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Készĺilt Budapest Józsefuáľosi onkormĺĺnyzatKépviselő-testiilet 2013, október 30.án 15.00
órakor aJozsefvárosi onkoľmźnyzatPolgármesteri HivatalIII. emelet 300-as tárgya\őjában

megtartott 8. ľendkívtilĺ ülésérőI

Jelen vannak: Balogh István, dr. Kocsis Máté, dľ. Dénes Margit, Dudás Istvĺĺnné, dľ.
Ferencz oľsolya, Egry Attila, Guzs Gyula, Jakabff Tamás, Kaiser Jőzsef,
Komássy Akos, Pintéľ Attila, dr. Révész Mtrta, Sĺántha Pétemé, Soós
György, Vcjrös Tamás, Zentai oszkźr,

Késett: Dr. Kocsis Máté polgáľmester.

Távolm ar adását j elezte : SziIágyi D emeteľ képvi selő,
Szi|iBa|ázs képviselő

valamint a meghívottak:
Dľ. Sáľa Botond _ alpolgármesteľ, Rimán Edina - jegyző,. dr. Mészáľ Erika - a|jegyző,
dr. Pesti Ivett _ Polgármesteľi Kabinet vezetője, dľ. Sánta Zsőfia _ Jegyzoi Kabinet
vezetője, Fábián Márta - Belső Ellátási Iľoda vezetője, Szed|iczkyné Pekári Kaľolina -
Szervezési és Képviselői lroďa vezetője, dr. Bojsza Krisztina _ Humánszolgá|tatási
IJgyosztáIy vezetője, Szabó Endľe - Létesítményüzemeltetési Iroda vezetője _ dr. Fejes
Tamás - aJfuźsi Hivatal vezeto-he|yettese, Wieszt Ferenc rendőr őmagy - Sáfľány József -
JIK igazgatőja, Závodni László _ Iőzsefváľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti K<izpont
gazdasági vezetó, Kovács ottó . Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója, Ács Péteľ - Józsefuiĺrosi
VaľosĹizemeltetési Szo|gá|atvezetője, Kovács Barbara - Iőzsefvźnosi KözĺjsségiHazakKft.
|Jgyvezető lgazgatoja és Jóhír Kft. Ügyvezetoje, Biál Csaba . Józsefuáľosi Kĺjzterület-
felügyelet igazgatőja

Egry Attila
Kciszĺinti a Hivatal munkatarsait, az iĺtézmény- és cégvezetoket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testiilet tagsait. A Képviselő-testtilet 2013. évi 8. rendkívtili tilését, mely az,

SZM\Z 12-17. $.aiban foglaltak a|apjźn keľtilt összehívásrą megnyitja. Távolmarađását
Szilágyi Demeter és Szili Balázs jelezte. Késését bejelentette dľ. Kocsis Máté Polgáľmester
Ú'. Megkéri a Képviselőtáĺsait, hogy kapcsolják be a szavazógépeiket. Megállapítja, hogy
jelen van 15 képvise|ő, így a minősített szótöbbséghęz 10, az egyszeru szótöbbséghez 8

egybehangzo szavazat szĹikséges. Tájékońatja Képviselőtársaít, hogy a kcjvetkező rendes ülés
vtrhatő időpontja 2013. november 6. szerda, 15,00 óľa.
Szavazźsra bocsátja a napirendet.



Napirend:

1. Javaslatköltségvetésiszeľvekkelkapcsolatosdtintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Egry Attila
Megállapítja' hogy a napirendet 15 igen, 0 nem, 0 tartőzkođźlssal a Képviselő-testÍilet
elfogadta.

sZAv AZASNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)ZATALHOZ EGYS ZERU S ZóToB B s Éc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
39312013. (x.30.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

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

Napiľend:

1. Javaslatktiltségvetésiszeľvekkelkapcsolatos döntésekmeghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Ilĺ ĺáté _ polgármester

Napirend 1/1. pontja
Javaslat kiiltségvetésĺ szeľvekkel kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis lľ/.źlté _ polgármester

Egry Attila
Napiľend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabs Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
Elég terjedelmes e|oteqesné,s volt, egy pát aprősághoz lenne hozzáfüzní valója. Az egyik
paľkolási cég SZMSZ-ének második részében az engeďéIyezeÍI. |étszám van rosszu|, vagy
rosszul vezették fel a dátumot? 50 paľkoló őr október 3l-től van engedéIyezve. Ań. szeretné
kéľni, hogy eń.nézzék meg, mert ez2014. januźr 1-jétől lenne azelőteľjesiłtés szövege és

logikája alapján. Egy Volkswagen Bora jármrĺvet a JIK fulajdonába adjźk, nem nézték-e meg'
hogy csak haszná|atba adjźtk, meľt egy csomó papírmunkáva| ĺem kellene foglalkozni.
Haľmadik megtregyzése az utőlagos köItségigényekkel kapcsolatosan, például a többletfutás
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rendőrökkel közös szolgá|atban címszó alatt van 5 millió forint' és többletkarbarttartés a\att
3'5 millió forint. Ha ó ezt a t<jbbletfutást 100 Ft/km-ľe leosztja, akkor eztobb többletfutás,
mint az egyenlítő mentén megkerĹilni a Ftildet. Ań. szeretné megkérdezni,hogy ezt hány kocsi
mennyi idő alatt fuda le?

Egry Attila
Képviselői kérdéséľe az a|ábbi sorrendben kapja meg a váIaszt.
1. kérdés AIjegyző Asszony,
2. kérdés Jegyzo Asszony,
3. kérdés Biál Csaba a Parkolás-üzemeltetési Szolgálat ugyvezetőIgazgatója.

Dr. Mészáľ Erĺka
Képviselő Úr a 8. oldalra gondol a paľkolás-tizemeltetésnél, mert ott a táb|ázat iryy helyes,
hogy ez év december 31-ig 50 fő, és január l-jétől emelkedik 15 fővel, amiről már dtjnt<itt a
Képviselő-testiilet, tehát ott valóban egy elírás tĺjľtént, tehát2014. jaruár 1., így helyes.

Rimán Edina
A gépjárművel kapcsolatosan a Volkswagen Borával vizsgá|ták a haszná|atba adást, de
tekintettel arľa, hogy itt a különboző cégautókkal kapcsolatos adóbevallási, adófizetési
kötelezettségek indokolják, hogy tísńtlzva legyen a tulajdonjog, ezértjavasolták a tulajdonba
adást.

Biál Csaba
Kül<jn örül, hogy Wieszt Feľenc őrnagy úľ is jelen van' meg tudja erősíteni azt, amit mondani
fog. Jelen esetben kizźlrőIag a közteľĹilet-felügyelet gépjármrĺveí jźlrőroznek, nagyon-nagyon
ritka alkalom az) amikoľ a rendőľség tud báľmilyen gépjárművet biztosítarĺi ehhez a szo|gźiati
forméúloz. A kaľbantaľtási ktĺltsége pedig nagyon sok, az azigazsźtg, hogy a gépjárműveiknek
az źilapota nagyon rossz. Nagyon sok volt ebbęn az évbęn az előte nem látható javítási
költség futómű javítástól kezđve, váltócseréig. Az, hogy hany gépjríľmtĺľől van sző
tulajdonképpen a közteľĹilet-feltigyeletnéI, 13 gépjźlrĺr,ríi, ami kézenfekvő, a tĺjbbi maľad a
paľkolásnál.

Dr. Révész Nĺ.árta
Az elóterjesztés 4. szźĺrń mellékletével kapcsolatban szetetné megkérdezĺi, hogy ez a
dolgozók juttatási szabáIyzata-e? A bevezető 2. mondatźtban egységeseÍL az źryazatok k<jzĺjtti
különbségek megsziintetésével |<lvźĄa a juttatási szabáLyzatot a j<ivőben az onkormźnyzat
érvényesíttetni? Érclmezésében, aki az onkoľmĺínyzat a|ka|mazothja az azonos juttatásra
számítson attól fiiggetlenül, hogy az egészségiigyi szo|gźt|atnál van, vagy más egyéb
intézménynél. A másik az, hogy 4. sz. mellékletnek a 3. oldalan van szó a kĺilcjnböző
kedvezményekľől, juttatásokľól. Azt kérďezi, hogy a cafetéria rendszeľt az intézmény
szabá|yozza, mit ke|I ez alatt érteni? Most kit tekintenek intézménynek, milyen módon
történik a szabá|yozás, és a keľeteket ki hatźtrozza meg? Továbbra ís azt szeretné, ha minden
a|kalmazott ugyanolyan mértékú támogatásra számíthatna. Képeľnyő előtti munkavégzésnél
egy egészségugyi minisztériumi rendeletľe van hivatkozás,természetesen ez az, ami mérvađó.
Kí hattlrozza meg, hogy pl. a szemiiveg hasznźiatot az orvos e|oírja, ezt milyen mértékben
tźlmogatják' és milyen szabźiyzatban hol van? A legutolsó pont ań. mondja, hogy az e|őzo
pontok feđezetét az onkoľmányzatkoltségvetésében bińosítja. Kíaz,aki javaslatotteszarua,
hogy a költségvetésbe milyen összeggel fog bekeľiilni, vagy először az onkormányzat egy



keretet biztosít, és azuttĺn visszafele lebontják, hogy egy alkalmazottra mennyi fog jutni. Hogy
műkĺjdik ez? Azttuđja, hogy eddig hogy mtĺködött, de ezeĺtllI, hogyan fog működni?

Egry Attila
Képviselo Asszony kérdésére az A|jegyző Asszony váIaszol.

Dr. Mészáľ Eľika
Természetesen a juttatási szabáIyzatnak az a céIja, hogy a különbségeket megsziintessék az
ágazatok között, viszont a juttatási szabá|yzatban szabá|yozoftI. jutÍatások nem minden
kozalkalmazottra érvényesek, hiszen vannak ágazati specifikumok, pl. a munkaľuha
tekintetében valamelyík ágazatban kell munkaruhát ađru, biztosítja is a fenntaľtó, van ahol
pedig nem. A cafetéria juttatás tekintetébenazintézményvezető sajátmaga köteles cafetéria
szabźtlyzatot alkotni. A szabáIyzat taĺta|mazza a költségvetésből minden évben milyen
szo|gá|tatásokat lehet igénybe venni. A Hivatal tekintetében az üdiilési kedvezménýiĺ| az
utazásoĺ keresztül pontosan meghatározza az intézményvezeto. A képernyő előtti
munkavégzésnél, pedig amikor a költségvetést tervezik, akkoľ az intézményvezeto
meghatźlĺozza akeret összeget a szemüveghozztltlrulásra, így töľténik meg a költségvetés
tervezésekor ennek a költségnek a megállapítása.

Komássy Ákos
Intézméĺyvezetó UrtőI k&dezi, hogy a bevételtermelő bírságolás egyszer és mindenkorra
befejeződik-ez Érti ez alatla kerékbilincs rendszerének üzemeltetését is. orul annak, hogy a
varosüzemeltetés, és a közterület-felügyelet egy irxézĺnénybe kertil. De a kozelmúltban is
voltak ezzeI ęIIentmondásos tapasztalatai, és állampolgáľi jelzések is voltak. Kérđése, az,
hogyan látja, mivel tudja megnyugtatni, hogy ez a korábban kialakult ľossz gyakorlat nem
folytatódik?

Egry Attila
Engedje meg, hogy először sajćt maga váIaszo|ja meg a Képviselő Ur tita| felvetett
kérdéseket. Mindannyian tudjĺák, hogy a hatźiyban lévő rendelet mondja ki, hogy a
parkoltatásnak mi a ľendje, valamint jogszabá|y, és a Kĺesz hatźtozza meg, hogyan is kell az
úttestet, és a paľkolőt hasznátlni. Az intézményvezető ezęktő| a jogszabályoktól nem tuđ
eltéľni, ő a napi munkáját ezeknek aZ iránymutatásoknak az irányvonalán |átja el.
Amennyiben ő szabáLýa'lanul paĺkoló autőt |át, ott intézkedési kötelezettsége van, és nincs
mérlegelési lehetősége. Ugy gondolja, még politikai indokok alapjtn sem szerencsés biĺatni
az intézményvezetőt, hogy elmozduljon, egy hatźrozott, és folyamatos működés a szerencsés
a kĺjzterĹileten. Amerrnyiben olyan típusú kedvezményt szeretnének nyújtani, amire
jogszabźiyi lehetőség van, akkor rendeletalkotással |ehet azt megtenni. IJgyvezető Úrnak
egyéb más gondolata v arl- e, megadja Biál C saban ak a szőt.

Biál Csaba
Képviselő ĺl,tal u szeptember 18-ai ülésen is elhangzott tÚIzott bíľság' tu|zott kerékbilincs
hasznźiata. A tisztĺánlátás kedvééľt elmondja, hogy az elmúlt négy évben Józsefuaros
binonságtnak szempontjából mit is jelentett. A keľékbilincs, bíľságo|ás, az első két évben
nagyszámű bíľságolást jelentett, az elmúlt két évben pedig 35-40 oń-os csokkenés mutatkozott
az előző évek,hez képest. Semmiképp nem nevezné ttlLzoÍtnak ań., hogy éveken keľesztiil
kerékbilincs alkalmazásáva| éltek a felügyelők, amelynek most látszik az eredménye, meľt
jóval kevesebb a szabźtIysértés. A vesszóparipája,hogy az autóstarsada|mat próbáljak védeni,
hogy szegény autósokat bírságoljfü, ugyanakkor a gyalogosokĺa és a közlekedésben ľésztvęvő



emberekre is gondolni kellene. Ezért a|ka|mazták ezeket, az egyesek á|tal tiĺ|zőnak trínő
intézkedéseket. A bíľságolások szźtma 30 Yo-kal, kevesebb lett, elmondta szeptemberben is. A
bírságtételek rendkívĹil magasak voltak, tava|y módosult a szabáIyséľtési törvény. pl. egy
kötelező haladási írány kozigazgatási bírság szabáIyszegés esetén ťrx 50.000.-Ft-ró1
beszélünk. A felügyelet egyetlen lehetősége a szabáIyszegő autósokkal szemben. Továbbra is
fenntartja, hogy jelentősen 30-35 oÁ-ka| kevesebb a kerékbilincsek száma, illetve a
szabá|ysértési szankcionálások száma. Még egy nagyon fontos dolog amit, Alpolgármester Úr
is megemlített. A józsefuaĺosi kĺiztertileti díjťĺzetőí paľkolás azért miikodik ilyen hatékonyan,
mert ezeket a szankciókat éveken keresztül nagyon következetesen alkalmańti<. Most maľ
valószínűleg nem lesz erre szükség, n9gyon bíznak benne' hogy nem fog visszájara foľdulni
ez a he|yzet. Ań. gondolja, hogy Acs lgazgatő Uľnak valamivel kedvezőbb lesz ilyen
szempontbő| ahe|yzete, meľt kevesebb szabźtlysértővel szemben kell szankciót a|ka|mazĺljLa,
ugyanakkor, ahogy Alpolgármester Ur is elmondta a köĺerület-feliigyelőnek nincs
mérlegelési lehetősége, amikor ta|á|kozl,k ilyennel, akkoľ szankciót kellalkalmaznia.

Dľ. Révész N.ĺ.árta
Egyetlen egy pontosító kérdése van. A cafet&ia juttatás megá||apításanál ahhoz, hogy az
ágazatok kĺizötti ktilönbségeket megsztintessék az intézményvezetők tervezhetnek-e úgy,
hogy valamennyi a|kaImazottjara ugyanolyan ĺisszegutźtmogatást lehet számítani? Azthiszem
ezt nagy on pr ecízen me gkérdezte.

Dr. Mészár Erĺka
Intézményenként valamennyi a|kalmazott azonos ĺisszeget kap de, hogy ez ágazatonként
merrnyi |eszaú. mindig azađoÍÍ. költségvetés dönti el. A jogszabźlly kimondja, hogy 200.000.-
Ft-ig lehet teruezn| és ennek megfelelően történik minden évben a költségvetés helyzetétől
fiiggően.

Komássy Ákos
Csakaz egyéĺtelműség kedvééľt szerinte ezfé|remagyarázástárgya. Eszfü ágábarl sincs sem a
képviselő-testületi ülésen keresztül, semmiféle jogszabá|ytól, jogszabályok betartásától és
a|ka|mazásźúőI va|ó eltérést kémi egyetlen szervęzettó| sem. Főleg nem az onkoľmányzat
bármelyik szetvezetét. Jelen esetben sem aÍTa vonatkozott a kérdés, de lehet, hogy nem elég
alapos a jogszabályismeľete. Számos olyan polgári panasz érkezett hozztĺ, nem az elmúlt
napokban, de nem a tul távoli múltban, hogy a menetiránnyal szembeni, de a foľgalmat nem
akadźiyoző parkolásnál méľlegelhető, hogy bírságol, vagy keľékbilincset tesz a köZterĹilet-
felügyelő. Ahhoz képest nálunk az esetek túlnyomó részébęn mindig kerékbilincset hasmál,
holott bírságolás esetén is van szankció, csak éppen el tud menni az ĺLleto, aki a foľgalmat
nem akadályozőan, dę nem a lehető |egszabályosabban paľkolt. En an. gonđolom, hogy ezek
ft)lösleges feszültség gerjesztések, ha nem megfelelő a jogszabá|yi ismeretem, akkor
sajnálom, de úgy tudom, hogy ebben van mérlegelési lehetősége a he|yszínen intézkedő
személynek. De ezzeI egyitt köszöni szépen megnyugtatő vátIaszźú Biál Umak. Nagyon öľül
annak, hogy Józsefuarosban nagyon jó paľkolási ręndszer műkĺidik és t<jbb más keľület is
a|kalmazza már ajó rutint, ami maľ nálunk kialakult. Még a forgalomakađá|yozássaI, vagy a
forgalmi nehézséggel kapcsolatban aľrnyit kér, hogy a kĺjzrendért fęlelős más szervek is
tegyék meg legyenek szívesek, hogy eĺľe is figyelemmel vannak, mert azt persze tuđja, hogy
nem a köZtenilet-felügyelet fe|ađata, đe azt gondolja, hogy legalább ha forgalmi veszélyt
okoznak az ađott esetben a keriilet sziímos pontjĺín vészvillogóval vaľakozó luxus dzsipek,
mint amennyire a szabáIýa|arnl parkoló hétköznapi autósok. Aĺ gondolja, hogy ezzeI még
van feladat, csak a közlekedés akadályoztatása jutott eszembe.



(} 5 óra 27 perckoľ dľ. Kocsis Máté megéľkezett az üĺésre, íg,, a Képviseĺő-testület ĺétszáma
I6 fő. Az ülés vezetését a Polgáľmester Ur megérkezése után sem vette ót.)

Pintér Attila
Par éwel eze\őtt jőmaga sem volt híve a kerékbilincsnek, és ma sem' de látja a kozteľÍilet-
feltigyelet erófeszítését. osszehasonlítja, hogy más kerĺiletekben ahol jáÍ, - nem jar egész
Budapesten _ milyen a he|yzet. Van, ahol nem lehet elférni a játdźtn, mert az autósok
potätlanul tölparkolnak, vagy úgy állnak meg egy kereszteződésben, hogy az embęr nem érzi
magát biztonságban, ha kikanyaľodik, meľt nem láda be a keresńeződést. Bizony a VIII.
kerületben a kerékbilincset, illetve a közlekedési szabályokat a közteľiilet-felügyelet igyekszik
betartatní, igy ezek a jelenségek visszaszorultak. A kerékbilincselés véleménye szerint azért
egy rossz eszkoz. Jelen pillanatban nincs más kényszerítő eszkoz arra, hogy behajthassák
ezęket a szabá|ysértések bíľságokat. Véleménye szeľint az |eĺne a legjobb megoldás, de ez
nem önkormányzati hatáskör, ha olyan törvények lennének, hogy a szabálytalankodón
kerékbilincs alkalmazása nélktil is behajtható lenne a bírság, és ne lehessen mindenféle
módon kibújni alóla. A másik, a térfigyelő kameľáknak az iigye. Koľábban máľ kapott
állampolgári je|zést arľól, hogy egy hölgynek a táskáját elrabolták, és a téľfigyelő kamerán
Iátták azt. Elment a rendőrségľe feljelentést tenni, és azt az infotmációt kapta, hogy nem
azonosítható az elkövető, mert ľossz minőségtí a kamerakép. Volt az indexen egy videó,
amikor bevezették a hangos tétfigyelő kamerákat. ott beszélt a téľfigyelő kamera.
Letesztelték. Azon egy kapucnis fiatalember elkezdett szemetelni, ha jó emlékszik a Losonczi
téren, és bizony a térťĺgye|o kamera nem szólalt meg. Tehát úgy hĺnik, mintha nem vették
volna észĺę a szęmetelést. Hétfőn, Kaiser Képviselő Ur tett szővá egy esetet, hogy ők a
Polgaľőrséggel elkaptak egy tolvajt és azért nem lehet felelősségľe vonni, mert a téľfigyelő
kamera nem volt bekĺiltve, így nincsen meg a felvétel. Szeľetne kérni egy általĺínos
tájékoztatást a téľfigyelő kamerák áI|apotárőI. Műszakilag múködnek-e, hol vannak helyileg,
be vannak-e kötve a rendszerbę, |áthatő-e a kameraképfü a térfigyelő központban, illetve,
hogy milyen minőségű kameľaképet szolgáItatnak? Valamilyen számmal, felbontással, színes
fekete-fehéľrel lehet jellemezni, illetve, ha ezt megengedik a jogszabályok, akkor, ha van rźl

lehetőség j ó maga is szívesen megnézné.

Egry Attila
Megállapítja, hogy az eloterjesńés tárgyźĺbarl további kérdés, hozzásző|ás nem érkezett' A
napiľend vitáját|ezĄa, és szavazźsľa bocsátja az alźlbbihatérozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a) elfogadja a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormĺĺnyzat á|ta|

fenntaľtott intézményekben a|ka|mazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók
juttatási szabtiyzatt./-2013. novembeľ 01. hatállyal' az előterjesĺés 4. sz. mellékletét
képező tartalommal.

b) felkéri a polgáľmestert a szabá|yzat aláírására.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. november 01.

2. a) jőváhagyja a Józsefuĺíľosi KöĺeľĹilet-feliigyelet, 2073. november 01. napjźĺő| a
Józsefurírosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat - az előterjesztés 5. sz. mellékletétképezo _
szervezeti és működési szabźt|yzatát,20|3. novembeľ 1-jei hatályba lépéssel.
b) felkéri a polgáľmestert a szewezeti és működési szabáIyzat a|źittsára.
Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő: 2013. november 01.



5.

3. a) jőváhagyjaaJőzsefuáľosi Várostizemeltetési SzolgáIat,2013. november 01. napjától a
Józsefrgárosi Kĺjzteriilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat - az előterjesztés 6. sz.
mellékletét képező - szervezeti és működési szabál yzattń, 2013 . november 1 -j ei hatályba
lépéssel.
b) felkéri a polgáľmestert a szervezeti és működésí szabéllyzat alźtírástra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. november 01.

4. 30100 cím KtizteľĹilet feliigyelet elnevezését 2013. november 1. napjától Józsefuárosi
Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat elnevezésre módosul, és ezzel egyidejűleg a 30101
cimet,a30I02 címet, a30103 címet, a30|04 címett<jrli.

Felelős: polgármester
Határiđó 2013 . november 01 .

a 80100 cím Várostizemeltetési Szolgálat elnevezést 20|3. november 1. napjától
Jőzsefvárosi Ktiztęrulet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat elnevezésre módosítja
és címeit kiegészíti 80106 cím Közterület-felügyelet, 80107 cím Kerékbilincselési
felađatok, 80108 cím Keľületőrségi feladatok, 80109 cím Téľfigyelő-kamerarendszer
elnevezéssel.

Felelős : polgiíľmester
Hataľidő: 2013. november 01.

a 347/2013. ( x.18.) számu képviselő-testtileti határozat Z.lc. pontjában foglalt
Igazgatősäg engedéIyezett létszźlmtń 6 főve| (Mt. + 8fő, Kttv. - 2 fő) megemeli, a
településüzemeltetési feladat eĺgeďéIyezett |étszźtmát 7 főve| (Mt. -1 fő, Ktfi/. _ 6 fő)
csĺikkenti, a Közteľület-felügyelet feladat engedélyezett |étszámát 3 fővel (Ktľv.)
megemeli, a Piac feladat engedélyezeÍt |étszźtmĺán beltil a Ktfu. Iétszźtmát 2 fővel,
csökkenti és az Mt. |étszémát2 fővel megemeli, a kerékbilincselési feladat engedélyezett
|étszámát 4 fovel (l|lí.t. -2fő, Ktľv. -2fo) csökkenti, a Keriiletőr feIaďat eĺgedéIyezett
|étszámáÍ 2 főv ę| (Mt. +2fő) megemeli.
Fele1ős: polgármester
Hataľidő: 2013. november 01.

a Jőzsefvźnosi Közterület-feltigyelet többletkĺiltségeit az előteqesztés 7. sz. mellékletében
foglaltak a|apjźnelfogadja, melynek fęđezete azintézméĺy bevételi tĺjbblete.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20|3. október 30.
a hatátozat 7 . pontjában foglaltak míatt a Józsefuĺĺľosi Kdztertilet feIügyelet 30101 cím
bevételi e|őírźĺnyzatan belül a kozhata|mi bevételek _ kötelező fe|adat - előirźnyzatát
60.000'0 e Ft-tal, a 30105 cím mfüödési intézménymfüödtetési bevétel - kötelező feladat
- előirźnyzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli, a 30103 cím - kötelező feladat _kozhata|mi
bevétel e|őfuźnyzatát 30.000,0 e Ft-tal cs<jkkenti és ęzze| egyidejűleg a kiadás 30101 cím
- kĺjtelező feladat - dologi elóirźtnyzatát 14.050,0 e Ft-tal, a benlhtnási előirźnyzatźń
4.500,0 e Ft-tal, a30|02 cím - kötelező feladat - dologi e|ofuźnyzatát 11.100,0 e Ft-tal, a
bęnlhazási e|őirźnyzatát 5.300,0 e Ft-tal, a 30103 cím - ktĺtelező feladat - dologi
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elóirtnyzatát 3.350,0 e Ft-tal, a 30105 cím _ kotelező feladat - dologi e|óirányzatát
2I.500,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 201'3. október 30.
a) a Józsefuáľosi Koztęriilet-felügyelet 30101 cím kiadás személyi juttatás

e|őirányzatan belül a rendszeľes személyi juttatás - kötelező feladat _ e|óiráĺyzatfuőI
4.6,25,Ú e Ft-ot, a kozlekedésí koltségtéľítés - kotelező ťeladat _ e|oirźnyzatérőI250,0 e
Ft-ot, a munkáltatót teľhelő jaľulékok és szociális hozzájáruItlsi adó - kötelező feladat _

előirányzatátőI I.249,0 e Ft-ot, a dologi kiadások _ kötelező feladat _ eloirányzatárő|
2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a klađtts 30105 cím személyi juttatás, ezen belül a
rendszeres személyi juttatás eIőfutnyzatára 4.625,0 e Ft-ot, a közlekedési költségtérítés -
kötelező feladat _ előiľanyzatára 250,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jarulékok és

szociális hozzájáru|ási adó - kötelezo feladat - elóirźnyzatára I.249,0 e Ft-ot, a dologi
kiađások - kötelező feladat _ előirźnyzatára 2'000'0 e Ft-ot az źttszervezett iĺtézmény
működtetése címén.
b) a Jőzsefuárosi Közterület- feltigyelet 30101 cím kiadás személyi juttatáson belül a
céljellegtí cafeteria - ĺinként vá||a|t feladat - eIőirtnyzatárő| 111,0 e F-ot, a munkáltatót
terhelő jaľulékok és szociális hozzájźrulási adó előirényzatan belül az egészségügyi
hozztĄáruLás _ ĺjnként vállalt feladat _ előirányzatátő| 19,0 e Ft-ot, a dologi eloírtnyzaton
beLúI az SZJA - önként vállalt feladat - elóírányzatáĺőL2I'0 e Ft-ot átcsoportosít a 30105
cím kiadás személyi juttatáson beliil a céljellegű cafeteria - önként vállalt feladat -

e|őirányzatźra II1,0 e F-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźlĺulási adó
e|őĺtányzatan beltil az egészségngyihozzájaľulás _ önként vállalt feladat _ eloirźnyzatfua
19,0 e Ft-ot, a dologi eIokźnyzaton beliil aZ 1ZJA - önként váL|a|t feladat -
e|őirányzatára21',0 e Ft-ot az túszervezęlt íntézmény alkalmazottainak juttatása címén.

Felelős: polgĺĺrmester
Hataiđő: 20113 . október 3 0.

a) a Jőzsefvarosi Közteriilet-feltigyelet 30101 cím kĺjtelező feladat _ bevételi működési
ťlnanszítozási bevételen belül az irányítőszervi támogatás folyószámlán töľténő jőváíttsa
eIóirányzatźLt 12.683,6 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyiđejűleg a kiadás személyi juttatás

e|óirtnyzatán belül a reĺđszeres személyi juttatás e|őirtnyzatát II.635,9 e Ft-tal, az
egyéb költségtérítések előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal, amegbizźtsi díj eIőiľanyzatát720,0 e

Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájáru|ási ađó e|őfuźnyzatti 3.336,I
e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirtnyzatát 14.000,0 e Ft-tal csokkenti feladatźúađás címén,
melyet részleteiben az elóteqesztés 9/a. sr" melléklete tartalmaz.
b) a Józsefvaľosi Köztęrtilet-felügyelet 30101 cím - önként vźi|alt feladat - bevételi
műktjdési ťlnanszírozási bevételen beltil azirźnyítőszervitźlmogatás folyószám|áĺtörténő
jőváirása e|oirźtnyzatát |7.7]0,7 e Ft-tal és a felhalmozási ťlnanszítozási bevételeken
bę|i| az iráĺyítőszervi támogatás folyószĺĺmlan tciľténő jőváírźsa e|ofuźnyzatát 227 ,8 ę Ft-
tal csĺjkkenti, ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás eLőirtnyzatrín belül a céljellegű
költségtéľítés, juttatások előirtnyzatát 1.806'0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzájaruIási adó eloirźnyzatźLt 298,4 e Ft-tal, a dologi kiadások eIőfuányzatźú

343,8'0 e Ft-tal cscjkkenti fe|aďatźńadás címén, melyet részleteiben az e|őterjesztés 9/a. sz.
melléklete tarta|maz.
c) a Józsefuáľosi Kĺjzteľület-felügyelet 30102 cím - ktjtelezo fe|adat - bevételi működési
ťlnanszírozási bevételen bęlül az írźnyítőszeĺ,łi tźtmogatás folyószámlán ttjrténo jőváírása
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e|őirtnyzatát 3.923,0 e Ft-tal csĺikkenti, ezzel egyiđejűleg a kiadás dologi e|ofutnyzatát
7.000,0 e Ft-tal, a műkĺjdési célú támogatás á||aÍnhaztartáson belĹilre előiráĺyzatát
2f.366,0 e Ft-tal, valamint a- bevételi múködési finanszírozási bevételen belül az
irányítőszervi ttmogatás folyószámlán ttiľténő jőváírása - önként vá||alt feladat
elóirányzatźú. 937,7 e Ft-tal csökkenti felađatź.lradás címén, melyet tész|eteíben az
előteľj eszté s 9/a. sz. melléklete tarta|maz.
d) a Józsefuárosi Közteľület-felügyelet 30103 cím - kĺjtelező fe|ađat - bevételi műkĺjdési
ťlnanszírozási bevételen belül az irtnyítőszervi támogatás folyószáml án torténó jőváirása
e|őirányzatát 3.480,8 e Ft-tal, ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatźn
belül a ľendszeres személyi juttatás e|oirźtnyzatát |.420,0 e Ft-tal, az egyéb
költségtérítések előirĺínyzatźÍ 100,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzźĄźrulźlsi adó e|Í|irźnyzatát 386,4 e Ft-tal, a dologi kiadások e|óirányzatát 3.000,0 e
Ft-tal cstikkenti feladatátađás címén, melyet részleteiben az előterjesztés 9/a sL
mellékletętarta|maz.
e) a Józsefuaľosi Közterület-felügyelet 30103 cím - önként vállalt fe|ađat - bevételi
miĺkcjdési ťlnanszírozási bevételen beltil azirátnyítószervitámogatás folyószámlántĺjľténő
jőváírása e|őirányzatát 324,0 e Ft-tal, ezze| egyidejtĺleg a kiađás személyi juttatás
e|őírányzatán belül a cafateria elokányzatźLt 136,2,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzájźrulási adó e|őirányzatát 22,7 e Ft-tal, a dologi kiadások
e|oirányzatát 25,9 e Ft-tal csokkenti feladatátadás címén, melyet részleteiben az
előterjesztés 9/a. sz. melléklete tarta|maz.
Í) a lőzsefuaĺosi Közterület-felügyelet 30104 cím - önként vállalt feladat - bevételi
működési ťlĺanszírozási bevételen belül azirźnyítőszervítámogatás folyószám|tntöľténő
jőváírása e|őirźnyzatźrt 36.968,9 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyídejűleg a kiadás személyi
juttatás e|oirźnyzatlín belül a ľendszeres személyi juttatás előirányzatát 5.482,8 e Ft-tal,
az egyéb költségtérítések és cafateia e|őirźnyzatát 1.189,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzź$źrulási adó elĺ5irányzatát I.628,6 e Ft-tal, a dologi kiadások
e|őitáĺyzatát I.169,4 e Ft-tal csĺikkenti fe|adatźúađás címén, melyet rész|eteibeĺ az
előterj eszté s 9/a. s z. me lIé klete tartalmaz.

Felelős: polgármester
Hatándő: 2013 . október 3 0.

a) a Józsefuaľosi KĺjzterĹilet- feliigyelet céljellegű előfutnyzatainak maradvány
felhaszná|ását utólagosan jóváhagyja, melyet részleteiben az előterjesaés 9/a. sz.
mellékletę taľta|maz.
b) a Józsefuaľosi Közerület-felügyelet 30104 cím - cinként vállalt feladat _ kiadás dologi
e|óirźnyzatlín belül a céljellegű munkaruha 4.200,0 e Ft előirányzatéú, a rendőrbot' biIincs
beszerzés 294,0 e Ft előiľanyzatát, a védőoltás 210,0 e Ft előiľanyzatát átcsopoľtosítja a
3010f cím - kötelező feladat _ dologi e|oftźnyzatan beltil a gépjátmtĺ üzemkĺiltség
e|óir źnyzatáĺ a 3 .5 00,0 e Ft-ot, gépj aÍmíi karbantartásra 1 .20 4,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. októbeľ 30.
az onkoľmányzat 11108-02 cím _ kote|ezó feladat _ kiadás mfü<jdési ťlnanszírozási
kiadáson belĺil az irányítószervi tĺímogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|oirtnyzatarőI 20.835,9 e Ft-ot, a 11108-02 cím _ önként váIla|t - kiadás mfüödési
ťĺnanszítozási kiađáson belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|ł5irźnyzatlíról 56.001,3 e Ft-ot, kiadás fe|ha|mozźlsi finanszírozási kiadáson
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beltil az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatárő|
22],8 e Ft-ot átcsoportosít akiadás 11107-01 cím működési cél- és általános taľtalékon
beIi| az általános tarta|ék_ ktjtelező felađat _ előkźnyzatára.
Felelős: polgármester
Hatáĺido: 2013. október 3 0.

a) a Jőzsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szolgá|at az előterjesztés 8. sz. mellěkletében
felsorolt átszervezésből adódó többlet költségvetési igényét 7.324,9 e Ft tisszegben
elfogadja, melynek fedezetéül az átszewezęttfeladatok bevételi többletét jelöli meg.
b) a Józsefuĺáľosi Váľosüzemeltetési Szo|gáIat bevétel 80106 cím - kötelező feladat -
működési közhatalmi bevétel előirányzatźLt 70.000,0 e Ft-tal, 80107 cím - kötelező
feladat - múködési kĺjzhatalmi bevétel előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal megeme|i, ezzel
egyidejűleg a kiadási e|őittnyzatokat az előterjesaés 9/b. sz. mellékletében foglalt t<jbblet

költségek összegével megemeli.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatfuiďő: 2013 . október 3 0.

a Józsefuáľosi Varosiizemeltetési SzoIgáIatlJózsefuáľosi Koztertilet-feliigyelet és

Városĺizemeltetési Szolgálat bevételi, ezen belül ťĺnanszítozási működési irányítószeľvi
támogatásként folyósított támogatás Íizetési szźm|źntĺlrténő jőváírása- kötelező feladat -

eloirányzatát és akiadási e|őirányzatát afe|adat átszervezés címén az e|ótefiesztés 9/b. sz.

mellékletben részletęzettek alapján módosítj a.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20ĺ3. október 30.

az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múkĺjdési cél- és általános taľtalékon beliil az
általiínos tarta|ék - kötelező feladat - e|oirźnyzatźrő| 7.247,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a
11108-02 cím miiktjdési ťlnanszírozási kiadásokon beIĺJl az futnyítőszervi támogatásként
folyósított tźnnogatás kiutalása - kötęlező feladat - előirźnyzatźltaJőzsefuárosi KözterĹilet-
felügye let é s V aĺo süzem elteté si S zo|gtůat tźnrlo gatása címén.
Felelős: polgármester
Hatańdő 2013. október 3 0.

az íntézmények feladatátszervezésével a kövętkező évek költségvetésének terhére éves

szinten 10.287,6 e Ft taľtós múködési kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül a
Jőzsefváľosi Köĺerület-felügyelet és Váľostizemeltetési Szolgálat saját bevételét jelöli
meg.

Felelős: polgármester
Hatźndo: 2013 . október 3 0.

a) a Józsefuaľosi Közteľület-felügyelet a feladat ellátáshoz szfüséges valamennyi eszkozt
határozatlan időre, térítésmentesen, a Józsefuarosi Városiżemeltetési Szolgálat
tulajdonába ađja.
b) felkéri a két kĺiltségvetési szerv vezeÍojét az átađás-tlfuétel lebonyo|ítására.

Felelős: polgármester
Határiđő : 2013 . november 0 1 .
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18. a) a II5120I3. (III.27.) számu képviselő-testĺileti hatźrozatbarl szereplő IXK-950
forgalmi rendszámú Volkswagen Bora típusú személygépjáľmúvet módosída azIXK-970
foľgalmi rendszámú Volkswagen Boľa típusú személygépj átmlxe.
b) az tXK-950 foľgalmi rendszámú Volkswagen Boľa típusú gépjárművet a
feladatellátása érdekében' hatátozatlarl időre, térítésmentesen a Józsefuĺírosi
Intézményműkĺjdtető Központ (JIK) tulajdonába adja, melynek jelenlegi nyilvantaľtási
éľtéke nulla, egýttal a gépjarmu fenntartásához szĹikséges 600,0 összegrĺ foľintot a JIK
költségvetésében biztosítj a.

c) felkéri a polgáľmestert, Józsefuaľosi
Iĺtézméĺymfüöđtető Központ vezetőjét
átvételére.
d) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon beltil a
működési általános tartalék- kcjtelezo feladat _ elohźnyzatźről' 600,0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11108-02 cím ťtnaĺszírozási működési kiadáson beltil az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat _ e|őirźnyzatára.
e) a Józsefuaľosi Intézményműkodtető Központ 7f|0I cím - kötelező feladat
ťlnanszírozási mfüöđési bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
tźĺmogatás fizetési szźlmlźn tĺjľténő jőváirása eIoirźnyzatát és kiadás dologi e|őirtnyzatźń
600,0 e Ft-talmegemeli a b) pontban foglaltak címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. november 01.
felkéľi a polgármesteľt, hogy a 2013. évi
módosításánál, valamint a2014. évi és az azt
a határ ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Kĺjzteľület-felügyelet és a Józsefuaĺosi
a b) pontban szereplő gépjármÍi tńadás-

koltségvetésről szóló rendelet kĺjvetkezo
kovető évek költsésvetésének tervezésénél

19.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: a koltségvetésről szóló rendelet következő módosítása, a 2014. évi és az azt

követő évek teľvezése

Egry Attila
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem' I hrtőzkodással a Képviselő-testület elfogadta az alábbi
határozatot:

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR IZATH>Z AT ALHIZ MrNŐ S ÍTETT SZoToB B SÉG SZUKS ÉGE S
HATÁROZAT:
3e4t20r3. (x.30.) O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

1. a) elfogadja a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat á|tal
fęnntaľtott intézményekben alka|mazotti jogviszonyban foglalkoztatott đolgozók
juttatási szabáIyzatát2013. november 01. hatállya|, az előterjesztés 4. sz. mellékletét
képező tartalommal.

b) felkéri a polgármestert a szabá|yzat aláírására.

Felelős: polgármester
Határiđő : 2013. november 0 1 .

TL
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2. a) jőváhagyja a Józsefuaľosi Kĺjzteľü1et-felügyelet., 20113. november 01. napjátő| a

Józsefuáľosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat - az eIoterjesztés 5. sz. mellékletétképező _

szewezeti és műkodési szabtiyzatź.i-,2013. november l-jei hatályba lépéssel.

b) felkéľi a polgáľmestert a szervezeti és működési szabtiyzat alźirására.

Felelős: polgármester
Határido: 2013 . novembeľ 0 1 .

a) jőváhagyjaaJőzsefuarosi Városüzemeltetési SzoIgźĺIat,zII3. november 01. napjától a

Józsefuárosi Koĺerulet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat - az eIőterjesńés 6. sz.

mellékletétképező _ szervezeti és mfüödési szabályzatát,2013. november |-jeihatźl|yba
lépésse1.

b) felkéri a polgármesteľt a szervezeti és működési szabáIyzat aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. novembeľ 01.

4. 30100 cím Közteľület felügyelet elnevezését f0l3. november 1. napjától Józsefrarosi
Parkolás-üzemeltetési Szolgálat elnevezésre módosul, és ezzeI egyidejűleg a 30101
címet. a30102 címet. a 30103 címet' a30|04 címet toľli.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. novembeľ 01.

a 80100 cím Varosüzemeltetési Szolgálat elnevezést 2013. november I. napjźúő|
Józsęfuaľosi K<jzteľület-felügyelet és Vaľosiĺzemeltetési Szolgálat elnevezésre módosítja
és címeit kiegészíti 80106 cím Końeľület-feliigyelet, 80107 cím Kerékbilincselési
feladatok, 80108 cím Kerületőľségi feladatok, 80109 cím Térfigyelő-kamerarendszeľ
elnevezéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 01.

a 34712013. ( Ix.18.) számű képviselő-testtileti határozat Z.lc. pontjábas' fogla|t
Igazgatőság engedélyezett Létszámát 6 fővel (Mt. + 8fő, Kttv. _ 2 fő) megemeli, a

településüzemeltetési feladat engedélyezett |étszttmat 7 főve| (Mt. -1 fĺí, Kttv. _ 6 fó)
csökkenti, a Kcjztertilet-felügyelet feladat engeđélyezett Létszźtmát 3 fővel (KffV.)
megemeli, a Piac feladat engeđéIyezett Létszáman belül a Kttv. |étsztmźtt 2 fővel
csökkenti és az Mt. Iétsztmtń 2 fővell, megemeli, a kerékbilincselési feladat engedélyezett
|étszárnát 4 fővel (l/rt. -2fő, Kttv. -2fo) csökkenti, a Keľĺiletőr feladat engedélyezett
Iétszźrnźt2 főve| (Mt. +2íő) megemeli.

Felelős: polgármester
Határiđó: 2013. november 0 1 .

a Jőzsefvátosi KözteľĹilet-feltigyelet többletköltségeit az elóterjesztés 7. sz. melléklelében
foglaltak alapján elfogadja, melynek fedezete azintézmény bevételi többlete.

Felelős: polgármester
Hatźlrido: 2013 . októbeľ 3 0.

a
J.

5.

6.

7.

If



8. ahatźrozat7. pontjában foglaltak miatt a Józsefuaľosi Közterület feltigyelet 30101 cím
bevételi előirányzatán belül a kozhata|mi bevételek - kĺltelező feladat - eIóirtnyzatát
60.000,0 e Ft-tal, a 30105 cím mfütjdési intézményműköđtetési bevétel - kötelező feladat
. előirttnyzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli, a 30103 cím - ktjtelező feladat _ közhatalmi
bevétel e|őirányzatát 30.000,0 e Ft-tal csĺikkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 30101 cím
- kötelező feladat - dologi e|őirányzatát 14.050,0 e Ft-tal, a beruházási elofuźnyzatát
4.500'0 e Ft-tal, a30102 cím - kĺjtelezó fe|ađat - dologi előirźnyzatát 11.100,0 e Ft-tal, a
bęnlhźnási e|oiráĺyzatát 5.300,0 e Ft-tal, a 30103 cím - kĺitelező feladat - dologi
e|őirányzatát 3.350,0 e Ft-tal, a 30105 cím _ kĺitelező felađat - dologi e|őirźnyzatát
21.500,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határidó 2013 . október 3 0.

a) a Józsefuárosi Ktjzteľület-felügyelet 30101 cím kiađás személyi juttatás
elóirtnyzatan belül a rendszeres személyi juttatás - kötelező feladat _ e|óirźnyzatátő|
4.625,0 e Ft-ot, a közlekedési költségtérítés - kĺjtelező feladat _ előirźnyzattlrőIf50,0 e

Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźljźrulási adó - kötelező feladat -
e|őiźlnyzatárő| 1.249,0 e Ft-ot, a dologi kiadások _ kötelező feladat - eloirányzatárő|
2.000,0 e Ft-ot átcsoportosit a k'ladás 30105 cím személyi juttatás, ezen beltil a
rendszeres személyi juttatás e|oírtnyzatára4.625,0 e Ft-ot, a kĺizlekedési költségtérítés -
kötelező feladat - előirányzatźra 250,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jaľulékok és
szociális hozzájaru|ási adó - kötelező feladat - e|őirźnyzatára 1.249,0 e Ft-ot, a dologi
kiadások - kötelező fe|ađat - e|őfuźnyzatáta 2.000,0 e Ft-ot az źúszervezett intézmény
mfüödtetése címén.

b) a Józsefuáľosi Közteľület- feliigyelet 30101 cím kiadás személyi juttatáson belül a
céljellegű cafeteria - önként vźi|alt fęladat - e|oirtnyzatźĺőI 111,0 e F-ot, a munkáltatót
terhelő jaľulékok és szociális hozzájźlrulási adó e|ófuźnyzatan beltil az egészségügyi
hozzźĄźnilás _ ĺjnként vállalt feladat - eIőirźnyzatańl' I9,0 e Ft-ot, a dologi előirźnyzaton
belül az \ZJA - önként vállalt feladat _ e|oirźlnyzatáĺő|2I,0 e Ft-ot átcsoportosít a 30105
cím kiadás személyi juttatáson belül a céljellegű cafeteria - ĺinként vá||a|t feladat -
e|óirźnyzatara II1,0 e F-ot, a munkáltatót terhęlő járulékok és szociális hozzájtmilási adó
e|őirtnyzatán beltil az egészségtigyi hozzźĄźlruIás _ önként vállalt feladat _ e|óirtnyzatfua
T9,0 e Ft-ot, a dologi e|oirźnyzaton belül az SZJA - ĺinként vállalt feladat _
e|oirányzatáĺa2l,O e Ft-ot az átszervezettintézmény alkalmazottainak juttatása címén.

Felelős: polgáľmester
Hatźridó: 2013 . októbeľ 3 0.

a) a Jőzsefvarosi Köĺerület-felügyelet 30101 cím kĺltelező feladat - bevételi múködési
ťĺnanszírozási bevételen belül az irźnyítószervi támogatás folyószámlan történő jőváfuása

előirźnyzatát 12.683,6 e Ft-tal cscikkenti, ezze| egyidejrĺleg a kiadás személyi juttatás
e|ohźnyzatán belül a rendszeľes személyi juttatás e|őirźnyzatát |I.635,9 e Ft-tal' az
egyéb kĺiltségtérítések előiľányzatät I.000,0 e Ft-tal, amegbízźsi đíj e|ł|irźnyzatát720,0 e
Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó elóirányzatát3.336,I
e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirźlnyzatát 14.000,0 e Ft-tal csökkenti fę|adatátadás címén,
melyet ľészleteiben az e|óteriesztés 9/a. sa melléklete tarta|maz.

9.

10.
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b) a Józsefuárosi Kcizterület-feliigyelet 30101 cím - önként vállalt feladat - bevétęli
működési ťĺnanszírozási bevételen belül azirányítőszervittlmogatás folyósztlmláĺ torténő
jővźlírása elofuányzatát 17,770,7 e Ft-tal és a felhalmozásí ťlnanszítozási bevételeken
belül az irényítőszervi támogatás folyószámlan tĺjrténő jőváírźsa e|őirźnyzatát227 ,8 e Ft-
tal csökkęntí, ezze| egyidejtileg a kiadás személyi juttatás elóírányzatán belül a céljellegű
költség1érítés, juttatások előirényzatát 1.806,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jarulékok és

szociális hozzźljźlruIási adó e|oírtnyzatát 298,4 e Ft-tal, a dologi kiadások elókányzatźÍ
343,8,0 e Ft-tal cscjkkenti feladatátadás címén, melyet részleteiben az e|őtetjesztés 9/a. sa
mellékletetarta|maz.

c) a Józsefuárosi KöĺerĹilet-felügyelet 30102 cím - ktjtelező feladat_ bevételi műkĺjdési
ťlnanszírozási bevételen belül az iráĺyítőszervi támogatás folyószĺímlan torténő jőváirása
elofuźnyzatát 3.923,0 e Ft-tal csĺikkenti, ezzel egyiđejűleg a kiadás dologi előirányzatát
7.000,0 e Ft-tal, a műköđési célú támogatás á||anhźńartáson beltilre előírtnyzatát
22.366,0 e Ft-tal, valamint a_ bevételi mfüödési finanszírozási bevételen belül az
irányítőszervi támogatás folyószámlan történő jővźtítása - önként vállalt feladat -

e|óirányzattń 937,7 e Ft-tal csökkenti feladatátadás címén, melyet rész|eteIbeĺ az
előterj eszté s 9/a. s z. melléklete tartalmaz,

d) a Józsefuarosi Kozterület-felügyelet 30103 cím - kötelező felađat - bevételi működési
ťĺnanszirozási bevételen belül az irányítőszęwi támogatás folyószámlán történo jővtńrźsa
e|őirányzatát 3.480,8 e Ft-tal, ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirányzatán
belül a rendszeľes személyi juttatás e\őfuényzatát I.420,0 e Ft-tal, aZ egyéb
költségtérítésęk előirányzatát 100,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáru|ási adó e|oirźtnyzatát 386,4 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őiráĺyzatát 3.000,0 e

Ft-tal csökkenti feladatátaďźs címén, melyet részleteiben az e|otetjesńés 9/a. sz.

melléklete tartalmaz.

e) a Józsefuáľosi KĺlztęľĹilet-felügyelet 30103 cím - önként vállalt feladat - bevételi
műkĺjdési ťtnanszírozási bevételen beltil aziányitőszervi támogatás folyószámlántorténő
jőváítása eloirźnyzatát 324,0 e Ft-tal, ezzeI egyidejűleg a kiadás személyi juttatás

előirtnyzatán belül a cafateńa e|őirźnyzatźú 136,2,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő
jaľulékok és szociális hozzźĄánllási adó e|őírźnyzatát 22,7 e Ft-tal, a đologi kiadások
e|őirtnyzatát 25,9 e Ft-tal csökkenti feIadatźúadás címén, melyet részleteiben aZ

előterjesztés 9/a. sz. melléklete tartalmaz.

Í) a Jőzsefuarosi Közterület-felügyelet 30104 cím - cjnként vállalt feladat - bevételi
műkĺjdési ťlnanszírozási bevételen beltĺl azirányítőszervi támogatás folyószrámlán t<jrténő
jőváírása e|oírtnyzatźLt 36.968,9 e Ft-tal cstikkenti, ezzel egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás e|őirźnyzatán belül a rendszeľes személyi juttatás eloirźnyzatát 5.482,8 e Ft-tal,
az egyéb ktiltségtérítések és cafateria e|óirźnyzatát 1.189,8 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő
jarulékok és szociális hozzájáruIási adó eIoirźnyzatát I.628,6 e Ft-tal' a dologi kiadások
e|őírźnyzatát 1.169,4 e Ft-tal csökkenti fęladatátadás címén, melyet rész|etę1ben az
előterj eszté s 9/a. s z. me lléklete tartalmaz.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013, október 30.

11. a) a Józsefüarosi Kcjzterület- felügyelet céljellegű előirányzatainak maľadvány
felhaszná|ását utólagosan jóváhagyja, melyet tész|eteiben az előterjesztés 9/a. sL
melléklete tarta|maz.
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b) a Józsefuárosi KĺjzterĹilet-felügyelet 30104 cím - önként vállalt feladat _ kiadás dologi
e\őirźnyzatan belül a céljellegri munkaľuha 4.200,0 e Ft előirányzatát, a rendőrbot, bilincs
beszetzés 294,0 e Ft előiľányzatát, a védőoltás 210,0 e Ft előirányzatát átcsoportosítja a
30102 cím - kcjtelező felađat _ dologi e|őirányzatán belül a gépjźrmű tizemköltség
elóiráĺyzatara 3.500,0 e Ft-ot, gépjármukarbantartága I.204,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hattriđó: 2013 . október 3 0.

If. az onkormányzat 11108-02 cím _ kotelező feladat _ kiadás működési ťlnanszírozási
kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása
eloirányzatárő| 20.835,9 e Ft-ot, a 11108-02 cím _ onként vá||a|t - kiadás működési
ťlnanszírozási kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása előiźnyzatáról 56.001,3 e Ft-ot, kiadás fe|ha|mozási finanszírozási kiadlíson
belĺj.l az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása eLőfuényzaÍárőI
227 ,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 107-01 cím múkĺjdési cél- és általános tartalékon
belül az általános taľtalék _ kötelező fęladat _ e|(5iránvzatára.

Felelős: polgármesteľ
Határíđo : 20|3 . október 3 0.

13. a) a Jőzsefuárosi Vaľostizemeltetési Szo|gálat az e|őterjesztés 8. sz. mellékletében
felsorolt átszervezésből adódó többlet költségvetési igényét 7.324,9 e Ft összegben
elfogadja, melynek fedezetétil az átszervezettfe|adatok bevételi többletét jelöli meg.

b) a Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szo|gá|at bevétel 80106 cím - kötelező feladat -
műk<jdési kĺizhatalmi bevétel előirényzatát 70.000,0 e Ft-tal, 80107 cím - kötelező
feladat _ műkĺjdési közľratalmi bevétel előfuányzatát 8.000,0 e Ft-tal megeme|i, ezze|
egyidejrĺleg a kiadási előirźnyzatokat az előterjesztés 9/b. sz. mellékletében foglalt többlet
költségek összegével megemeli.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. október 30.

a Józsefuáľosi Vaľosüzemeltetési Szo|gá|atlJózsefuaľosi KözterĹilet-feliigyelet és
Vaľosüzemeltętési Szolgálat bevételi, ezen belül ťlnarszírozási mfüödési iranyítószervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési száľrťrźn történő jóvźirrźsa_ kĺjtelező feladat -
elóirźnyzatttt. és a kiadási e|őírźnyzatźi afeladat tÍszervezés címén az előterjesztés 9/b. sr
m e l l é k l e tb eĺ r ész|etezettek alapj án mó do sítj a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. október 30.
az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél- és általanos taľtalékon belül az
általános taľtalék - kötelező feladat - e|őirányzatźrő| 7.247,2 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím működési finanszítozźsi kiadásokon belĺJl az irányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása - kote|ęzo feladat - e|őírányzatáľa Jőzsefuaľosi KözteľĹilet-
felügyelet és Váro süzemeltetési S zolgálat tźtmo gatása címén.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2013. október 30.

14.

15.
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16.

17.

18.

az iĺtézmények feladattltszetvezésével a következő évek költségvetésének teľhére éves

szinten 10.287,6 e Ft tartós működési kötelezettséget vállal, melynek fedezetéul a
Józsefuarosi KciĺerÍilet-feltigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgźt|at saját bevételét jelöli
meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0I3. október 30.

a) a Józsefuáľosi Kĺjzteľület-felügyelet a feladat elltĺtáshoz szfüséges valamennyi eszkĺjĺ
hatá,rozat\an időre, téľítésmentesen, a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat
tulajdonába adja.

b) felkéri a két költségvetési szerv vezetojét az átadźs-átvétel lebonyolíttsára.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. novembeľ 01.

a) a II5lf0I3. (III.27.) számll képviselő-testületi hatfuozatban szereplő IxK-950
forgalmi rendsziímú Volkswagen Bora típusú személygépj ármúvet módosítj a az IXK-97 0

forgalmi rendszámú Volkswagen Bora típusú személygépj ármtĺre.

b) az IXK-950 foľgalmi rendszámú Volkswagen Bora típusú gépjármúvet a
feladatellátása érdekében, határozat|an, időre, téľítésmentesen a Józsefuarosi
Iĺtézménymúködtető Kcizpont (JIK) tulajdonába adja, melynek jelenlegi nyilvantartási
éľtéke nulla, egýttal a gépjármu fenntaľtásához szükséges 600,0 összegű foľintot a JIK
költségvetésében bizosítj a.

c) felkéri a polgáľmesteľt, Józsefilaľosi Közterület-felügyelet és a Józsęfuarosi
Intézménymrĺködtętő Központ vezetojét a b) pontban szereplő gépjármű tńaďás-

átvételéľe.

d) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általanos tartalékon beltil a
működési általános Ártalék - kcitelező felađat - e|őirtnyzatárőI600,0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11108-02 cím ťlnanszítozási múk<jđési kiadáson beltil aZ irźnyitőszervi
támogatásként folyósítotttámogatás kiutalása - kĺtelező feladat _ előirźnyzatfua.

e) a Józsefuaľosi Intézménymúkĺidtető Ktizpont 72I0I cím - kote|ező feladat -
ťĺnanszítozási mfüödési bevételeken beliil az irźĺnyítőszęrvi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźlm|án tĺjrténő jőváírźsa elóírźnyzatát éskiađás dologi eIokźnyzatát
600,0 e Ft-tal megemeli a b) pontban foglaltak címén.

Felelős : polgiírmester
Határidő: 2013. novembęr 01.

felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításánál, valamint a2014. évi és az azt kövętő évek kĺjltségvetésének tervezésénél
a határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása, a 2014. évi és az ań

követő évek tervezése

19.
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Egry Attila
Szav azásr a bocsátj a a rendelet-t ew ezetęt.

A SZAVAza.sNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A RENDELETALKOľ.ł.s Hoz ľĺľNo s ÍľBTT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvlsplo-ľpsľÜrprp 16 IGEN, 0 NEM, 0
TARToZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vilI.
KERtiLET JóZSEFvÁnosl oľxonuÁľyz,ł.ľ xnľvrsn L,ő _ TESTt]LETÉNEK
46t20|3.(XI.01.) SZÁľĺÚ oľKoRMÁNYZ^TI RENDELEľÉľ a. ĺózsEľvÁRosl
xo zľBRtilpr-nnLÜGYELETRoL

Egry Attila
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, tartőzkođźs nélkül a Képviselő-testiilet megalkotta a
46120|3. (XI. 0 1.) számu rendeletet.
S zav azásr a b o c s átj a a ko vetkező rendelet- terv ezetet:

A SZAVAzÁsNÁI. JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKoľÁsHoz vnĺos ÍľpTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsppvÁnos rÉpvlspro-ľBsrÜlpľp |6 IGEN. 0 NEM. 0
TARTóZKoDASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľŐvÁnos vIIL
KERt]LET JóZSEFvÁnosl oľxonuÁľyzĺ.r xÉpvĺsľLo _ TESTtiLEľÉľnr
47ĺ20I3.(XI.01.) sZÁľĺÚ oľroRMÁNYZ^T| RENDELEľEľ a. ĺózsEľvÁnos
KDZIGAZGATÁSI TERÜLETEN A ĺÁnľĺÚvľl ronľnľo vÁnarozÁs
KIEGÉSZÍTo, HELYI sZABÁLYozÁsÁnól szoĺo 26l2010.on.18.) szÁľĺÚ
oľxonľĺÁlwzĺ.ľr RENDELETE MóDosÍľÁsÁnol

Egry Attila
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, taľtózkodás nélkül a Képviselő-testiilet megalkotta a
47120|3. (XI. 01.) számú ľendeletet. Szavazásra bocsátja a harmadik rendelęt-tervezetet.

A SZAvAze.sNÁI. JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A RENDELETALKOľAsHoz ľĺnĺosÍľBTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JOZSEFVÁRoS rÉpvlspro-ľpsľÜrErB 16 IGEN. 0 NEM. 0
TARTóZKoDASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FovÁRos VIII.
KERÜLET JoZSEFvÁnosI oNronľĺÁľY ZAT xnpvrspLo _ TEsTÜLEľÉľn,r
48l2013.(XI.0t.) szÁľĺÚ oľxonľĺÁľyzłrr RE,NDELETET AZ
oľxonnĺÁlwzĺ.ľ xolrsÉcVETÉSI SZERVEINEL KozszoLcÁr.ĺ.ľr
JoGvIsZoNYBAN Állóx lÍĺa.zÁsÁnól ns ncyľB JUTTAľÁsĺ.rnóL szoLo
71't20|2. (KI. 13.) szÁvĺÚ oľxonnĺÁľyz'ą.ľr RENDELET MoDosÍľÁsÁnol
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Egry Attila
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, tartőzkodás nélkül a Képviselő-testtilet megalkotta a

4812013. (XI. 01 .) száműrendeletet.

Képviselői kéľdések (szĺi szerinti leíľásban)

Egry Attila
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Koszönöm szépen. Nekem harom kérdésem vaĺ. Az egyik ilyen elméleti jellegű. Az az,hogy
azt olvastam, hogy a jovő évre eltörl1k az adósság elengeđésnek az adókötelezettségét.
Néhany hónappal eze|ott olyan helyzetben voltunk, hogy fél évig, vagy évig is, nem tudtuk
megoldani a kétszeres, hĺíromszoros biintető hasznźtlati díjaknak a behajtását. Most
értelemszerűen, csak 2014-ben haszná|hatő. Ań" szerctném kéľdezni, hogy jelent-e ez
bármilyen ügyben valamilyen előrelépést a számunkľa, az onkormźnyzat számfua?
A második kérdésem az az, hogy a Blaha Lujza téren most is látható egy olyan óriási,
gigantikus reklámhoľdozó' amit építési állvanyokĺa feszítettek ki. AZt szeretném

megkérdezni, - éľtelemszerűen fovárosi területrol vansző, elképzelhető, hogy eznemhozzźnk
tartozik - hogy ez engeđé|lyel van-e kint, fizetnek-e vagy az onkormźnyzatĺak vagy a

Fővaľosnak, és szeretnék egy rövid írásos tájékońatőt, hogy az ĹIyen építési állványokon
torténő hirdetésnélmi a jogi he|yzet?
A harmadik, és egyben utolsó kérdésem az az, hogy a Ludovika téren az utóbbi napokban
gigantikus, csodálatosan szép fákat, platánftkat váglak ki. Én azt gondolom, hogy az utőbbi
néhĺĺny évben ekkora természetkarosítás Józsefuárosban nem t<jľtént. Ań. szeretném
megkérdezni, ki kért erre engedélyt, ki adott erre engedélyt, és ki az, aki megkérdezte a
koľnyéken lakókat errőI a fakivágások előtt? Kĺjszönöm szépen.

Egry Attila.
Képviselő Ur mindhárom kéľdésére írásban kap válasú, 15 napon belül. Dudás Istvánné

képviselő asszony' parancsolj on.

Dudás Istvánné
Köszönöm szépen aszőtElnok Úrl Az októbert 16-ai ülésen tettem fel egy képvisetői kérdést,

amire tisztelettel je|zem, megkaptam a vźiaszt, de nem is ezért kértem szót. Abbéli
<jrcjmtjmnek szeretnék hangot adni, hogy a munkájuk eľedményes volt, ugyanis a BKK
eltĹintette ań. abizonyos paľkolást megtiltó felfestést. Köszön<jm szépen a munkájukat.

Egry Attila
Pintér Attila képviselő ,(sré asző, paľancsoljon.

Pintéľ Attila
Köszönöm szépen a szőt Elnök \]rl Az októbeľ 2-ai ülésen feltettem egy képviselői kérdést az
egyedi döntéssel béľbe adhatő lakásokkal kapcsolatban.2004 és 2008 között évente 13-15

lakást adoÍt a Képviselő-testület egyedi dontéssel béľbe. Az volt a kérdésem, hogy végül is
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milyen okok alapjan dĺjntöttek amellett, hogy éppen azok a személyek kapják meg ezeket a
lakásokat. Kaptam egy vál'asń. amiben lényegében egy rövid hivatkozás szerepel az érvényes
rendeletľe. Továbbra is fenntartom a kéľdésemet. Hogyan dĺint<jtt a Képviselő-testtilet?
Például 2008-ban helyszíni kézbesítéssel kaptak a képviselők egy előterjesztést, amiben
mindenfele indokolás nélktil szeľepelt ez a|ista. Megnéztem a jegyzokonyvet, mert gondolja
az entbeľ, lrogy akkoľ a vita soľfur szeľepeltek éľvek, lrogy lrrost miéľt adják oda ezeket a
lakásokat, és nem szól erľől semmi. Az lenne a kérdésęm, hogy a korábbi években hogy
sikerült ezeket a szemé|y eket kiválas ńaĺi? Kö szĺjnĺjm szép en.

Egry Attila.
Képviselő Ur kérđésére Jegyző Asszony vá|aszo|, parancsoljon.

Rimán Edina
Köszön<jm szépen. Mint ahogyan leírtuk a váIaszban is, és megállapítható, hogy nem áll
rendelkezéstinkľe az írattźrban Sem' és a testiileti anyagok közĺitt sem olyan iľat, amiből
megállapítható lenne, hogy milyen metódus alapjĺán készültek ezęk az előterjesztések, és
keľültek kivá|asńásra. EzzęI kapcsolatban bővebb információt nem tudunk nyújtani.
Kösz<jnöm.

Egry Attila
Dr. Révész Mźrta képvi selő aS Szony' parancsolj on !

Dľ. Révész Márta
Az első kérdésemet feltette már előttem Jakabfy Képviselő Úr, de ań, szęrętném megkérđezní'
hogy a Ludovika térrel kapcsolatban nem kaphatnánk most váIaszt? Ez o|yan nagy uttna
járást igényel? Azt gondo|om, ez olyan dolog, amire biztosan azorľra| lehet választ adni, mert
hiszen ez olyanjellegű dolog, hogy egy parkban kinyírjak a fźkat. Ez nyi|vźn nemcsak a
lako s ságnak tiinik fel.
Van ezen túl egy másik kérdésem. Ań. szerctném megkérdezni,hogy a Koľmány módosította
a Nemzeti Eszkozkeze|o Zrt. működésével kapcsolatos előző évi kormanyrendeletet, amelyik
arľő| sző|' hogy hogyan lehet, nem tudom pontosan megmondani, hogy kiknek, mert rigy
tljn1k ez mások szźnrláĺa sem egyéľtelmű _ nekem egyá|talźln nem _ hogyan lehet lakásokat
igényelni, lakásokhoz jutni olyanoknak, akik ezze| nem rendęlkeznek. Azt szeretném
kétdezĺi, ha kell akkor monđom a rendeletnek a szźtmát, de valószínű az Önkormtnyzat
vezetői is tudjfü, hogy miről van szó, hogy ebben a rendeletben foglaltakkal élhetnek-e
józsefuríľosi lakosok? Ha élhetnek, akkor az onkoľmtnyzatnak van-e tennivalója ez ugyben,
akár rendeletalkotás, akár tájékoztatás, báľmi, ezzeIkapcsolatban? Köszĺjnöm szépen.

Egry Attila
Képviselő Asszony kérdésére Jegyzo Asszony vźlaszo|, parancsoljon.

Rimán Edina
Köszĺjnĺim szépen. A második kérdésre írásban fogunk válaszolni. A Ludovika téri
fakivágásokkal kapcsolatosan, pedig tekintettel arra,hogy kiemelt koľmany benlhźzásról van
szô, így minden esetben a Kormányhivata| jar e| ezekkel az engeđéIyezésekkel kapcsolatban.
Igy fakivágásokkal is. Köszönöm.

Egry Attila
Komássy Akos képviselő uľ, parancsoljon'



Komássy Akos
Kĺjszönöm szépen. Tisztelt Alpolgármesteľ Ur, Tisztelt Képviselő-testület! Két kérdésem van.
Az egyik. Konkľétan. A Kévés házak lakóitól érkezet. hozzám több megkeresés annak
kapcsán, hogy fizetővendéglátás jellegge| zaj|ik, teljes egészében legális, de mégis csak
valamilyen szinten egy sajátos he|yzetet kihasználó szoba kiadása több Kévés hazban is.
Ennek tobb lakó is azt a kĺjvetkezményét látja, hogy elkezd kvtzi szźi|odasodni az eľedetileg
tĺĺľsashazként épĺilt, és a mai napig is akként múködő táľsasház. Ezze| kapcsolatban egyébként
kaptam egy alapos felvilágosítást Aljegyző Asszonýól, és ennek megfelelően pontosan tudom
azt is, hogy olyan he|yzet van, amikor egyéb szti|ásjogcímen, mindenféle engedély nélkül,
bejelentési kötelezettség a|apjáĺ adhatnak bérbe - többnyiľe interneten keresztiiI - szobźlkat
meg apartmanokat. Tehát, magyarul ez egy teljesen jogszenĺ heIyzet, ami ellen az
onkormányzatnak hatósági fellépési lehetősége igy kézeĺ fekvő módon nincsen, de ennek
kapcsán az a kérđésem' ugye megélttik mindannyian, és akik ismerik valamennyire Belső
Erzsébetvaľos elmúlt néhany évét, azok kcjzelről |átták, hogyan vźůt az egykori zsidó negyed
teljesen vendéglátó ipari központtá, ahonnan menektilnek a lakók, mert ezek a kiváló ťtzető
vendéglátós vállalkozók előbb utóbb, idővel elkezdték megszerczní a társasházak kozgyrĺlési
tĺibbségét, és ezen kereszttil gyakoľlatilag aZ egyetlen út az kifelé volt a még ott maľadó
lakóknak, akik nem kívántak ezzel a zsongással egytitt élni, amit egy ifiúságí szá||ő
társasházon belüli mfüödtetése jelentett. Nem állítom, hogy ez ahelyzet, biztos nem áll fenn
ez ahe|yzet' de ennek aveszé|ye űgy &zem a Kévés hazakban fenyeget. A Corvin negyed és

a Palota negyed is állhat ilyen megpróbáltatás e|ótt. Az a kéľdésem, hogy mi a stratégiájuk
vagy az elképzelésük arról, hogy mivel tudja az onkormtnyzat ennek az e|ejét venni?
Mondom, a ľossz példa sajnos itt van a szomszéd keľĹiletben. Aťĺzető veĺđéglátáson keresztĹil
ilyen formálisan teljesen jogszenĺ keretek kcjzt, de mégis csak elvendéglátósodjon Józsefüáros
egyik-másik, egyébként legmenőbb és legdinamikusabban fejlődő kömyéke. Ez egy kockźaat.
Az akérdésem, hogyan e|őzziJk eztmeg? Mit tudunk tenni oncjk szerint ennek mege|őzésére?
A másik egy sokkal technikaibb típusú közremfüöđés a részemĺől. Számos kérdést kapok az
internetes fogadó órámon, amelyeket igyekszem, áItalábarl megvá|aszolni. Kaptam viszont
mos egyet, ami tinkoľmĺányzati vonatkozású. oszintén sző|va, egy szőt sem tudtam rá
mondani. Polgármester Urnak szól k<jzvetetten, ha jól értem. Aĺnyit tudtam tennl az üggyel
kapcsolatban, hogy idehoztam. Röviden ismeľtetem. Mint kciztrrdott az Józsefuárosi
onkormrányzattal kapcsolatban tĺjbb tucat vizsgźiőďás folý az e|mu|t években kiil<jnbĺiző
hűtlenkezelés gyanús ügyekben. S,ok ügynek az e|millt években Tóth Tímea volt BRFK
nyomozótiszt volt a l<lvizsgźiója. o hallgatta ki Kocsis Máté polgármesteľt is tcjbbször, és

többfele tigyben. Milyen kapcsolat alakult ki közöttük ań" követően, hogy Kocsis Máté
először nyújtotta át neki a névjegykártyájźú? Közismeľt, például Kocsis Máté lehetséges
szerepe a Csécsei szerzőđéssel kapcsolatban. Mi lett a sok tigy soľsa? Infoľmációim szeľint a
nemľég leszeľelt Tóth Tímea jelenleg Kocsis Máté ľendvédelmi tanácsadója. Az lenne a
kérdésük, mién éppen ő? Miért kapott lehetőséget? Stb., stb., nem gondolom, hogy a
különbĺjző hangulatkeltő kéľdéseket, mind fel kellene olvasnom' de erre a kérdésľe én nem
tudtam mit válaszolni. Tegye meg legyen szíves, hogy tájékoztatat. Kĺjszĺinöm szépen.

Dľ. Kocsis M:áté
Mindig ilyen nő ügyekkel hoznak összefüggésbe engem. Milyen kapcsolat alakult ki? Hany
nő dolgozik ebben a Hivatalban Jegyző Asszony? Szóval ne menjtink végig ezen a logikán
szeľintem. A kérdés érdemét tekintve, pedig megpróbálok úgy foga|mazni, hogy érthető
legyen, de ne bántsak meg senkit. Volt nektink itt egy kĺjztiszwiselőnk, aki súlyos
alkoholbetegséggel ktizdött, sőt az interneten főiskolás lĺínyoknak is tett ajźnlatot, és sajnos



tőle el kellett búcsúznunk. Én an' gyanítom, hogy ő áII az ügy hátterében. A megfogalmazás
elég kuta. Kocsis Matét is ő hallgatta ki. Igen, tanúként a Corvin Sétany tigyben, mind sokad
magamat, mind a komplett Képviselő-testületet, és a nem tudom hány tisztségvise|őjét az
onkormanyzatĺak,tehát ezegy elég általános foga|mazás. Személyes kapcsolatban egyébként
Tóth Tímeával nem állfunk. Tartozom egy kozérđekű bejelentéssel, Tisaelt Képviselő-testiilet
nincs személyes kapcsolatom Tóth Tímeával. Nem is volt. Ha lett volna, ań. a sajtő mźlr
megirta volna. Nem tudnék elbújni ebbéli felelősségem alól. Egyébként a kérdésekľe
vä|aszolva valóban több eljárás Íblyik, és hogy milyen állapotban vannak ezek az ügyek,
például Xantus Judit ellen mźĺr vádat emeltek, arrő| tájékońathatom onĺjket, ott egy
vádemelési eljárás van, bocsánat a váđęmelés megtör:tént a nyomozati eljaľás végén az
tigyészség részérőI. Más ügyben egyelőľe nem t<jrtént vádemelés tudomásom szerint. Tóth
Tímeának az itteni szerepváIlalásĺíľól. En azt örĺjmmel látom' hogy nagyon nagy zavart okoz
egyesekben, még csak nem is feltétleni| az itt ülőkben, hogy egy rendőr, egy volt ręndőr
dolgozik az épületben. Rossz hírem van' egy ügyész is van az épületben,teháttryy vigyźnzon
mindenki, hogy most már átálltunk effe a vonalra. Semmilyen közöm nincs ahhoz, hogy Tóth
Tímea itt dolgozik. Én nem tęttem neki ez iranyu fetajĺínlást. Munkahelyet szeretett volna
vá|Íani, és a Jegyzó Asszonynak benyújtotta ebbéli igényét. o a munkáltatőja egyébként. Az,
hogy egy volt ľendőr a törvényben előíľt közbizonsági referensi feladatokat el|átja az
onkormanyzatban, ebben én semmilyen kivetni valót nem találok. Kül<jntjs tekintettel arra,
hogy korábban eń. a kulturális refeľens végezte ezt a munkát. E^. egy eľedményes váltásnak
gondolom, hogy most mar nem ő viszi. Volt még kérdés Képviselő Uľ? Bocsásson meg' nem
tudtam minden fejben tarĺani. Ja, hogy mivel foglalkozik? Alapvetően azza| foglalkozik, hogy
például olyan kozbeszeruési ügyeket vizsgá|, amikor a Xantus &źhan olyan
nyomtatópatronokat sikerĺilt vásaĺolni több millió forint értékben, anihez nem volt nyomtató.
YizsgáIja a kozbeszerzési refeľens szerepét is ebben az igyben, az a|<kon kozbeszęrzési
referensét. Vizsgál olyan lakástigyeket, ahol, az egy dolog' hogy a rendelet éľtelmében aron
alul éľtékesíteĹI az onkormanyzat|akást, még ott nem is volt jogszabályséľtés, de amikor az
onkoľmanyzat egyík cége ezt visszavásaľolta sokszoľos áron, ott mát felmeľülnek kérdések.
Ilyesmikkel foglalkozík az egykoľi rendőr kolléganő, de a személyes kapcsolatunkĺa utaló
kérdését határozottan vissza kell utasítanom. Az indittatástt, pedig értem, és öľömmel is tĺilt
el, hogy sokan aggódnak amiat! hogy erősítettiink a btintetőjogi terĹileten itt a Hivatalban.Ez
egyébként garancia is alĺa, hogy a jövőben ne fordulhassanak e|o a korábbihoz hasonló
ügyek. Nem is ontől, hanem a kérdés feltevőjétől kérem tisztelettel váIaszomelfogadását.

Eg.y Attila
Pintér Attila képviselő úr, parancsoljon.

Pintér Attila
Kĺiszön<jm szépenaszőt. Visszatérve ęze|<ĺe a lakástigyekłe. Azt mondta alegyző, hogy nem
taIáItak dokumentumot arĺa vonatkozóan, hogy mi alapjan dtintcjttek, de azért kérelmek
|egalźhb vannak? Kérelmezők kérelme van? Meľt a rendelet szĺivege aú, mondja, kére|mezo
csaláđi, szociális és egészségügyi k<lrülményeire, valamint az onkoľmányzatvagyonľendelete
áItaI tételesen meghatározott önkormányzati érdeke tekintettel kell eze|<ĺől az igyekrőI
dĺjnteni. Ezeket a kérelrneket taLźn próbáljuk meg előkeríteni.
Van egy másik kérdésem, egy másik ngyhoz. Hétfon a Gazđasági Bizottság ülésén a
Diószeghy 20. szźlm a|attiházban egy minőségi lakáscserével kapcsolatban tennék fel további
kérđést, vagyis részben ugyąn azt, amit akkor is feltettem. Tudni illik ott hĺĺľom kiskoru
személy sztlmźta az onkormányzat bizottsága azért biztosított minőségi lakáscseľe
Iehetőséget, mert idézem az e|őterjesztés szovegét: ,, atźlrgyi lakást körĹil vevő lakókörnyezet
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a kiskorú gyermekek egészségére áľtalmas''. Még egyszer szeretném megkéľdezni, pontosan
milyen is az a lakókörnyezet, ami kiskoru gyermekek egészségére és fejlődésére tlrta|mas?

Valamint ebben a Diószeghy 20. szźĺm alatt, és ott a köľnyező hźzakban valószínűleg más
kiskoru gyermekek is laknak, vajon az ó fej|ódéstikľe ez a lakőkomyezet, ami eľre a hiíľom
gyerek egészségéľe veszélyes, őrájuk nézve nem veszélyes-e? A gyermekvédelem mittesz ez
ügyben? Azon a bizonyos bizottsági ülésen bűncselekmények kerültek szőba, tehát

droghasználat, drogkereskedelem, ilyesmi, a ľendőrség tud-e erľől' és mit tesz a he|yzet
jav ítása éľdekében? Köszönöm

Egry Attila. 
:

Képviselő Ur első kérdéséľe Jegyző Asszony vá'IaszoI.

Rimán Edina
Kĺjszönöm szépen Elnök Úr! Mint ahogy Képviselő |Jr foga|mazott, többször megpróbáltam
elővenni ezeket a kérelmeket, de nem találhatóak sęm azirattárbarl, sem sehol az épi|etben.
Ha voltak is iktatva, azok jelenleg nem fellelhetőek. AZt azért fidru kell, hogy amikor
átvettem a Hivatal vezetését, sajnálattal kellett megállapítani, hogy nagyon sok irat nem
lelhető fel a Hivatalban. Komplett képviselő-testiileti ülések anyaga, eredeti arryagai eltűntek,

amit Levéltárból kellett rekonstruálnunk, hogy meglegyen itt, bizonyos időszakokban.
Egyá|ta|an nem meglepő, hogy iratok hiźnyoznak. Tĺjbbször megpľóbáltuk ezt is. Átnéztük
azokat az iratokat is, amit a polgármester választáskor néhai Csécsei BéIa źúadott Kocsis
Máténak, folyamatban lévő iratok, amik nem irattárban vannak, sehol nem leltiink fel ilyen
kérelmet. De ez nem jelenti azt, hogy nem volt, jelenleg nem lelhető fel. Mi nem találjuk.
Köszönöm.

Egry Attila
Második kérdése a Képviselő Umak írásban kerĹil megválaszolásra. További kérdés,

hozzászőIás hiányában az ülést 15 óra 52 perckor bezźqa.

Budapest,2013.

dr. Kocsís Móté
polgármester

helyett az üĺést levezető
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A jegyzőkönw M Mötv-ben foglalt rcndelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testĹilet 2013.
o któb er 3 0 - ai iil é s é n e|hangzottakat hitele sen tanú s ítj a.

A j egy zőkönyvet készítették :
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Szeđliczkyné PekáriĄarolina
Szervezési és KépviSełői Irodavezető

.-2 ĺĺ| [';
Tcpz ?qzĺn p,
Fazekasné Y/rgaLívia
Szervezési ďs Képviselői Iroda _ĺj;gyintéző

A Képviselő-testület iegYzőkiinwének melléklete:
Melléklet - név szerinti szavazási lista

- meghívó
- jelenlétĺ ív
- előterjesztések

Ptg --
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MelIéklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013' október. 30. 15:04
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 393; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 15 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í5 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16.67
osszesen í8 í00.00

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

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

TávoI
TávoI
Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2013. október 30. 15:30
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma394; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javas|at költségvetési szervekkel kapcsolatos diintések meghozatalára

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

93.75
0 0.00
1 6.25

15 83.33
0.00
5.56

Szavazott í6 100.00
Nem szavazott 0
Távo| 2

0.00
11.11

Osszesen

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. Révész Márta
Sántha Péterné
Soos Gyorgy
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Szilágyi Demeter
Szi|i Balázs

í00.00

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

Távol
TávoI
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. oktober 30 15:31
Típusa: Nyílt
Rendeĺet száma 46; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat köItségvetési szeľvekkel kapcso|atos diintések meghozata|ára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
16 100.00 88.89
0 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 100.00

lgen
Nem

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaĺser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Vorös Tamás
Zental oszkár
Szĺ|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs

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

Távol
Távol



Szavazás eľedménye

|deje: 2013 október 30 15:31
Típusa: Nyí|t
Rendelet száma 47; Elfogadva
Minósített szavazás

Tárgya: Javaslat kiiltségvetési szelwekkel kapcsolatos dtintések meghozata|ára

Eľedménve Voks: Szav% össz%
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

Ba|ogh lstván
Dr' Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Voros Tamás
Zentai oszkár
Szilágyi Demeter
SziIi Ba|ázs

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

Távol
Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2013 október 30 15:31
Típusa: Nyílt
Rende|et száma 48; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat költségvetési szervekkel kapcsolatos diintések meghozataláta

Eľedménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr' RévészMárLa
Sántha Péterné
Soos György
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Szi|ágyi Demeter
Szili Balázs

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

TávoI
Távol




