľjesztésben \esz, az egyik páIyazatban célként tuzték ki a
kozétkeńętés feladatĺának feltilvízsgá|attĺt. 4-5 éwel ezelőtt mtĺ vizsgźl\ta az onkormányzat
errnek a lehetőségét, akkor úgy tíint, többe kerül, mint a |<lszervezętt feladatellátás. Ismételten
meg fogják vizsgáLtatru, és 2074 végére ki fog dertilni a Képviselő-testiilet szttmźra, hogy
racionális-e a feladatelléiás sajátkézben, melyik akedvezobb a két lehetőség kĺjzül.

(I6 óra 56 perckoľ dr. Kocsis Máté kiment a teremből, a Képviselő-testület létszáma I5 fcíre
csĺjkkent' Az üIés vezetését Egry Attila alpolgórmester vette át')

Egľy Attila
Megállapítj a,hogy a napiľend taryyábarltovábbi kérdés, hozzásző|ás nincs. A vitát |ezárja, és
a következő hatáĺozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefuarosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ 1086 Budapest, Magdo|na u. 43.
szám a|atti helyiségében mfüĺjdő Népkonyhźú, vá|tozat|an 320 adaglnap adagszámĺnal
2014. évben továbbra is fenntaľtja, működteti.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. október 16.

2. a hatáĺozat 1. pontjában megielölt feladatra előzętes kĺitelezettséget váLla| az
onkormányzat 2014. évi költségvetésének terhére, me|y tartalmazza az étel és a
csomagolás kĺiltségét, személyi és dologi kiađásokat 77,9 mi||iő Ft összegben,
Felelős : polgĺĺrmester
Hatĺíľidő : az önkorm źnyzat 201 4. évi kciltségvetésének terv ezése,

3. felkéri a polgiíľmesteľt, hogy ahatáĺozat 2. pontjában foglaltakat a 2014. évi k<iltségvetés
tervezése során vegye figyelembe,
Felelős: polgármester
Hattridő: az cjnkorm źnyzat 20I 4. évi kĺiltségvetésének tervezése

4. felkéri a Jőzsefrĺźrosi Csďáđsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetojét a 2014. évi
népkonyhai étkeztetésre vonatkozó beszeruési eljarus Iefo|yatásźlra és az eredmény
Y źr os gazdálkodási és Pénzügyi B izottság elé terj esztéséľe.
Felelős: polgármester
Hatźridő: 2013. december 3 1.
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Egry Attila
Megá|Iapítja,hogy ahłtározatot a Képviselő-testtilęt l5 igen, 0 nenr szavazatta|. taľtózkodás
ĺélktil elfogadta.

\ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALI-I) Z vnĺ o s ÍľpTT S ZóTOB B S ÉG szÜr s ÉcB s
n,łľÁRoz,łľ:
38512013. (x.16.) 15IGEN 0 NEM 0 TÁ.RTlZKoDÁssAL

Á Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefrĺtrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 1086 Budapest, Magdolna u. 43.
szám alatti helyiségében műkĺjdő Népkonyhát, vá|tozat|arl 320 adaýnap adagszámma|
2014. évben továbbra is fenntaľtja, mfüödteti.
Felelős: polgármester
Hataridő: 20|3. október 1 6.

2' a hatźnozat 1. pontjában megjelölt felađatra előzetes ktitelezettséget vá||a| az
Önkoľmányzat 2OI4, évi költségvetésének terhére, mely tarta|mazz,a az étel és a
csomagolás költségét, személyi és dologi kiadásokat 17,9 mi||iő Ft ĺlsszegben,
Felelős: polgáľmester
Határiđő : az önkorm ány zat 20 1 4 . évi kö lts é gveté s ének terv ezése,

3. felkéri a polgármestert, hogy ahatźrozat2. pontjában foglaltakat a2OI4. évi költségvetés
tervezése során vegye figyelembe,
Felelős: polgáľmesteľ
Hatánđő : az <inkorm ényzat 20| 4. évi költségvetésének tervezése

4. felkéri a Jőzsefvéttosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont vezetőjét a 2014. évi
népkonyhai étkeztetésre vonatkozó beszeľzési eljnás lefolyatására és az eredrnény
Y fu o sgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság elé terj esztésére.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013, december 31.

Napiľend 5l2. pontja
Javaslat a fogyatékosok nappali ellátására vonatkoző e||átási szenődések
módosítására
(írásbeli előterj esztés)

|őteqesnó: Santha Péteľné - alpolgáľmester

Fg,y Áttila
Iľásbeli előterjesĺés, amelyet a bizottságok megtárgyaltak.
A napirend vítáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás nem érkezett a napirenddel kapcsolatban,
ezértanapiľend vitájátlezźĄa, és a következőhatározati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
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1. a Képviselő-testtilet 30912006. (vI.29.) sztrnű hatćlrozatával elfogadott, 486DÖa9,
(XII.02.) szttmiĺhatáĺozatával módosított Budapest Fővaľos II. keľületi onkormanyzatáva,| |

fő hartnađík életévét betöltcjtt fogyatékos személy nappali ę||átása tärgyában 2006. j anuáľ 0 l '

napjátőI hatályos határozat|an időtartamú megállapodásban foglalt szo|gá|tatási díj méľtékét
fenntartja, egyúttal a megállapodást közös megegyezéssel 2013. november 01. napjától
módosítja a telephely címének változása, jogszabtl|yi hivatkozások és elnevezések
pontosítása, kiegészítése tekintętében.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. október 16.

2. a Képviselő-testĹilet 37312011. (x.15.) szźlrrl,ű hatáĺozata alapjáĺ a fogyatékosok
nappali e|láttnatáłgyźhana Budapest Főváľos IX. kerület Feľencvárosi onkormányzatta|2 fó
harmadik életévét betöltött fogyatékos szemé|y nappali e|látása ttlrgyában kötött 2o1|,
október 01. napjától hatályos hatźrozatIarl időtartamú megállapodásban foglalt szolgáltatási
díj mértékét fenntartja, egyűtta| a megtilapodást közös megegyezé,ssel 2014. januar 01.
napjátől módosítja a nappali ellátast igénybe vevők sztlmźnak és a szolgáltatási díj cisszegének
tekintetében oly módon, hogy az el|źĺźst igénybevevok szźlmát 1 fővel megemeli, amegIévó 2
fő szo|gáItatási díj mértékét fenntartja' a további 1 főre 5]3.822,- Ft/év szolgá|tatási ďíjat
áIlapít meg, mely inflációt követő.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. októbeľ 16.

3. felhatalmazza a polgármestert ahatáĺozat I. és 2. pontja szerinti megállapodások végleges
taľtďmĺínak <j s szeál l ítás źlr a és a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 1 5.

Egry Attila
Megá|Iapítja" hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattaI, I tartőzkodással a

hatźn o zatot elfo gadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPuSELo
A HATÁR o Z ATHI ZAT AL:ľrI Z ľĺnĺ o s ÍľETT sZóTo g g s Éc SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
386t2013. (X.16.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testiilet 30912006. (vI.29.) számú határozatźxal elfogadott, 48612009.
(xII.02.) szźtlĺlű hatźtrozatáva| módosított Buđapest Fővaľos II. keľiileti
onkormĺányzatáva| 1 fo harmađik életévét bettjltött fogyatékos személy nappali
e|Iźiása targyában 2006. januar 01. napjźtő|' hatályos hatźtrozat|an időtartamú
megáIlapodásban foglalt szolgźt|tatási díj mértékét fenntaľtja" egýttaI amegáIlapođást
közös megegyezésseI 20i3. november 01. napjźtől módosítja a telephely címének
váItozása, jogszabá|ý hivatkozások és elnevezések pontosítása, kiegészítése
tekíntetében'
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. októbeľ 16.

14IGEN 0NEM 1TARToZKonÁssĺ.l-



2. a Képviselo-tęstüIet 37312011. (x.15.) szánrú lratáľozata a|apjan a fogyatékosok
nappali e|látésa tárgyában a Budapest Főváros IX. kerület Feľencváľosi onkoľm ányzatta| 2 fő
harmadik életévét betöltött Íbgyatékos szemóly nappali ellátása tfugyábaĺ kötött 2011,
október 01. napjától lratáIyos hatźltozat|an időtartamú megállapodásban foglalt szolgáltatási
díj méľtékét fenntaľtja, egytltta| a megállapodást közös megegyezéssel 20|4. januáľ 0l.
nap1átől módosítja anappa|i ellátást igénybe vevők számának és aszo|gáItatási díj tisszegének
tekintetében oly módon, hogy az e||átást igénybevevők számát 1 fővel megemeli, amegtévő f
fo szo|gá|tatási díj mértékét ferrÍntja, a további 1 fóľe 573.822,- Ft/év szolgá|tatási dÍjat
á|lapítmeg, mely inflációt követő.
Felelős: polgármesteľ
IJatźriđő : 2013 . október 1 6.
3. felhatalmazza a polgaľmestert ahatźrozat I. és 2. pontja szeľinti megállapodások végleges
tarta|mźnak <j s sze ál l ítás ár a és a|áír ás ár a.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatáĺldő: 2013 . november 1 5.

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat a Hétszínvirág Napközi otthonos lvoda vezetői pá|yázatának
elbíľálására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgĺíľmesteľ

Fsry Attila
Irásbeli e|őteýesztés. A Képviselő-testĹilet cserę e|őterjesztést kapott pőtkézbesítéssel. Az
előterjesztést abizottságok megtáľgyaltak. A napirend vitáját megnyitja, és megadja a szőt
S zili B a|azs képvi s el ő nek.

Szili Balázs
Gľatulál Husvéth Laurának a professzionális munkájahoz, amit az áůta'a készített pá|yazat
ĺikľcĺz. Kiilön örül, hogy azon Képviselőtársai, akik a JEB intézményvezetői pá|yázatát
kiválónak értékelték, most olvashattak egy tényleg kiváló pélyźzatot, és szembesülhetnek a
ktilcinbséggel. Sikeres munkavé gzést kiv źn,

Egry Attila
Megállapítja, hogy az e|őterjesztés targyában további kérdés, hozzászőIźls nincs. A napirend
vitájátbezĄa,ésszavazásrabocsátjaakövetkez(5hatáĺozati javaslatot:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

vezetői megbízást ad Husvéth Laura részéte a Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda
(1081 Budapest, Kun u. 3.) íntézményben 2013. novembeľ 01. _ 20t8. július 31. közötti
időszakła. A besorolás alapjául szo|gáIó fokozat: Pedagĺógus I., fizetési kategőna: 5. az
alábbí illetménnvel:
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Garantált illetm ónv : fői sko lai illetménvalap I 40oÁ-a 21'6.50f ľt
IIletménvprítlékok:
- intézménwezetői pótlék: főiskolai illetménvalap 40 %o-a 61.858 Fr
Illetménypótlék ĺjsszesen : 61.858 Fr
Kereset összesen: 278.360 ľt

Felelős: polgáľmesteĺ
Határidő: 20|3. október 31.

Egry Attila
Megĺállapítja, hogy ahatározatot a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal,tartőzkodás
nélkül elfogadta.
Grafulál Husvéth Laurának, és munkájahoz sok sikeľt kívan!

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ un.ĺ o s ÍľETT SZó Tos g s Éc S ZÜKs ÉGE S
HATÁRoZAT:
38712013. (x.16.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

vezetői megbízást ad Husvéth Laura részéte a Hétszínviľág Napkozi otthonos óvoda
(1081 Budapest, Kun u. 3.) intézményben 2013. november 01. - 2018. július 31. kozotti
időszakľa. A besorolás alapjául szolgá|ő fokozat: Pedagógus I., ťlzetésikategőria: 5. az
alábbi illetménnyel:

Gaľantált illetménv : főiskolai illetménya|ap I 40Yo-a fr6.502 Ft
IlletménvnrótIékok:
- ĺntézménwezetói oótlék: Íőiskolai illetménvalao 40 oÁ-a 61.858 Ft
IlleÍnénvpótlék összesen: 61.858 Fr
Keľeset összesen: 278.360 Fr

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 2013. októbeľ 3 1.

(]7,00 órakor dr. Kocsis Móté polgármester visszajÓn a terembe, íg a Képviselő-testület
létszáma ismét ]6fő.)

Napirend 5i4. pontja
Javaslat közfoglalk oztatássa| kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli e|őterjesztés, POTKEZBESITES)
Eiőterj esĺő : Sĺíntha Péterné - alpolgĺĺľmester



Pgľy Attĺla
Irásbeli előterjesztés, melyet abizottságok megtáľgya|tak. HozzászőIás, kéľdés nem volt, ĺgy a
napirend vitáját|ezárja, és a következő hattrozati javaslatot bocsátja szavazásra.

SZAVAZ^INÁL JELEN vAN 16 KÉPVISELo
Á HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZóTo B B S ÉG S ZÜKS ÉGE s
řIAlÁRoz.ą.ľ:
388/2013. (x.16.) ĺ.6IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a kenileti kozfoglalkoztatás folyamatos biúosítása éľdekében a műkĺjdtetésľe irányuló
kérelmek benýjtását tźmogatja az a|ábbiak szerint:

a) 2013. december I _2014. február 28.kozötti időszakľanapi 8 őrában5O fo regisztrá|t
munkanélkrili álláskereső foglalk oztatását,

b) 20|3. november I - 2014. április 30. közötti időszakra napi 6 őrában 24| fő
álláskeres ő fo g|a|ko ztatásźú,

c) 2013. december l _20|4. március 31. kĺizötti időszakban 390 fő álláskereső bevonása
akozf og|a|koztatástkiegészítőképzésipľogramba.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|3. októbeľ 16.

2. ahatározat |. pontja a|apján felkéri az aIábbi költségvetési szervek és gazđasági tiíľsaságok
vezetőit - mint fog|a|koztatőkat - 2013. évről 2014. április 30. napjáig áthűződő
közfoglďkoztatásra vonatkozó kérelmek benýjtásáľa, a munkaiigyi kĺizpontta| ahatősági
szerződés és a munkavállalókkal a foglalkoztatási szerződések megkcltésére, azza|, hogy a
kérelmekben a közfoglalkozatás bértźlmogatásanak terhére közvetlen kciltségekľe a

: felsorolt foglalkoztatók által igényelhető tímogatás mértékét 5%o-banmaximálja
:

: Erintett foglalkoztatók:
. - Józsefuaľosi Polgármesteľi Hivatal,] : ĺ."ff:ľfrT:ääľľůäT#ĺf:""ľľőiä:'

] - ä]:íä"*ffi'"'.g;ĽTj't};soaeĘ
| - Józsefuarosi VarosĹizemeltetési Szolgálat,

i - Jőzsefválrosi Egészségĺigyi Szolgálat,i - Józsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont,
) - Józsefuiĺrosi KöZteriilet-felügyelet,

i : J:ffiTä::#í1K:Ť'T#*ä:nprofitKft.

Felelős: ahatźľozati pontban felsorolt foglaIkoztatők vezetoi
Hatáĺidő: 2013. október 16.
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3. a) a Budapest Esély Nonprofit Kft-t (Kft.) kijeloli a kommunális közfoglalkoztatás egyik
fog|a|końató helyének azza|, hogy a kcjzteľiilet takarítási feladatokat a Józsefváľosi

' Viírosüzemeltetési Szolgźt|at vezetőjével egyeztetve végezze.

b) felkéri a Kft. ngyvezetőjét a kozfog|a|końatźtsi kérelmek benffitására, a munkattgyi
köąponttal a hatősági szerződés és munkavállalókkal a foglalkoztatási szerződések
megkötésére.

Felelős: polgármester, a Budapest Esély Nonprofit Kft. iigyvezetője
Hatríridő: 2013. október 1 6.

4. ahatáĺozat I. poĺtjábarl foglaltak miatt

a) akoz foglalkoztatási koltségek cjrľészének fedezetén| az onkormanyzat 7I107-01 cím
mfüödési cél és általános tarta|ékán beliil a 2013. évi kcizfog|alkoztatás önľész
előir tny zatát j elöli meg.

b) a közfogla|koztatás ügyintézési, szeruezési tevékenységééľt a Budapest Esély
Nonprofit Kft' díjazását bruttó 5.000,0 e Ft-ban hattlrozza meg, melyrc a 2014. évi
költségvetés terhére előzetes kötelezetts éget váI|aI.

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Határiđó: 2013. október 16.

5. ahatáĺozat3.b) pontja alapjźn felkéľi a polgármestert a Budapest Esély Nonprofit Kft-vel
kötött kozszolgéltatási szerződés mellékletének módosításara és arrnak aláirźsára.

Felelős: polgáľmester
Hatźnđő a szerződésmódosítás a|áírásénakhatĺáľideje 201'3. október 3 1.

6. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatźtrozatban foglaltakat a2013. évi kciltségvetésľől szóló
rendeIet kcjvetkező módosításánál és a 2014. évi költségvetés teľvezésénél vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. december 3l-is és a20I4. évi költsésvetés teľvezése.

Egry Attila
Megá|lapítja, hogy a Képviselő-testtilet ahatźrozatot 16 igen, 0 nem szavazattal, taÍtő?kodás
nélktil elfogadta.

(A szavazást kôvetően dr. Kocsis Máté polgórmester visszaveszi az tilésvezetést.)

Napiľend 5/5. pontja
Javaslat alp o lgá ľmes teri keľet terhére tőrténő tátmo gatás elbírálás á ľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Saľa Botond - aIpolgármesteľ
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Dľ. Kocsis ľ.Iáté
Írásbeli e|őteqesnés, amelyet a bizottsźtgok megtáľ gya|tak. Szóbeli kiegészítés nincs. Á
napiľend v itáj at me gnyitj a.
Kéľdés, hozzásző|ás nem érkezett a napirend tárgyában, ezért a vítát |ezfuja, és a következő
haL:tn ozati j avaslatot bocsátj a szav azźsr a.

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy
l. elszámolási kötelezettség mellett ttlmogatja a Kisebbségi Jogvédő Alapítványt (székhely:

1026 Budapest, Verseghy Ferenc u. 9.; ađőszźlm: 18291946; képviseli: Dľ.
Tersztyiíns*yné dr. Vasadi Éva) a 2013. októbeľ 23-an megrendezendő 1956-os
forradalom és szabadságharc évfoľđulója alkalmából rcndezet| Ĺinnepség szervezése
érdekében bruttó 200.000.- forinttal.
Felelős: polgáľmester
Hatźnidő : 2013 . október 1 6.

2. ahatáttozatI. pontjában foglaltak miattaz Önkoľmanyzatkiadás 11l07-01 cím múköd.ési
cél és általános taľtaIékon belül dr. Sara Botond alpolgármesteri saját keľet _ ĺjnként vállalt
feladat - előirányzatarőI cisszesen 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l 1 105 cím _ ĺjnként
vállalt feladat - miiködési célú átadott péĺueszkoz előirźnyzatára a Kisebbségi Jogvédő
Alap ítvany ttlmo gatása címen,
Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. október 1 6.

3. felkéri a polgármestert, hogy ahatćttozatban foglďtakat az önkoľmányzat költségvetéséľől
szóló rendelet kĺivetkező módo sít ásáná| vegye fi gyelembe,
Felelős: polgármesteľ
Hataridł5: az önkoľmźnyzat2013. évi költségvetésének k<ivetkező módosítása, legkésőbb
2013. december 31.

4, felkéri a polgármestert a hatfuozat 1. ponda szerinti szerződés a|źńtásźra.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatźndő: 20|3 . október 23.

Dľ. Kocsĺs ľ{áté
MegáI|apítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazatta|' taľtózkodás nélkül a
};Latáĺ ozatot el fo gadta.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z IrĺrN o s ÍľETT S Zo To B B S ÉG SZÜK S ÉGE S
FIATAROZAT:
389ĺ2013. (x.16.) 16IGEN 0NEM 0TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. elsziímolási kĺjtelezettség mellett tźtmogatja a Kisebbségi Jogvédő Alapítvanyt (székhely:
1026 Budapest, Verseghy Ferenc u. 9.; adőszźlm: |8291946; képviseli: Dr.
Tersztyĺínszkyné dr. Vasadi Éva) a 2013. október 23-an megrendezendő 1956-os
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2.

3.

forradalom és szabadsághaľc évfoľdulója alkalmából rendezett ünnepség szeľvezése
érdekében bruttó 200.000.- foľinttal,
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 16.
a hatźrozat 1 . pontjában foglaltak miatt az onkormĺíny zat kiađás 1 1 1 07-0 1 cím működési
cél és általános taľtalékon belül dr. Sára Botond alpolgáľmesteri saját keret _ önként váLlalt
feladat - e|őirźnyzatarőI cisszesen 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ onként
vállalt feladat _ műkĺ)dési célú átadott pénzeszkoz előfuźnyzatáľa a Kisebbségi Jogvédő
Alapítvany támogatása címen,
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. okÍóber 1 6.

felkéri a polgármestert, hogy ahatfuozatban foglaltakat az önkormtnyzat ktiltségvetéséről
szóló rendelet következő módosításánáI vęgye figyelembe,
Felelős: polgármester
Hatźndő: az önkormźnyzat20|3. évi kcĺltségvetésének kĺlvetkező módosítása, legkésőbb
2013. december 31.

4. felkéľi a polgármestert a hatźrozat 1. pontja szerinti szetzódés aláitására.
Felelős: polgármester
Hatźrídő: 2013. o|ďőbęr 23 .

6. Egyéb előteľjesztések

Napiľend ó/1. pontja

Javaslat Etikai Szabá|yzat elfo gadására
(írásbeIi előterj esztés)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

Dr. Kocsis M.áLté

Írásbeli előterjesztés, melyet az illętékes bizottságmeg!árgyalt. A napirenđvitajátmegnyitja,
és megadja aszőtJakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Megkéľdezi, ha van egy tigyfél, akivel nem hivatali doIgozó, hanem íntézményben vagy
cégben đo|goző, aki vele szemben megsértette az et1kai szabáLyokat, akkor ő hol jelezheti ezt
a sérelmét? Külsős ember hol jelezhetí ezeket a problémákat. Ha a jegyzőrőI varĺ sző, akkor
ezt ho| j elezheti bĺĺľki ?

Dľ. Kocsis M:álté
Megađja a szőt Riman Ediĺa j egy zőnek.

Rimán Edina
Ha jegyzővel szemben merül fel probléma, akkoľ a munkáltatónak, vagyis a polgármestemek
ke|| az" jelezni. Eń" barmely képviselő, alkalmazott megÍeheti az onkormányzatnál. A
SzabáIyzat a Polgármesterei Hivatal dolgozőfua, az ítteni munkakultuľa kíalakítasara, etikai
kĺĺvetelményekľe és a munkava]|a|őkra vonatkozik, így etikai vétség nem állapítható rneg
akkor, amikoľ egy ügyfél saját magával szemben érzi ezt. AŻ. egy más eljarás keretében lehet
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vizsgálni. Ha az konkrétan a Polgáľmesteri Hivatalra vonatkozik, akkor panaszt lehet tenni
jegyzőnek, és ań' egy panaszeljaľásban megvizsgá|ják.

Dr. Kocsis ľ'{áté
Megá||apítja, hogy az előteqesztés tárgyában további kérdés, hozzásző|ás nincs. A napiľend
-ĺitáját|ezéĘa, és ak<ivetkezóhatźlrozati javaslatotbocsátja szavazásra.

A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy

I. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Etikai Szabá|yzatot, mely 2013.
november 01. napjan |éphatźt|yba.

Felelős : polgármester, jegyző
Hatáľidő. 20|3. október 1 6.

2. felkéri apo|gátrmesteľt és a jegyzot az |. pont szerinti Etikai Szabá|yzat a|áírásźtta.
Felelős: polgáľmester, jegyzo
Hatfuiđő: 2013. október 31.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet ahattrozatot 16 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o ZATHzZ AT ALHI Z vnĺo s ÍľpTT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE s
}IATAROZAT:
390t2013. (X.16.) 16IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy đĺint, hogy

1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Etikai Szabá|yzatot, mely 2073.
november 01. napjan léphatáIyba.

Felelős : polgĺírmes tet, jegyzo
Hataridő. 2013. október 1 6.

2. felkéri a polgármesteľt és a jegyzőt az |. poĺt szerinti Etikai Szabá|yzat a|áírására.
Felelős : polgármester, jegy ző
Hatátidő: 20|3. október 3 1 .

Napirend 612. pontja

megvalósítására
(írásbeli előterj esztés, P oľKÉzBEsÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺdaté - polgármester
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Dľ. Kocsis M:álté
Íľásbeli előteľj esztés, bizottság nem tár gy a|ta.
TájékozÍatja a képviselőket arľól, hogy a Józsefuarosi onkoľmányzat áItaI benyúj tott
Szervezeti Reformok a ĺőzsefvtrosi onkoľmtnyzatnáI címu páIyézatot az NFÜ kcĺzel 40
millió forinttal támogatta. Köszöni azoknak, akik ľészt vettek az e\őkészítő munkákban,
másrészt felhívja a figyelmtiket, hogy a szervezetfejlesztés egyik legfontosabb elemc a
józsefuaĺosiak visszaję|zése az onkormźnyzat munkáját, miĺkodését illetőn. Egy új típusli
elégedettség méľésben is gondolkodnak' Bíńatja a képviselőket, hogy érdeklődjenek a
kerületben élők véleményéről, tapaszta|ataikĺól, a felmeľtilő igényekľől, mind anól, amit
jónak vagy rossznak tartanak az onkoľmźnyzatműködése kapcsán. Ezeket, ha módjuk valttá,,
akkor azt va|arn1|yeĺ átlźtható rendszerben összegezzék, és juttassák el a Hivatalhoz. Majd
egy adott képviselő-testtĺleti ülésen, vagy bizottsági tilésen javasolja ań' megvitatni. A lakók
véleményei is segíthetnek abban, hogy meghattnozztk az előtľrik á1ló évnek a feladatait. Arľa
bínat mindenkit, hogy végezzék a munkát, mert jó lenne oncjkĺjn keresztül is megismerni a
lakosság elégedettségét tÍikľtiző számokat.
A napirend vitájátmegnyitja, és megadja aszőt dľ. Révész Mtlrtaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész Máľta
Gratulált a munkához! Javaslata van. Kérje fel a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a
páIyazatban szereplő részelemek, amelyeket a III. cím alatt taľtalmaz az előterjesĺés, azok
tewezett költségeirő|, a fę|adatok iitemezéséről készíttessen tájékońatót. Jó lenne, ha a
Képviselő-testtilet is tudna alĺól, hogy a feladatokat milyen titemben végezĺék el, és milyen
költséggel j ár nak azok.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Rimán Edina jegyzőnek.

Rimán Edina
Ezeket akozbeszeruéseket el kell indítani, amelyek az illetékes bizottság elé keľülnek. Maga a
pályazati aÍIyag is tarta|mazza ezeket az titemezéseket, és a tęrvęzett kciltségeket.
Természetesen' ameÍuryiben igényli Képviselő Asszony, tájékońató formájában a ktjvetkező
testĹileti ülésre azt b eny(Ątjak.

Dr. Kocsis M:áté
MegáI|apitja, hogy az előterjesďés tźlrgyában további kérdés, hozzásző|źĺs nincs. A napirend
vitájátIezĄa, és szavazźtsra bocsátja a következó hatfuozati javaslatot:

A Képviselő-testÍilet úgy dĺint, hogy

1. a) elfogađja az Ánop-s.A..2-2}13 száľrru ,,Szewezetfejlesztés a Közép-magyarországi
régióban lévő önkoľmźnyzatok szaĺnára,, elnevezésű pá|ytzatrabenyijtott, aKozígazgatásí
Reform Progľamok Iranyító Hatóságanak vezetóje áItaI jőváhagyott AROP-3.A .2-20 13-
2013-0023 projektazonosító, Szewezeti reformok a Józsefuaľosi onkormtnyzatĺźi
elnevezésű projektben meghattlrozott feladatokat és a megítéIt 39.966.900 Ft összegú
támogatást.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 16.
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b) a projekt teljes megvalósítási cisszege 39.966,900 Ft, nrely a támogatási cisszeggel
megegyezlk,
Felelős: polgĺírmester
Határidő: 2013. október 16.
c) a támogatás utófinanszírozása miatt a páIyázati pénzeszköz lehívásáig a pá|yäzat
feđezetét az átmenęt1leg szabad pénzeszkozbő| biztosítja a támogatási szerződésben
fo glaltak v é gr ehajtásár a,
Felelős: polgármester
Határiđő: 20|3. októbeľ 16.

2. e|fogadja az előterjesĺés mellékletét képező Szervezeti ľefoľmok a Józsefuarosi
onkormlányzatná| - ptojektazonosító: Ánop-g.,ą..2-20L3-2OI2-OO23 _ megvalósításáĺa
kötendő Támogatási Szerződést, fe|hata|mazza a polgĺĺľmestert annak a|áirásźna és
fe|hata|mazza a Tttmogatási Szerződés megkötéséhez szĹikséges teljes dokumentáció
benyťrjtásrĺra a Kozigazgatási Refoľm Programok kányítő Hatósága képviseletében eljáľó
MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., mint közremúkĺjdő szervezet felé.
Egyben fe|hatalmazza a po|gźlrmesteľt a Támogatási Szerződés esetleges módosításainak
a|tit ásźn a, am ennyib e n az nem érint onko ľm źny zati forľásb evo nást.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. október 16., az esetleges módosításokat követően azoma|.

3. ahatźrozat |. pontjában foglaltak a|apjźn felkéri a polgáľmesteľt a szakéĺői, valamint a
renđeményszewezési szo|gźůtattts megrendeléséhez szükséges kozbeszerzési e|jaĺás
dokumentációj ának előkészítésére.
Felelős: poIgłĺrmester
Hatáńdő: 20|4.januaľ 3 1.

4. a hatźrozat 3. pontja a|apján felkéri a polgármestert az onkormányzat 2OI3. évi
Kozbeszerzési Tervének módosításáta, a|áírálsara és a honlapon töľténő megjeIentetésére.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. október 31.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 16 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkođás néIkĹil
elfo gadta a hatźtr ozatot,

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A IIATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGEs
HATÁRoZAT:
39l/20Í3. Cx.16.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
1. a) elfogadja az ÁROP-3.A.2-20I3 számu ,,SzeÍvezetfejlesztés a Közép-magyarcrszági

régióban lévő ĺinkormányzatok számára,, elnevezésií pźlyázatra benyújtott, a
Kozígazgatási Reform Progľamok Iranyító Hatóságanak vezetője á|tal jóvĺáhagyott
AROP-3.A.2-2013-2013-0023 pľojektazonosító, Szervezetí reformok a Józsefuarosi
onkormányzatnáI elnevezésű projektben meghatźrozott feladatokat és a megítélt
39.9 66.900 Ft cisszegű tźtmogatást.

Felelős: polgármester
Hatfuido: 2013. október 16.
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b) a projekt teljes megvalósítási összege 39.966.900 Ft, mely a támogatási összegge|
megegyezlk,
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20i3. október 16.
c) a támogatás utófinanszírozélsa miatt a pá|yźĺzati pénzeszköz lehívásáig a pá|yázat
fedezetét az átmeĺetiIeg szabad pérueszkĺjzből biztositja a támogatási szerződésben
fo glaltak v é gt ehajtásár a,

Felelős: polgármester
Határidő: 20i3. októbeľ 16.

2. e|fogadja az előterjesĺés mellékletét. képező Szervezeti refoľmok a Józsefuáľosi
onkoľmányzatná| - projektazonosító: ÁRop-:.a..2-2013-2012-0023 _ megvalósításáľa
kĺjtendő Támogatási Szeľződést, fe|hata|mazza a po|gármesteľt annak aláitástra és
fe|hatalmazza a Tźtmogatźĺsi Szerződés megkötéséhez szĹikséges teljes dokumentáció
benffi tasar a a Kozigazgatási Ręform Pro gľamok Iľanyító Hatósága képvi seletében elj fu ó
MAG-Magyaľ Gazdasagťejlesztési Kozpont Zrt., mint közreműködő szewezet f€lé.
Egyben felhata|mazza a po|gármestert a Táĺrrcgatźsi Szerzodés esetleges módosításainak
aláírásá'ra,amennyibenazÍIemérintcinkoľmźnyzatĺforrásbevonást.
Felelős: polgármester
Hatfuíđő: 2013. október 16., az esetleges módosítasokat kcjvetőenazomal.

3. ahaténozat I. pontjában foglaltak a|apjźn felkéri a polgármestert a szakértői, valamint a
rendezvényszeľvezési szolgtitatás megrendeléséhez sztĺkséges kozbeszerzési eljáľás
dokumentációj anak előkészítéséľe.
Feielős: polgármester
Hataridő: Z}I4.januaľ 3 1.

4. a határozat 3. pontja a|apjźn felkéri a polgármestert az onkormanyzat 2013. évi
Kozbeszetzési Tervének módosításttra, a|źlírźsźlra és a honlapon töfténő megjelentetésére.
Felelős: polgiírmester
Hatáĺiđő 2013. október 31.

Tájékoztatók

ĺ Tájékoztatő ahatáridőben el nem készüIt előteľjesztések jegyzékérő|
(írásbel i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Rimĺín Edina _ jegyző

Dr. Kocsis N IáLIé

Írásbeli előterjesĺés. A napirend vítáját megnyitja. Kéľdés, hozzászőIéts hiányában a vitźt
Iezáĺja.
A képviselői kérdések előtt tájékoztatja a Képviselő-testiiletet, hogy Keľtészné Bródy Sarolta
je|ezte hozzźsző|ási igényét az egylk, korábbi napirendhez kapcsolódóan. Ügyrendként
javasoIją hogy Kertészné Bľódy Sarolta részére adjak meg a hozzásző|ási jogot.
A következő tĺgyľendi j avaslatot szavazěsra bocsátj a.

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy feIszólalási lehetőséget biztosít Kertészné Bródy Saĺolta
részére.



Dr. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy az ugyrendi javaslatot a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazatral,
tartőzko đźts nélkül elfo sadta.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYSZERU SZóTo B B sÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
39212013. (X.16.) 16IGEN 0NEM 0TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felszólalási lehetőséget biztosít Kertészné Bľódy Saľolta
részére.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megadja aszőtKertészné Bľódy Sarolta részére.

Kertészné Brĺódy Sarolta
Megkĺiszöni a felkérést, és azoknak a Képviselőtagoknak is köszönętét fejezi ki, akik
szavazah]<ka| eń' a nemes ügyet tźlmogattźlk. Valóban komoly éľtéket fog ez az emlékhely
képviselni. Józsefuaľos btiszke |ehet. Ezt azok nevében is köszöni, akik már nem lehetnek
velük.

Dľ. Kocsis lNĺ.áté
Jó munkát kívant Kertészné Bródy Saľoltának!
Képviselői kéľdésekben megadja a szőt Dudás Istvánné képviselő asszonynak.

Dudás Istvánné
Lakossági bejelentés a|apjtn én is megnéńem a Jőzsef körutnak azt a szakaszát, amko| a
kéľdésem most szólni fog. A József kľt. 14. szám alatti épület előtt amai napig fel van festve
egy forgalomtőI e|zźxt teľiilet, sárga cikk-cakk vonallal. En úgy gondolom, hogy ez valamikor
a villamos pá|ya felújítása soľán rakta ki a BKK, és ez, azőta is ott áll. Jelen pillanatban 4-5
gépkocsi paľkolásanak a lehetőségét veszi e|. Az volna a tiszteletteljes kéľdésem, hogy ezt
meg tudnák-e éľdeklődni a BKK-tól' ott felejtették' van-e valami céIja, szánđéka ęnnęk a
foľgalomtó| e|zárt teľtiletnek, mert többen jelezték, hogy gyakorlatilag nem tudnak élni a
paľkolási lehetőségiikke| ezen a teľtileten.

Dr. Kocsis Nĺáúé
Írásban válaszolunk a Képviselő Asszony kérdéséľe. Komássy Ákos képviselő úr,
paľancsoljon.

Komássy Ákos
Praktikus kérđéseket hońam. Két lakatlan vźnza| kapcsolatban szeretne éľdeklődni, hogy mi a
helyzet, és milyen megoldása lehet várhatőan? Az egyik a Bérkocsis utca I7., a másik a
Ká|vfuia utca 15. Ezek mindannyiunkat zavarnak, ezek iireseĺ źi|ő, lakatlan, emeletes
házvázak, amik alapvetően rombolják akomyezetben a városképet.
A másik kérdésem, pedig van egy kitirült' szét nem koľhadó egykori spoľtpálya, meľt
többnyire betonból és fémből van, de egyre elhagyatottabb, szerintem a Corvin Sétĺíny
majdani IV. szakasztlnak a teľületén. Még ha jól emlékszem Guzs Képviselő Ur k&đezeÍt rźt



egyszeľ koľábban, hogy ezt nem lehetne-e adott esetben valahova áthelyezru, és rendes
hasznáIhatő sportpályát csinálni belőle. Nem biĺos, hogy minden kelléke megvan' de hogy
ezzelkapcsolatban történt-e valami, és ha nem, akkor adott esetben várható-e, hogy ami még
ebből menthető ań mepmentésre kerül? Koszönom.

Dľ. Kocsis Máté
Az első kéľdésére írásban fogunk váIaszo|ĺi, đe azt tudnia kell, hogy aKáiivána utca 15.

szźlmű épületet, azt. az orczy Fórumnak a beruházőja tulajdonolja, és ő is hagýa félbe, ha
lehet így mondani, fogalmazĺi. Történt tźlĺgya|ás közötte _ egyébként a Kévés Urról van szó _
és az onkormanyzat kozott' sot velem is ez tigyben, ennek az építkezésnek a közös
befejezéséľől, illetve a hźúra|évó ťtnanszírozás kĺjzös vá|Ia|ását kezdeményeńe.
Ertelemszerűen lakásingatlanokéľt, elkésztilt lakásingatlanokért cserébe. Az á|talatett ajtnlat,
az onkormźnyzat gazdasági érdekeire tekintettel, nem volt elfogadható, ezért ott meg is
rekedtünk, de nem adtuk fel. Fogalmazzlnk úgy, hogy egy nagyon hosszan elnyúló
alkufolyamatnak vagyunk akozepén. En nem gondolom, hogy az annyit érne, mint amennyit
ő kér érte. Nyilvan ő üzletemberként, uz\eti szempontból tette az ajźn|atát, éĺ eń. akceptálom.
Nem is haľagszom rá, de ebből nem következik, hogy nektink azt e| kell automatikusan
fogadnunk.
A másik, amiľől kérdezett a Béľkocsis utca, az -Ugye Bacsó Béla és a lőzsef krt. közötti
szakaszon, ha megyĹink a körúton, balkéznéIta|áIhatő, az,95. őtavan ott, ha jók az emlékeim.
Nem ismeťtik a tulajdonosát, arrőI tudunk, hogy volt fulajdonosvá|tás tava|y. Tavaly
megszerezte valaki. Ezt onnan fudom, hogy emlékszem, teljesel fellelkesedtem' hogy hźtha
most töľténik vele valami, de azőta sem töľtént. A Képviselő Uľ kérdésére adott válaszban
annyival egészítsük ki a mondandónkat, az|ewrc a tiszteletteljes kéľésem a Hivatalhoz,hogy
megnézzik a tulajdonost. Ne tán meg is pľóbáljuk vele felvenni a kapcsolatot, hogy mik a
szźnďékai, és azza| egyiitt tájékońatjllk a Képviselő Urat.
A másik ügyben szintén írásban válaszolunk 15 napon belül.

További kéľdés nincs. Megköszöni a mai napi munkát, azlJlést |7 óra 15 perckor bezárja.

it]iĺ Ü liT

!ś,ĺĺl1ngstý

ĺ1 ^r í} & tblq"t v .<-/ /

50



Ĺĺ
arolina

A jegyzőkönry az Motv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testiiletz}I3.
október 16-ai ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítia.

ęil,
Szervezési és KépvHelői Irodavezető

A j egy zőkt>nyvet készítették :

t,-ü,,ąL-Ýu',
Szedliczkyné Pekári K@)olina
Szervezési és Képviselői Irodavezető

i+..ď"(ul

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda - ngyintézó

A Képviselő-testĺilet ieeyzőkiinwének melléklete:
Melléklet - név szerÍnti szavazási lista

- meghívó
- jelenlétĺ ív
- előteľjesztések

r

IY-
5L





MeIlék|et

Szavazás eredménye

|deje: 2013. október 16' 15:41
Típusa: Nyílt
Határozatszáma376 E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Sürgősség

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

Balogh István
Dľ. Dénes Maľgit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Pintér AttiIa
Dr. RévészMárLa
Soós György
Szilágyi Demeter
Szili Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Kaiser Jozsef
Sántha Péterné

93.75 83.33
0.00 0.00

15
0

Tartozkodik 1 6.25 5.56
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11.11
osszesen í8 í00.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.

Távol
Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. oktober 16. 15:41
Tĺpusa: Nyí|t
HaLározat száma 377; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00

Tańózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11

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

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

TávoI
TávoI



Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11

Szavazás eredménye

|deje: 2013. október 16. 15:45
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 378; E|fogadva
Minosĺtett szavazás

Tárgya: Javaslat a normatív lakásfenntartási
rezsikiadásai nak csökkentésére

Eredménve Voks: Szav% össz%

támogatásban részesülők téli

lgen
Nem

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Kaiser Jozsef
Sántha Péterné

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00

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

TávoI
Távol





Szavazás eredménye

fdeje: 2013. oktober 16.15:46
Típusa: Nyí|t
Rende|et száma 45; E|fogadva
Minósített szavazás

Tárgya: Javaslat a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők téli
rezsi kiadásai nak csökkentésére

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

16
0

100.00 88.89
0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11'11
Osszesen í8 í00.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺta
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Kaiser Jozsef
Sántha Péterné

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

TávoI
TávoI





Szavazás eredménye

|deje: 2013. október 16. 15:59
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 379; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a MagdoIna Negyed Program lll. önkormányzati lakóépi.iletek
felújításához, és program keretében kötött feladat.ellátási szerződés módosítására
vonatkozó d<intések meg hozatalára

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tańozkodik

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távoĺ 2 11.11

Ba|ogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. Révész|Ý|áfta
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szili Balázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Kaiser József
Sántha Péterné

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

Távol
Távol





Szavazás eredménye

ldeje: 2013. október 16. 16:18
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 380; E|fogadva
EgyszerĹĺ szavazás

Tárgya: A 2013. július 26. napjáľa kiíľt ,DW2013 típusti'' béľ|akás pál|yázat
eredményének megállapítása

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartozkodik

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0
TávoI

0.00
11.11

Osszesen

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

ĺ8 100.00

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

TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2013, október 16. 16:30
Típusa: Nyílt
Határozat száma 381; E|fogadva
EgyszertÍ szavazás

Tárgya: Javaslat a ,,LNR/2013 típusú'' bérlakás pá|yázat kiírására

Eredménve Voks: Szav% össz%

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11

lgen
Nem

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margĺt
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Kaiser József
Sántha Péterné

15 93.75 83.33
1 6.25 5.56

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

TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. október 16. 16:41
Típusa: Nyí|t
Határozat #382; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Telekitéri Piaccal kapcso|atos döntések meghozata|ár

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0
TávoI

0.00
11.11

Osszesen

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

18 í00.00

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

TávoI
TávoI



Szavazás eľedménye

|deje: 2013. október 16' 16:43
Típusa: Nyílt
Határozat száma 383; E|fogadva
EgyszerĹĺ szavazás

Tárgya: Javas|at a Józsefvárosi pátyaudvar terĹiletére vonatkozó ĺóxÉsz
módosítási eljárásban a partnerségi egyeztetés lezárására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 15 93.75 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 1 6.25 5.56
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0
TávoI
Osszesen í8 100.00

0.00
11.11

Ba|ogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Pintér Attila
Kaiser József
Sántha Péterné

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.

Távol
TávoI



Szavazás eľedménye

Ideje: 2013' október 16.16:52
Típusa: Nyílt
Határozat száma 384; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javas|at a Puskás Stadion beruházás kapcsán ingatlanok tulajdonjogának
átruházására

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

Balogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Soós György
Szilágyi Demeter
SziIi Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Kaiser József
Sántha Péterné

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

Távol
TávoI



Szavazás eľedménye

|deje: 2013. október 16. 16:57
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 385; Elfogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a népkonyhai étkeztetés további biztosítására

Eľedménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

100.00 83.33
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í5 í00.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 16.67

í5

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺta
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Voros Tamás
Zentai oszkár
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

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

TávoI
Távol
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. oktober 16. 16:57
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 386; Elfogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javas|at a fogyatékosok nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződések
módosítására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

14
0

93.33 77.77
0.00 0.00

Tartózkodik 1 6.67 5.56
Szavazott í5 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16'67

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Komássy Akos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.

TávoI
Távol
TávoI



Szavazás eľedménye

|deje: 2013' október 16' 16:59
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma387; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javas|at a Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda vezetői pá|yázatának
elbíľá|ására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 15 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í 5 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16.67
ŕ)cczacan 4R' ,|nn nn

Ba|ogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMárLa
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
VörÖs Tamás
Zentai oszkár
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

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

TávoI
Távol
TávoI



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. oktober 16. 17:00
Típusa: Nyĺ|t
Határozat száma 388; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárg ya : Javaslat közfog lal koztatássa l kapcsolatos dö ntések meg h ozata|ára

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11

Balogh |stván
Dr' Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárLa
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vöros Tamás
Zental oszkár
Kaiser József
Sántha Péterné

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

TávoI
TávoI



Szavazás eľedménye

|deje: 2013. október 16. 17:00
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 389; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat alpo|gármesteri keret terhére történő támogatás elbírálásáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 't6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11

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

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

TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2013. október 16. 17:04
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 390; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat Etikai Szabályzat e|fogadására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11'11

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

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

Távol
TávoI



Szavazäs eredménye

ldeje: 2013. oktober 16. 17:08
Típusa: Nyílt
Határozat száma 391; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat az AROP-3.A.2.2013 kódszámú pályázatra benyújtott program
megvalósítására

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott í 6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11.11

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Kaiser Jizsef
Sántha Péterné

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

TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. oktiber 16. 17:09
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 392; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Ügyrend

Eľedménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

16
0

100.00 88.89
0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11

Ba|ogh István
Dr. Dénes Margĺt
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Kaiser József
Sántha Péterné

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

TávoI
Távol




