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Készült Budapest Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testiilet 2013. november 20.án
15.00 órakoľ aJőzsefvárosi onkormtnyzatPolgármesteri HivatalIII. emelet 300-as

tźľ gy a|őj ában me gtaľtott
17. rendes üléséről

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGY S ZERÚ S ZóToBB sÉc szÜrs ÉcBs
HATÁRoZAT:
408t20Í3. (xI.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak Iźúja a stĺrgősség okźĺ a siiľgősségi
indítvanyként beterj es ńett aIźhbi előterj esztéseknél

2l1. Támogatásĺ szeľződés megktitése az Auróra utcai rendelőintézet

(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ľĺdźúé - polgĺĺľmester

2ĺ2. Támogatási szerződés megkiitése az ,,EneľgiaracionalĺzáIás

pľoj ekt megvalósít ásár a
(írásbeli előteľj esztés, POTK-EZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis ildéLté - polgáľmester

3l1. Javaslat a JóHíľ józsefuárosĺ Média és Galéľia Központ Kiizhasznú

(írásbeli előterj esztés' POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Kovács Barbaľa _ JóHír ĺigyvezetője

612. Javaslat szándéknyi|atkozat aláírásáta a ,,Jobb velünk a vi|ág,, program

(írásbeti előteľj esztcs, póľrÉZBEsÍTES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis M:áúé. polgármesteľ



IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHI Z EGY SZERu szoľo g g sÉc szÜrsÉcps
He.lÁRoza.ľ:
40g:20t3. (xI.20.) 17IGEN .0 NEM o ľaRľózrouÁssa.r,

A Képviselő-testtilet az a|t.ŕbi napiľendet fogadja el:

Lt;Naprľeno:

1.. Zárt iilés keretében táľgyalandó előterjesztések

, Javaslat fellebbezések elbírálására
I.

(írásbeli előteľjesztés) ZART ULES
Előterj esztő : Sĺíntha Péteľné - alpolgáľmester

2. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések

l Támogatási szerződés megkłitése az Äurőra utcai ľendelőintézet felújítására

; (KMoP.4.3.2|^.13.20ĺi-0001)- (irásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľi4áté - polgármester

) Támogatási szerződés megkötése az ,,Energĺaracionalizálás
Jĺózs efváľo s b a n'' c ímű KE o P -5. 5. 0/A/ 1 2 -20 13 - 0 122 azono sítő számű p ľo j ekt

(írásbeli előteľj esztés, P óTKÉzgnsÍľÉs;
Előterjesĺő: Dr. Kocsis l|ĺ4áté - polgĺĺrmester

3. Gazdźllkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előterj esztések

, Javaslat a JóHíľ Józsefuárosi Média és Galéria Központ Kiizhasznű

:. NonpľoÍit Kft.vel kapcsolatos tulajdonosi diintések meghozata|ára

E1őterj esztő : Kovács Barbara_ JóHír ügyvezetőj e



4. Va gyon kezeléssel, vá ros ü zemeltetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat szobľok, emléktáblák elhelyezésére, illetve támogatálsára, valamint
köztcľĺilct clncvczósórc
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester

) Javaslat a 36283 hrsz-ú kiizteľület elnevezéséľe
(írásbeli eloterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr' Kocsis Máté - polgáľmester

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

' 
Juvaslat alpolgármesteľĺ keret terhére ttiľténő támogatás elbíľálására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

, Javaslat a Kábítószeriigyi Egyeztető Fórum szervezetének felĺĺlvŁsgáiatára
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

. Juvaslatköltségvetésiszervekkelkapcsolatosdtintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis Máté -polgármester

4. Javaslat tag delegálására a Szakkay József Szakkłĺzépiskola intézményi
tanátcsába
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester

Ą Javaslat lakások felújításáľa a ĺ.nlu<-Program keretében
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľ;4:áté - polgiĺrmester

Zentai O szkáĺ - képvi selő

6. Egyéb előteľjesztések

, JavaslatiinkormányzatijutalmazásielvekelfogadásáľaIł 
(íľásbeli előteľjeszés, poľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ



Javaslat szándéknyi|atkozat aláírására a ,,Jobb velünk a vi|ág,, program
keretében
(írásbeli előteĺj eszté s, p otĺ<yzBE SÍTÉS )
Eloterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

1 Tájékoztatő zhatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékérő|
(í rásbel i táj ékoztatő)
Előterjesztő: Riman Edina - jegyzo

) Tájékoztatő a Palotanegyed turisztikai
csökkentése tárgyálban meghozott
végrehajtásáľĺól
(írásbeli tájékońatő)
Előteľjesĺő: Egry Attila - alpolgármester

Szllágyi Demeter - képviselő

időszak alatti zajárta|mának
képviselő.testületi határozat

1,. Zärt ülés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Javaslat fellebbezések elbírálására
(írásbeli előterjesztés) Z^RT Ül,És
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármesteľ

IZAVAZ^SNAL JELENVAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z EGYS ZERÚ S ZóToB B s Éc szursÉGEs
HATAROZAT:
410/2013. (Xr.20.) l7IGEN O NEM O TARTóZKoDÁSsAL

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. F. A. gtzszolgáItatásból va|ő kĺzáĺás
targyábarlhozott04-697212013.szánű,elsőfokú

Felelős: polgármester
Hatańdo : 20 13 . novembeľ 20.

időtartarntna toľténő f,itési
határ ozatot helyb enhagyj a.

díjkompenzáció



2. G. Mné gtzszo|gá|tatásból valő kizźtrás időtaĺtamára torténő fiitési díjkompenzáció
tátgyttbanhozoIt04-730312013. számil, elsőfokú hatátozatot helybenhagyja.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. november 20.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: ľlumánszolgáltatási Ügyosztály
Családtámogatási lľoda

2. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 2l1. pontja

(KM OP - 4.3.2 I A-13-20 1 3-000 I )
(írásbeli előterj esfés, p oľrÉzBES ÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4:áté - polgĺĺľmester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvĺsp,lo
A HATÁR oZ 

^THIZ 
AT ALHIZ ľ,ĺnĺo s ÍľBTT S ZóToB B SÉG SZÜKSÉGES

HATÁRoZAT:
411t20|3. (xI.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. a.l eIfogaďjaa Kormány 177612013. (X.25.) szám,űhatározatában jőváhagyott, a KMOP-
4.3.2lA-I3-2013-0001 pľojektazonosító, ,,Józsefuáľosi Egészségiigyi Szolgálat
komplex fejlesztése'' című projektben meghatározott feladatokat,támogatás összegét.

b.l a projekt teljes megvalósítási összege 970 000000 Ft, ebből az összes támogatási
összeg 970 000 000 Ft.

Felelős: polgármesteľ
Hatźríđó 20|3. novembeľ 20.

2. elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító
szárlű',,,Józsefuáľosi EgészségĹigyi Szolgálat komplex fejIesztése'' című projekt
megvalósításáľa kötendő Tlímogatási Szerződés tervezętęt és mellékleteit, fe|hatalmazza
a polgiírmesteľt a hatźtťrdo módosításhoz szfüséges kérelem és a Támogatási Szerződés
megkötéséhez sztikséges teljes dokumentáció aláírására és benyújtására az ESZA
Taĺsadalmi Szolgtitatő Nonprofit Kft. felé.
Egyben fe|hata|mazza a po|gáľmestert a Támogatási Szerzodés és annak esetleges
módosításaiĺak alźtírására, amennyiben az nem érint önkoľmányzati forrásbevonást,
hatźriđo módosítást vagy az elfogadott progľam elemeinek taľtalmi módosítását.



Felelős: polgármesteľ
IJatáriđő: f0|3. novembeľ 20., az esetleges módosításokat követőenazonnal

3. felkéri a polgármestert, hogy a Sberbank Magyaľországi Zrt-nél kérje elkülönített alszámla
megnyitását a pttlytzat elszámolásźłloz és felkéľi a polgármesteľt, hogy az alszám|a
megnyitásához szükséges dokumentumokat íqa aIá

Felelős: polgárľlesteľ
}Jatźtrido 2013' november 22.

4. felkéĺi a polgármestert a projekt lebonyolítása során igénybe veendő hivatalos
kozbeszerzési tanácsadás e|Ittéĺsttta vonatkozó kozbeszerzési értékhatfut eI nem érő
beszerzési eljárás lefolytatására bruttó 10 001 250 Ft összegben, melynek feđezete a
pľojekt.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: abeszerzési eljárás indításának kezdete 2013. novembęr 20.

A diintés végrehajtálsát végző szewezeti egység: Po|gármesteľi Kabinet' Pénzĺigyi
Ügyosztály

Napirend 212. pontja

. 
című KEOP-S.5.0lil12-20t3.0122azonosítĺi számú pľojektmegvalósítására
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }l4láté - polgiíľmesteľ

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁRo Z AT:ľrI Z AT ALHIZ unĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
412ĺ20|3. (xI.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. a.l e|fogaď1a a Köľnyezet és Energia operatív Program Iľanyító Hatóságának vezetője
á|tal jőváhagyott, a KEoP-5.5.0lNI2-20I3-0I22 projektazonosító, 

',Eneľgiaľaciona|izźiás
Józsefuĺĺľosbaď'címiĺ projektben meghatározott feladatokat, támogatás összegét.

b.l a projekt teljes megvalósítási ĺisszege 115 890551 Ft, ebből az cisszes támogatási

összeg 98 506 968 Ft, önkormányzati saját forrás 17 383 583 Ft.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. novembeľ 20.



2. elfogadja az eloteqesztés mellékletét képező KEoP-5.5.0lA-I2-f013-0I22 azonosító
számu, ,,Energiaľaciona|izáIás Józsefuáľosban'' című pľojekt megvalósításara kĺjtenđő
Támogatási Szerződés tervezetet és mellékleteit, felhata|mazza a polgármestert a hataridő
módosításhoz sziikséges kérelem és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szfüséges
teljes dokumentácío a|áirásara és benýjtásźtra a Nemzeti Köľnyezetvédelmi és Energia
Központ Nonpľofit I(ft. felé.

Egyben fe|hata|mazza a polgármęstert a Tźlmogatási Szerzóđés és annak esetleges
módosításainak a|áftására, amennyiben az nem érint önkormźnyzati forľásbevonást,
hatźtrido módosítást vagy az elfogadott progľam elemeinek tartalmí módosítását.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy a Sbeľbank Magyarorszźryi Zrt-nél kérje elktilönített
a|szám|a megnyitását a páIyźzat elszámolásźthoz és felkéri a polgármesteľt, hogy az

a|szám|a megnyitásához szfüséges dokumentumokat írja aIá.

Felelős:
Hattridő:,

Felelős:
Hataĺidő:

Felelős:
Határiđő:

po1gármester
2013. november 20., az esetleges módosításokat követőenazoma|

polgármesteľ
2013. novęmber 22.

polgármester
abeszerzési e|jańs indításanak kezdete 2013. november 20.

4. felkéri a polgármestert a projekt lebonyolítása során igénybe veendő hivatalos
kozbeszerzési tanácsadás e||átásźra vonatkoző kozbeszetzési értéI<határt el nem érő

beszerzési eljĺáľás lefolytatásara bruttó 1 016 000 Ft <lsszegben, melynek fedezete

ptiyázati támogatás.

A dtintés végrehajtását végző szewezeti egység: 1.3. pont esetében Polgármesteľi
Kabinet,4. pont esetében Váľosfejlesztésĺ és Főépítészi Ügyosztály

3. G azdźl lkodást, Gazdasági Tá ľsasá gokat é ľĺntő e|őterj esztések

Napirend 3/1. pontja

Nonp ľofit Kft-vel kap cs olato s tulaj do'no si diin tések m eghoza talár a
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
El őteľj e sĺő : Kovác s B arbar a _ Jó Hír ugyv ezetőj e



sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALlľrIZ MINo S ÍTETT S ZóToBB S ÉG S ZÜKS ÉGES
HaľÁRozłľ:
413t20Í3. (xI.20.) 17IGEN 0 NEM o ľĺ.nľózxonÁssa.r,

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

a JóHír Józscfuáľosi Nonprof,rt Kft. felhasznĺílhatja a tórsaság ?0I3. évben tĺímogatási
szerződésében működési költségelae fordítható fel nem haszná|t pénzeszkozökből
összesen 15.000,0 Ft összeget azalábbia|<ĺa:

- akeľtileti ľászoruló családok, idősek ĺészérę 1500 élelmiszercsomagkiosńásáľa;

- arászoruló családok részére 2000 db fenyőfa adomźnyźzására;

- a kerületi bĺjlcsődések, óvodások, valamint általános iskola a|ső tagozatos tanulói

részéte3220mikulásajándékcsomagkiosztásfu a;

- 55.000 db 2014. évi ĺaptár elkészítése, 55.000 db ,,Józsefuáros 2013.'' munkacímű

beszámoló kiadvany elkészítése, 55.000 db kaľácsonyi üdvözlap beszerzésére.

Felelős: JóHír Józsefuaľosi Nonprofit Kft. ügyvezetője
Hatĺáľidő: 2013. november 20.

A dtintés végrehajtálsát végző szervezeti egység: JĺíHíľ Jĺízsefuárosi Nonpľofit Kft.'
Pénziigyi Ügyo sztáty, Va gyon g azdá|ko dálsi és Üzemeltetés i Ügyosztály.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z MtNo S ÍTETT SZóToBB S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
414t20Í3.(xl.20.) 14IGEN 3 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. felkéri a JóHír Józsefvaľosi Nonprofit Kft. igyvezetójét, hogy 2014. évben vegye fel a
kapcsolatot és folýasson egyeztetéseket más fővaľosi keľiileti önkormźnyzatol<kal a
tę|ęviziő és rádiószolgáltatás közös j<ivőbeni mfü<jdtetésének biztosítása érdekében,
vizsgá|ja a meg a személyi és tĺáľgyi feltételeket, annak bekeľĹilési költségét és tegyen
javaslatot a Képviselő-testület tészére.

Felelős: JóHír lőzsefuźnosi Nonpľofit Kft. ügyvezetoje
Hataĺidő: a Képviselő-testiilet 2014. évi június havi első ľendes ülése

2. alőHir Józsefuaľosi Nonpľofit Kft. ľészére



a) az adverúi vásárhoz kapcsolódó, a Łlrsz. 3874511 és a Reviczky utca (hľsz. 36733)
területen biztosítandő điszv1|ágításra 1.343,0 e Ft keretösszeget biztosít a II405 címen
terv ezett karácsonyi dí szkivilágítás előiľány zat marađv źny ának terhéľe,

b) a különböző Idősbaľát rendezvényekľe, programokľa 4.445,0 e Ft keľetösszeget
biaosít.

c) az a)-b) pont alapjan felkéri a JőIJír Józsefuárosi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az
onkormányzat és a Kft. közötti támogatási szerződés módosításának előkészítésére és

fe|hata|mazza a p olgźtrme stert annak a|áír ásáĺ a.

Felelős: polgĺíľmesteľ, a JóHíľ Józsefuĺírosi Nonpľofit Kft. ügyvezetője
Hataľidő: a)-b) pont esetén 2013. november 20., c) pont esetén 2013. november 22.

3. a) a Kisfalu Kft-t megbízza a keľületi kaľácsonyi đíszvi|ágítás és a hattnozat 4. a) pontja
szerinti fe|ađatravonatkozó műszaki ellenőľzési feladatok e||átásáva|,2013. november 15.

napjától 493.000,- Ft + Áfa dijazássa|, a II4O5 címen tervezett kaľácsonyi díszkivilágítás
e|oir ány zat maradványának terhéľe.

b) az a) pont a|apjźnfelkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetojét az onkoľmányzat és a Kisfalu Kft.
közĺjtti megbízási szerződés előkészítésére és ťe|hata|mazza a po|gźnmesteľt annak
a|áírásfua.

Felelős: a) pont esetén polgármesteľ' b) pont esetén Kisfalu Kft. Ĺĺgyvezetője
IJatáĺidó: a) pont esetén 2013. november 20., b) pont esetén a megbízási szerzóđés

a|áírźsának határideje 20|3. november 22.

4. a) a hattrozat 2. a) pontja a|apjźn az onkormányzat kiadás II405 cím dologi
elóírányzatáÍőI_ tinként vállalt feladat _ 1.343,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11804 cím -
cjnként vállalt felađat _ mfüödési célú átađottpénzeszkoz e|őirźtnyzatára.

b) a hatríľozat2. b) pontja a|Ąán az onkormtnyzat kiadás 11701-01 cím miĺköđési cél és

általános taľtalékon beliil dr. Sáľa Botond alpolgrírmesteri saját keret _ önként vźila|t
feladat - e|őirányzatźtrőI összesen 4.445,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11804 cím -
önként vállalt feladat _ múkĺjdési célú źłtadottpénzeszkoz e|oirźnyzatźra.

c) felkéľi a polgármestert, hogy a a)-b) pontban foglaltakat a költségvetés ktjvetkező
módosításánál vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a)-b) pont esetén 2013. novembeľ 20., c) pont esetén a ktiltségvetés kcivetkező

módosítása, legkésőbb 2013. december 31.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: JóHíľ Józsefuárosi Nonpľofit Kft.'
P énzůi gyi Ü gyosztáty, Va gyon g azdá.Jko dálsi és Üzemeltetés i Ügyosztály.



4. Y agy onkezeléssel, vá ľos ii zeme|tetéssel ka pcsola tos előterj esztések

Napirend 4i1. pontja

Javaslat szobrok, emléktáblák elhelyezéséľe, illetve tálmogatásáľa, valamint
ktizterület elnevezésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Santha Péterné - alpolgármesteľ

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHc.Z AT ALHIZ ľĺnqo s ÍľpTT S ZoToB B S ÉG s zÜrs ÉcB s
HATÁRoZAT:
415t20|3. (xI.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Tavaszmezo utca7. szám a|atti épület fa|áĺa elhelyezi a korábban ott lévő áwíztźhla

másolatát, melyre 50e Ft-ot biĺosít a működési céltartalékon Sántha Pétemé

alpolgármester keľetének terhére.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. november 20.

2. Szent-Györgyi Albert emlékéľe táb|athelyez el a Baross u. 10. sz. a|attíhźzfa|źn, melyre

50e Ft-ot biĺosít a műkĺidési céltartalékon Sántha Péteľné alpolgármesteľ keretének teľhére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. november 20.

3. felkéľi a polgármestert a határozat I-2. pontjában foglaltak érdekében beszerzési eljáľás

lefolytatásaľa.

Felelős: polgiíľmester
Hatźtriđő: 2014. március 1 5.

4' Bartucz Borbála kezdeményezéséve| - a családja emlékére botlatókövek elhelyezésének

tźlmogatásával - kapcsolatban felkéri a polgármestert a kezđęményezőveI a ľészletekĺől

töľténő egyeztetésre.

Felelos: polgármester
Határidő: 2013. novęmber 20.

5. a József utca _ Tolnai Lajos utca sarkĺín ta|á|hatő 34948lf he|yrajzi számű köztęľĹiletet

Mindszenty József térnek kívanja elnevezni, egýttal felkéľi a polgármestert,hogy eń a

javaslatot terjessze fel a Főváľosi Közgyúlés felé.

10



Felelős: polgármester
Határíđt| 201 4. janufu I .

6.az 5. pont szerinti közterületen egy Mindszenty emlékhely |étrehozásával kapcsolatban
felkéri a polgármestert a szfüséges egyeztetések lefolyatására

Felelős: polgĺíľmester
Hatźnidó : 20I 4. januär 3 I .

7.Albert Camus szobľának felállítáSahoz f00 e Ft-tal hozzźtjáĺuL, amennyiben a szobor
felźllításához szĹikséges mindęn rész\et tisztázásra keľült Sántha Péterné alpolgármesteľ
keretének terhére.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|3. novembęr 20.

8. a hataĺozatban foglaltak miaIt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím múködési cél és

általános tartalékon beltil Sántha Péterné alpolgármesteri saját keľet - cjnként vállalt feladat -

előirányzataról osszesen 300 e Ft-ot átcsoportosít, egyrészt a kiadás 11105 cím _ ĺjnként
vállalt fe|adat_ múködési célú átadottpéĺueszkoz e|óirźnyzatna}}} e Ft-ot az AIbert Camus
szobrának felállításĺához, másľészt a II703 cím dologi e|oirźtnyzatáľa összesen 100 eFt-ot _
önként váI|at feladat - árvíztáblaés a Szent-Györgyi Albert emlékére tábla elkészítésére.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. november 20.

9. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat az cjnkormźnyzat költségvetéséről
szóló rendelet kĺjvetkező módosít ásánáI vegye figyelembe,

Felelős: polgármester
Hataridő: az onkormáĺyzat2}I3. évi k<iltségvetésének kĺivetkező módosítása,
legkésőbb 2013. december 31.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály, Pénziigyi Ügyosztály

Napĺrend 4ĺ2.pontja
Javas lat a 3 6283 hrsz.rĺ kiizterület elnevezéséľe
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mláté - polgármesteľ

sZAvAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYsZERŰ SZóToB B s Éc s zÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
416ĺ20Í3. (xI.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

TT



1. javasolja a Budapest Fővaros onkoľmányzatźnak, hogy a Budapest VIII. kerület 36283
Itsz-u _ közteľĹilet megnevezésu - ingatlan, tekintette| a kozterület- és váľosrésznevek
megáIlapításáról, azok jelöléséről, valamint a htnszám-megállapítás szabá|yairől szóló
94l20I2. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. $ (5) bekezdésében foglaltakľa a Corvin Sétány
természetes folytatásaként, annak meghosszabbításaként a Corvin Sétany elnevezést viselje.

Felelős:
Hataľidő:

polgríľmester
2013. novembeľ 20.

2. felkéľi a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a fenti 1. pontban rogzítettek végrehajtásáról.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő: 2013. decęmber 20.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési

Ügyosztály, Hatósági Ügyosztáty

5. Hu m á n szolgáůtatá ssa l ka pcs o la tos előte ľj esztés ek

Napiľend 5/1. pontja
Javaslat alpolgármesteľi keret terhére ttiľténő támogatás elbíráIására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Santha Péterné - alpolgáľmesteľ

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁRo ZATHIZ AT ALHIZ unĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
417t2013. (Xr.20.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elszámolási kötelezettség mellett tttrnogatja a 907. évi Pozsonyi Csata Emlékére

Alapítvanyt (székhely: 9200 Mosonmagyarővétr Fő utca 23.; ađőszźm: 18286069;

képviseli: Nagy István) a Pozsonyi csata emlékére źi|ítandő emlékmű elkészítése

érdekében bruttó 100.000.- forinttal Santha Péterné alpolgármesteri saját kerete terhére,

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. novembeľ 20.

2. ahatźrozat I. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon beliil SanthaPéterné alpolgármesteri saját keret _ önként vźi|alt
feladat - e|okźnyzattlről cisszesen 100 e Ft-ot átcsopotosít a kiadás 11105 cím _ önként
váIIaIt feladat _ mfücjdési célú átadott pénzeszkoz e|óirźnyzatáĺa a Pozsonyi csata

emlékéreá||itanđőemlékmrĺ|étrehozástlnaktámogatásacímen,

16IGEN O NEM 1 TARToZKonÁssĺ.ĺ,

If



Felelős: polgármesteľ
Határiďo 2013. november 20.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatátozatban foglaltakat az önkormtnyzat kciltségvetéséről
szóló rendelet k<jvetkező módo sít ásáná| ve gye f,ĺ gyelembe,

Felelős: polgármester
Határidő: az onkormányzat 2013. évi költségvetésének következo modositása, legkésőbb
f0I3. decembeľ 31.

4. felkéri a polgármestert a hatáĺozat 1. pontja szerinti szerzódés aláirásźra.

Felelős: polgármesteľ
Hattriđó : 2013. december 4.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási tigyosztály, Pénzůigyi
Ugyosztály

Napiľend 5ĺ2. pontja
Javaslat aKźhítőszerügyi Egyeztető Fĺórum szervezetének feliilvizsgá|atára
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrs Écp,s
HATÁROZAT:
418ĺ20|3.(xI.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy felszólalási jogot biĺosít a KÉr-pont Alapítvány
képviselőj ének, Baľna Eľikának.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ szóľoľ B SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
41gt2013. (xI.20.) 3 IGEN 14 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testüIet úgy dönt, hog,,nemfogadja el Komássy Ákos Képviselő módosító
j avaslatát, mely szerint
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- A határozati javasĺat 5. pontja a kovetkezőképpen változzon: ,,Javasolja
Kábítószerügyi Eg,leztető Fórumnak, ho1y kérje fel a Hóló Kozosségfejlesztő
Katolikus Egyesületet, a Romą - Maglar Kézfogás Kozhaszrui Alapítványt, a
Fiatalokat, Egészséget, Csalódot Segítő KÓzhasznú Eg,lesüĺettet, az S.o.S. Egyesület a
Szenvedélybetegekéľt, vąląmint dľ. Ujhelyi Esztert a Kábítószerügyi Egleztető
F ór ummunkai áb an v aI ó r é s m ét elr e.''

- Az ezt kovető ľészt töroljék, és az eredeti határozati javaslat 3' pontjában pedig t.)

pontként szerepeltessék a Kék Pont Drogkonzultációs Kozpont és Drogambulancia
Kozhasznú Alapínányt, mint a Kdbítószerügyi Eg1leztető Fórum munkńjóban továbbra
is részvételre felkért szeľvezetek egyikét'

sZAv 
^Z^SNÁL 

JELEN VAN 18 KÉPuSELŐ
A HATAR o Z ATH) Z AT AL]H)Z EGYSZERŰ S ZóToB B sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
420120I3.(XI.20.) 14IGEN 4 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. visszavonja a Képviselő-testÍilet 17112011. (IV. 07,) sz. hatáĺozaÍźń, 52Il20I1. (Xil. 15.)

számuhattnozat 1.-3. pontját, valamint I25l20I2. (IV. 05.) sz.határozatát.

Felelős: polgármester
Hatátidő: 2013 . november 20.

2. a Jőzsefvaľosi Kábítószertigyi Egyezteto Fórumba az onkoľmtnyzat részérőI a kĺjvetkező
személyeket,intézményeket, gazdasági taĺsaságokat, munkaközösséget delegálja:
a.) Képviselő-testĺ.ilet tagai ktjzĹil:

- Dr. Ferencz Orsolya
- Dr. Dénes Margit
- Dľ. Révész Márta
- Kaiser Jőzsef
- Balogh István

b.) Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal,
c.) Rév8 Józsefuárosi Rehabilitációs és Varosfejlesztési Zrt.,
d.) Józsefvaľosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft .,

e.) Józsefuaľosi Egészségü gyí Szo|gźiat,
f.) Józsefvaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺĺzpont,
g.) Józsefuaľosi ovodai Gyermekvédelmi Munkaközcisség.

Felęlős: polgĺírmesteľ
Hataľidő: 20|3. decembeľ 31.

3. Felkéľi az aIábbi szervezeteket, íntézményeket, munkakĺjzösségeket, hogy a Józsefuárosi
Kźlbítő szęrngy i E gy eztető F órum munkáj ában továbbra i s v e gye nek r ésń...
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a) Megálló Csoport A|apítvány a Szenvedélybetegekéľt
b) Kapocs Ifiúsági Szolgálat onsegítő Alapítvány
c) Magyar Emberi Jogvédő Kĺizpont Alapítvány JőzanBabák Klub
d) BFKH NépegészségugyiIntézetVIII. Keľületi Kiľendeltség
e) BRFK VIII. kerĹileti Rendőrkapitĺĺnyság
Đ Egyhazngyi Tanács
g) Józsefuáro si lgazgatői Munkakozĺlsség,
h) Józsefuáľosi Iskolai Gyermekvédelmi Munkaközösség.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013, december 31.

4. Felkéri Józsefuárosi Kábítószertigyi Egyeztető Fórumot, hogy vizsgálja felül és módosítsa a
Szewezęti és Műk<jdési Szabá|yzatźú és tagjainak összetételét, valamint javasolja a
Képviselő-testĹilet, hogy a Fórum évente minimum egy alkalommalilésezzen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.

Javasolja a Józsefuaľosi Kábítószerügyi Egyeńető Fórumnak, hogy kérje fel a HáIő
Közcisségfej \eszto Katolikus Egyesületet; a Roma-Magyar Kézfogás Kozhasznil Alapítvríný;
a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Kozhasznú Egyesületet; S.o.S. Egyesiilet a
Szenvedélybetegekéľt; valamint Dľ. Ujhelyi EsTert a Kábítőszeľügyi Egyezteto Fórum
munkájában töľténő részvéte|re, valamint a KEK Pont Drogkonzultációs K<izpont és

Drogambulancia Kozhasznu A|apítvtny tagságát vizsgá|ja felül tekintefrel ana, hogy az
Alapítvanyĺak az onkormanyzattal kĺjtött együttműködési megállapodása 2013. december
3 1 . napjźn aI megszúnik.

Felelős: polgármester
Hatźnidő: 2013. november 20.

A Józsefuarosi Kábítószerugyi Egyeztető Fórum tiléseinek helyszínét a Bp., VIII. Baross u.

63-67. sz. a|attbinositja és felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon Józsefuaľosi Polgáľmesteľi
Hivatalon keresztül a Józsefuáľosi Kábítószeľügyi Egyeztető Fóľum technikai és

ađmiĺisztr élció s fel adatainak el|átásár ő|.

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: 2013. november 20.

5.

6.

7. Felkéri a képviselő-testtilet tagsai köziil delegált
tájékoztassák a Humźnszo|gá|tatási Bizottságot a
Fórum ę|őző évi munkájáról.

Felelős: polgármester
Határiđo: 20|3. november 20.

tagokat, hogy évente _ jarlutlr 31-ig -

J őzsęfvźtrosi Kábítós zerugyi Egy eztetó
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A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lroda, Jegyzői Kabinet Szeľvezési és Képviselői Iľoda.

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat kiiltségvetési szeľvekkel kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis ll;4:źúé - polgármester

SZAV AZÄSNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺnĺŐ s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
42||20|3. (xI.20.) 14IGEN 3 NEM 1 TARTŐZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a.) 2OI4. jaĺuár 01. napjátó| az ,,oszirőzsď, Gondozó Szolgálatot (székhely: 1089

Budapest, orczy ilt 41.) az al|aĺnhánaľtásról sző|ő 2011. évi CXCV törvény 11. $-a
alapjźn beolvadással egyesíti a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal
(székhely: 108 1 Budapest, Népszínhźn u. 22.),

b.) a bęolvadó költségvetési szerv 2013. december 31. napján megszúnik és

általános jogutódja a Jőzsefvttrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ, melynek
nevét 2014' január 01. napjátó| Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Kĺlzpont névre módosítj a,

c.) a je|zorendszeres házi segítségnffitás szolgźitatást tartós ĺjnként vá||a|t

feladatként a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 1087
Budapest, Kerepesi tlt 29lA. szám alatti telephelyén az ,,Ezustfenyő'' Gondozőházban
2014. évtől továbbľa is műkĺjdteti,

d.) a hatźltozat 1. c.) pontjában megjelölt szociális szolgáltatásra előzetes tartós
kötelezettségetvá||a| az önkormányzat, melynek k<iltsége megközelítő|eg2014. évben
13.110,0 e Ft, a taľtós kötelezettségvállalás költségvetési feđezetéként az
önkoľmány zat saj át bevételeit j elöli meg.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. december 3I..20|4. ianuár 01.

2. 2014, januar 01. napjátől' a Jőzsęfuĺíľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Krizpont

a.)engedé|yezettlétszźtmátI77ťobenhattrozzameg,

b.) a költségvetésben ĺjnálló címet alkotó szakmai egységeit, azok elnevezését,
feIadatait, engeđé|yezett |étszétmtń (szakmai vezetőkkel együtt) az a|ábbiak szerint
határozzames:.
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- Gyermekj ó léti Kĺi zp ont, eng e đé l y ezett létszćlm 20 fő
feladatai:

- utcai, lakótelepi szociális munka,
- kapcsolattartási Ĺigyelet'
- kőrhźr;i szociáli s munka.

- Családsegitö Központ, engedélyezett'|étszám: 30 fő
feladatai:

- családsegítés,
- adó sságke zlési szolgáItatás,
- szo ci ál i s étkeńetés, melynek formáj a népkonyha,

- Gyermekek Átmeneti otthona, engeđéIyezett|étszźtm: 10 fő
feladatai:

- gyeľmekek átmeneti otthona,
- I<rízis|akás ok c s aládo k átmeneti otthona c éIj tr a.

- rÉrBr _ Program, engeđé|yezettlétsztm 12 fő
fęladatai:

- LÉLEK-Pont'
- rÉrprc HázI,
- Családos Közösségi Szálláshely,
- rÉrpr szźi\ás.

. HáZí s e gíts é gnýj tás é s S zo ciáli s étkezteté s, enge dé|y ezett |étszźrn 3 3 fő
feladatai:

-házi segítségnýjtás,
- étkeztetés (népkonyha kivételével).

- Nappali Ellátás, engeďé|y ezett Iétsztlm 3 I fő
feladatai:

- időskoruak nappali eLlźńása,
- értelmi fogyatékosok nappali eLl'źúása,

- szenvedélybetegek nappali el|átása.

- Időskoruak Atmeneti otthona, engeđéIyezett\étszźm}| fó
feladatai

- időskoruak gondozőhźza,
- jelzfuendszeres hrŁi segítségnyújtás.

_ Gazdasági Szervezet, engedélyezett|étszám 18 fő
feladatai:

- a JSzSzGyK gazdasźlgí-pétwugyi feladatok,
- a Józsefuaľosi Egyesített Bolcsődék gazdasźryi-pénnigyi feladatok.

Felelős: polgármesteĺ
Hataľidő: 2014. ianuár 0l.
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3. elťogadja az,,oszirőzsa'' Gondoző Szo|gtiatmegszüntető okiratát 2013. decembeľ 31-
ihatá||ya|, az elotetjesztés I. sz. mellékletében foglalt taľtalommal.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 20T3 ' december 31.

4. elfogadja a Jőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ módosító
okiratát,valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát 2014.
januar l-jei hatállyal, az e|oterjesztés 2-3. sZ. mellékletében foglaltak szerinti
tartalommal.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f014. ianuár 01.

5. az ,,oszirőzsď' Gondoző Szo\gźllat magasabb vezetójének Nagy Ildikónak vezetői
megbizatásátkoza|ka|mazotÍijogviszonya megtaľtása mellett 2013. december 31. napi
hatáI|ya| visszavonja és felkéľi a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések
megtételére.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. decembeľ 3 1.

6. a beolvadással egyesített iĺtézmény alka|mazottjainak további fogla|koztatását
biztosítja, oly módon, hogy az alka|mazottakat bérezésben háttány nem érheti.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014' ianuár 01.

7. felkéri aZ ,,oszírőzsď' Gondozó SzolgáIat és a Józsefuaľosi Családsegítő és

Gyermekj óléti Központ intézméĺyv ezetőjét

a.) a beolvadással egyesített intézmény ingatlan és ingóságainak |eltátoztsára, aZ

ingyenes tńadás - áwétel lebonyolításáľa,

b.) a foglalkoztatottak tigyében a Kjt.-ben szabźĺ|yozott személyĹigyi intézkedések
megtételére.

Felelős : költségvetési szervek vezetői
Hatźrídő 2013. december 3 1.

8. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési szeľvek egyesítéséből adódó esetleges

felmentések, végkielégítések összegéről _ melyek fedezetéül a 2014. évi ktiltségvetés
önkoľmányzati saját bevételeit jelöli meg - adjon tájékońatást.

Felelős: polgármester
Határiďó: a Képviselő-testtilet 2014.január havi első rendes tilése



9. felkéri a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ intézményvezetőjét,
hogy a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szewezeti és
műkĺjdési szabźiyzatát - költségvetési tobblet fonásigényével egyutt -, a szakmai
progľamját' a munkamegosztás és felelősségvźi|alás rendjét rcgzítő megállapodását
terjessze be a Képviselő-testtilet2013. december havi első ľendes ülésére.

Felelő s : J őzsefv źlr osi C saládsegítő és Gyermekj ó léti Kozpon t v ezetője
Határídő a Képviselő-testtilet 2013. december havi első rendes ülése

felkéri a polgármesteft az aLábbi okiratok alź.ŕ'rásźlra:

a.) a je|zőrendszeres hazi segítségnýjtás feladatellátásra vonatkoző a Szociális és
Gyeľmekvé delmi F óigazgatőság g al kĺitendő szer ző đés, a határ o zat 1 . p ontj a szerint,

b.) az ,,Oszirőzsď' Gondoző,Szo|gáIat,, megsziintető okirata ahatátozat 3. pontja
szerint, valamint a Magyar Allamkincstiíľ esetleges hiánypótlási fe|szőIítźtsanak
teljesítésére azzal, hogy a hiźnypőtlźls teljesítése je|enhatározattal' nem lehet ellentétes
és a megsnjntető okiratot lényegi _ helyreigazítási kérdésnek nem minősülő _
kérdésekben nem módosíthatja,

c.) a Józsefiĺaľosi Szociális Szo|gźitatő és Gyermekjóléti Kĺizpont módosító
okirata, valamint a módosításokkal egységes szętkezętbę foglalt a|apítő o|<lrata a
határozat 4. pontja szerint, valamint a Magyar Allamkincstĺíľ esetleges hiĺánypótlási
felszólításłĺnak teljesítésére azza|, hogy a hianypótlás teljesítése jelen hatĺáľozatta| nęm
lehet ellentétes és az a|apitő okiratot lényegi _ helyreigazíttsíkérdésnek nem minősülő
_ kéľdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 31.

felkéri a polgármestert a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont
vonatkozásában a műkĺidési engedélyezési eljaľással kapcsolatos intézkedések
megtételéľe' oly módon, hogy 2014. január l-jével a költségvetési működési
engedé l lye I r ende|kezzen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013 . november 20.

felkéri apo|gármestert a pénzbe|i és teľmészetben nyújtott szociális ellátások, valamint
a szemé|yes gondoskodást nyujtó szociális ellátások helyi szabá|yairő| 37lf004.
(VII.15.) önkoľmanyzati rendę|ęt módosítását terjessze elő a Képviselő-testület 2013.
december havi második rendes üléséľe.

Felelős: polgármester
Hatźtrido: a Képviselő-testĺilet 2013. december havi második rendes tilése
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13. aJőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetőjének
béľfejlesztése címén (2014. januźn l-jétől havi bruttó 600,0 e Ft) az onkormányzat
következő évek költségvetésének terhére taľtós kötelezettséget váIlal, melynek
költségvetési fedezetéüI a2014. évtő| az önkormányzat sajźú bevételét jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I4.januáľ 0 1.

14. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakat a 2014. évi költségvetés
tervezése soriĺn vegye figyelembe

Felelős : polgĺĺrmester
Hatáľidő: 2014. évi költsésvetés teľvezése

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lľoda, Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet SzeméIyügyi Iľoda,
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjĺóléti Kiizpont vezetőj e, ,,oszirőzsa'' Gondozĺí
Szolgálat vezetője.

Napiľend 5/4. pontja
Javaslat tag delegálására a Szakkay József Szakközépiskola intézményi
tanácsába
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármesteľ

IZAYAZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToBB SÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
422t2013. (xI.20.) 17IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1) a Szakkay József Szakközépiskola (székhely: 1086 Budapest, Baross u. 1,21. Il3A)
intézményi tanácsába Kaiser Józsefet delegálj a,

Felelős: polgármester

Hataľidő: 20|3. november 20.

2) felkéľi a polgiĺľmesteľt, hogy ahatźĺozat 1) pontjáróI tájékoztassa a kĺjznevelési intézmény
igazgatőját.
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Felelős: polgármester
Hatfuiđő : 2013. novembeľ 25.

A dtintés végrehajtálsátvégző szervezeti egység: HumánszolgáItatási Ügyosztály

Napiľend 5/5. pontja
Javaslat lakások felújítására a LELEK-Program keľetében
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis };4:áté - polgáľmesteľ

Zentai oszkár - képviselő

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZATHo Z AT ALlľrIZ Hĺľlĺo s ÍľBTT S ZoToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
423t2013. (xI.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

I' az aLábbi 5 önkormáĺyzati tulajdonú takást a lÉlBr-Program keretében felújítja és a
lakhatóvá tételfü érdekében szfüséges felújítás köItségét 14.f77.480 Ft-ban btztosítja,
melynek fedezętéül 8.000 e Ft összegben a 11602 cimentewezett kéménykaľbarftartás dologi
előirźnyzat maradványźlt,6.277,5 e Ft <jsszegben a 11601 címen tervezett otpacsirta utca
felúj ítás i e|őir ány zat mar aďv ányát j elo li me g :

ctm alapterület (ď) komfoľt
fokozat

1 VIII. ker. Bauer Sándoľ u. 4. fszt.3 27,58 ftlkomfortos

2. 29,9 felkomfortos

1 VIII. ker. Dugonics u. 16. I. em.23. 26,66 komfortos

4. VIII. ker. Mátyás tét 2. fszt. 4. 29,4 komfortos

5. VIII. ker. Nagýemplom u. 5. II. em. 16. 28,29 félkomfortos

Felelős: polgármester
Hattlriđó : 20 13 . novembeľ 20.
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4.

2. a hatérozat 1. pontjában foglaltak miali az onkormányzat kiadás 11602 cím dologi,
kéménykarbantartás e|oirtnyzatľól _ kötelező felađat - 8.000,0 e Ft-ot, a 11601 cím otpacsirta
utca felújítási _ önként vállalt feladat - e|őirźnyzatáĺől 6.277,5 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11602
cím lakóházfe\ujitás, rÉrpr lakások felújítása - onként vál|a|tfe|adat - eloiráĺyzattra.

Felelős: polgármester

Hataridő: f0I3. november 20.

3. felkéľi a polgármestert, hogy a hattrozatban foglaltakat az onkoľmĺínyzat 2013, évi
költségvetésének módosítása soľán vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester

Hatĺíľidő : a költsésvetési rendelet következő módosítása.

felkéri a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazďá|kodő Kft' ügyvezeto igazgatőjtń ahatározat l.
pontjában meghatározott lakások fe|Íljításáta vonatkozó váIlalkozási szerződések
megkötéséľe.

F el e l ő s : Ki s falu Jó zs efu ĺíľo s i Vagyong azďáIko dő Kft . ügyv e zetó igazgatőj a
Határidő: 2013. november 30.

felkéri a Kisfalu Jőzsęfvárosi Vagyongazdźůkođő Kft. ügyvezető igazgatóját' hogy ahatáĺozat
1. pontja szerinti felújítási munkálatok befejezését követően gondoskodjon a lakások
bérbeadásaľól a Józsefuarosi Családsegítő és 

'Gyermekjóléti 
K<izpont vezetőjének javaslata

a|apján azon jogoslItak részére, akik a LELEK-Pľogľamban meghatfuozott feltételeket
teljesítették.

F e l el ő s : Ki s fal u J őzsęfv áĺ os i Vagy ong azdá|ko dő Kft . ügyve zető igazgatőj a
Hatźridő : 20I 4.j anuáľ 1 5.

felkéľi a polgáľmesteľt, hogy azBmberi Erőfonások Minisztériumáva| a lÉlpr-pľogľammal
kapcsolatosan folytatott tárnogatási egyeztetések soľán kérę|mezze a jelen hatátozat alapjźn
történt felújítások elszámolhatóvá tételét.

Felelős: polgármesteľ
Határidó : 2013. november 20.

5.

6.
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A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó
Kft., Pénziigyi Ügyosztá|y,Józsefoárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kiizpont

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Jav as lat ii n ko rm á n y zati juta|mazási elvek elfo ga d á s á ľa
(íľásbeli előterj esztés' P OTKEZBESITES)
Eloteľjesaő: Dr' Kocsis Máté - polgáľmester

1ZAVAZLSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHc.Z AT ALHIZ vĺnĺo s ÍrpTT S ZóToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
424t2013. CXr.20.) 16IGEN 0NEM 0TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. a) az onkormanyzat á|ta| ferľrtaľtott valamennyi intézménynél a betöltott |étszźlmĺa nettő
30.000 Fťfo éľtéktĺ Erzsébet-utalvány kifizetését engeđéIyezi, meIyhez kĺiltségvetési a
fedezetet biztosít a mfüödési cékarta|ékon beltil a jutalom és jaľulékai - önként vá||alt
feladat _ céltaľtalék előirányzata tethére, melyet intézméĺyenként tészletezve az I.
sztnru m el léklet tarta|maz.

b) javasolja a gazdasági taľsaságoknak az a) pontban foglalt juttatás kifizetését a
foglalkoztatottak rész&e a kozszolgá|tatásilmegbízási szerzőďésben vállalt feladataik
teljes kĺinĺ teljesítése esetén, a gazđá|kodás soľán eléľt megtakarítások terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. novembeľ 20.

2. az Önkormányzat által fenntartott valamennyi intézĺnéĺy és _ tulajđonosi jogkĺirében
e|járva az cinkoľmányzati gazdasági taľsaságok vonatkozásźlban, a szervęzęti
eredményeken alapuló és a szervezeti eredmények egyéni hozzźljtlruIźlsát elismerő jutalom
megáIlapitása során javasolja aza|ábbi szempontoka|ka|mazását}}I3. évben:

a) Yezetői munkak<jrt ellátók és helyetteseik nem részesülhetnek jutalomban (Kjt.
hatá|ya a|á tartoző írfiézmények esetében: magasabb vezető beosztású és annak
helyettese, gazdastąi vezető, szakmai szetvezet vezetője; Ktťv. hatálya a|á tartoző
intézmények esetében: jegyzo, a\jegyző, fiĺosztályvezetoi, főosztá|yvezető-he1yettesi,
osztáIyvezető besorolású k<iztisztviselők, tovźhbá az Mt. szeľinti vezető beosztású
munkavállalók illetve helyetteseik; gazđasági taĺsaságok esetében: cégvezető, cégek
szerv ezeti e gysé g v ezetői).

b) KizarőIag az a foglalkoztatott részesíthető jutalomban, äh az onkormrányzat
intézĺĺényévellgazdastryi táĺsaságával 2013. július l-jét mege|őzoen létesített
kozszolgźtlatí, koza|ka|mazoÍtí vagy munkajogviszoný és a jutalmazás kiťlzętésének
időpontj ában j o gviszonyban áll.

c) Nem ľészesülhet jutalomban, aki fegyelmi felelősségre vonás hatáIya alaÍt, vagy
munkavégzésalólmentesiiltfelmentettalka|mazottak.
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d)

e)

Đ

s)

h)

Đ

Jutalom más formában nem ellentételezett (túlóra, céljutalom' helyettesítési díj' stb.)

többlet teljesítményért ađhatő, amely túlmutat az alkalmazottaktól elvarható átlagos

munkaköľi kĺjtelezetts égen akźr mennyisé gben, akaľ minősé gben.

A jutalom mértéke a teljesítménýől és nem a bértőlfiigg.
A jutalom szervezeti eredményeken alapul és a szervezeti eredmények egyéni
hozzźlj źrulźlsát ismeri el.
Az intézménylgazdasági társaság vezetője olyan jlúa|mazási rendszeľt dolgoz ki a

beĹÜltott létszárrr 50 9,o-a tekintetében, rrrelyben érvényesíti a fcnt mcghatĺíľozott
elveket.
A gazđasági taľsaság sem fizethet tobb jutalmat a |étszttm 50oÁ-źra vetített 52.500,-

Ft/fo összegnél. A gazđasági társaságok a kozszo|gáItatásilmegbízási szerződésben
vállalt feladataik teljes kcirű teljesítése esetén, a gazdáIkođás során elért
megtakaľítások terhére fi zethetnek jutalmat.
Az iĺtézméĺylgazdasági tfusasttg vezetoje a jutalmazási elvek érvényesítéséľől, a g)

pontban meghattrozott jutalmazási rendszerről, valamint a jutalmazoxak |étszámáro|
beszĺímol a Képviselő-testületnek legkésőbb a 2014. februári első rendes képviselő-
testtileti ülésen.

Felelős: a)-h) pont esetén polgármester, i) pont esetén intézménylgazđasági társaság

vezetoje
Hataľidő: a)-h) pont esetén 2013. november 20, i) pont esetén a Képviselő-testület

2014. februáľ havi első ľendes tilése

a hatźrozat 1. pontjában foglaltak a|apján az önkormányzati költségvetési szęrveknél
kifizethető jutalom keretét az előterjesztés I. szźmlí mellékletében szereplő adatok szęrint
állapítja meg.

Felelős: polgármester
Hatźtrído: 2013. november 20.

a) a VIII. kerĹileti Rendőľkapitanyság állomanyában Iévő rendőröknek kaĺácsonyi
rendezvényre 3.000,0 e Ft-ot biĺosít a működési cél és általanos taľtalékon beliil a jutalom

és j aĺulékai e|oirźnyzat terhére,

b) az a) pontban foglalt rendezvényt a JőHir Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria
Központ KÓzhasznú Nonpľofit Kft. szervezi és bonyolítja együttmfüĺidvę a VIII. kerületi
Rendőrkapitrínysággal,

c) az a)-b) pontban foglaltak a\apjźn az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műkcjdési cél
és általĺĺnos tartalékon beliil a jutalom és jaľulékai - önként vállalt feladat - e|oirźnyzatárő|
3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás ll804 cím működési célú átaďott pélueszköz -

ĺjnként vállalt feladat _ eIőirányzatáta,

d) felkéri a polgfumestert, hogy a JóHír Józsefuiírosi Méđia, Rendezvény és Galéľia
Központ Kozhasznu Nonprofit Kft. támogatźsi szeruődésének móđosításaľa és annak
a|áírástna.

a
J.

4.
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5.

Felelős: polgármester
IJatáriđő: a)-c) pont esetén 2013. novembeľ 20., đ) pont 2013. november 22,rendezvény

2013. december 22. napjáig

a) a Fővárosi Katasztrőfavćdclmi Igazgatősőg Közép-Pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének VIII. kerĹileti Hivatásos Trĺzoltóparancsnoksága állományában lévők
,,Iőzsefvźĺros Rendjééľt'' kittintető cím adományozásához pénzjutalomként 2.000,0 e Ft
összeget biĺosít a jutalom és jarulékai cé|taĺta|ék eloirźnyzata terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiađás 11107-01 cím működési cél és

általános taľtalékon beltil a jutalom és jarulékai - ĺinként vá||a|t feladat - elóirányzatćrőI
2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11104 cím. önként vállalt feladat _ személyi juttatás
e|őíráĺyzatáĺa 1.574,8 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájźlrulásí
ađő e|őirányzatáta425,2 e Ft-ot.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a) pont esetén 2013. december 15., b) pont esetén 2013. november 20.

az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon beltil a
jutalom és járulékai - <jnként vá|Ia|t feladat _ céItarta|ék elóírźnyzatárő| 92.042,5 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím ťlnanszirozási működési kiadáson belül az
irtnyitőszeľvi támogatásként folyósított tttmogatás kiutalása - önként vállalt feladat -
előirányzatára.

Felelős: polgáľmester
Határídő: 2013. november 20.

a költségvetési szervek bevételi, azon belül a ťtnanszírozási mfüödési bevételen belül a z
irányítőszervi támogatásként folyósított ttmlogatás ťĺzetési szám|án tĺjrténő jővźirása -
önként váIIaIt felađat - és a kiadás - önként vá||a|t feladat - személyi juttatás elófuányzatát
65,634,4 e Ft-tal, a munkákatót terhelő járulékok és szociális hozzájźlrulási adó
előirtnyzatát 19.531,0 e Ft-tal, dologi 1ZJA e|őirźnyzatát 6.877,1 e Ft-tal céljelleggel
megemeli a kĺiltségvetési szervek általános juta|mazása és utalvány kifizetés címén, melyet
kĺiltségvetési szeľvenként és azon beltil címľendenként az előterjesztés 1. szĺímú melléklete
rész|etęz.

Felelős: polgĺíľmester
Hatáľľ'dő: 2013. novembeľ 20.

a) az onkormtnyzat kiadás 11108-02 cím kiadási finanszírozási mfütjdési kiadáson belül
az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként váIla|t feladat -
előirtnyzatárőI 768,6 e Ft-ot átcsoportosít a finanszirozási működési kiadáson belu| az
iľányítószervi tĺímogatásként folyósított támogatás kiutalása kotelező feladat
e|őiránvzatára.

6.

7.

8.
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9.

b) a Polgármesteri HivataI12202 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az
irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťtzetésí szźtmlźn történő jőváfuása -
onként vá|Ia\t feladat _ előiľanyzatáĺőI 768'6 e Ft-ot átcsoportosit a ťlnarlszirozási
múkĺjdési bevételen be|i| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési
szźlm|źn tcińénŕĺ jőváirása_ kťitelező feladat _ előirányzatáľa,

c) a Polgármesteri Hivatal 12202 cím kiadás - onként váI|alt feladat _ személyi juttatás

e|oirányzatan beltil a céljellegű hűségjutalom előirányzatárőI 605,2 e Ft-ot, a munkáltatót
teľhelő járulékok és szociális hozzájź.rulźlsi adó eIóirányzatáľól 181,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás - kötelező feladat - személyi juttatás előktĺnyzatan beltil a céljellegű jubileumi
jutalom e\őirányzatźra 605,2 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzáj źnilási adó előir ány zattra 1' 81,4 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. november 20.

a) az 1.-2. pontban foglaltaknak, a Józsefüárosi Egészségügyi Szolgtllat dolgozóinak
jutalom és utalvĺĺny kifizetésének fedezeteként azintézmény bérmegtakaĺítását jelöli meg.
b) felkéri az Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, hogy saját hatáskönĺ e|óirányzat
átc s op oľto sítást a ki fi zeté s ek e|őÍt v é gezze e|.

Felelős: Józsefuáľosi Egészségiigyi Szolgálat fóigazgatőja
Hataľidő: a)2013. november 20.b)2013. decembeľ 15. napjáig

felkéľi a polgármesteľt a hatźrozat 5. pontja szeľinti cím adományozás odaítéléséľe és

átađásfua.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013. december 15.

11. felkéľi a polgáľmestert, hogy a következő költségvetési rendelet módosításanál
hatźr o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgáľmester
Hataridó: legkésőbb 20|3. december 31.

A diintés végľehajtásátvégző.szervezeti egys.ég: Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztá|y,
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ugyosztály, łinkormányzati fenntaľtású
intézmények, iĺnkoľm ányzat gazdasági táľsaságai

Napiľend 612. pontja

keretében
(írásbeli előterj eszté s, p olKÉzB ES ÍTÉS )
Előteľjesztő: Dr. Kocsis I|ĺĺ:áté - polgármesteľ

10.
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ĺZAvAZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvlspro
Ha.ľÁRozATHoZAT ALHI Z vnĺo s ÍľBľr s zóro g g sÉc s zÜrs Écp s
H,ą.ľa.Rozłľ:
425ĺ20L3. (xI.20.) 17IGEN 0 NEM o ľ.ł,nľozrooÁssa,r,

A Képviselő-testület úgy dĺlnt, hogy az egyenlő bánásmódról és az eséIyegyenlőség
előmozdításáról sző|ő 2003. évi CXXV. ttirvény 31.$-ara figyelemmel a helyi
esélyegyenlőségi pľogramot az a|źlbbiak szerint bővíti, illetve egészíti ki:

1. kifejezi abbéli szándékát, hogy támogať1a a megvźitozott munkaképességtĺ, valamint
fogyatékos embeľek kozigazgatásban töľténő foglalkofatását a közös nyilatkozat
aIáírásźxal a,,Jobb veltink világ,, program keretében.

2. az I. pontban foglaltak alapjtn vá||alja,

a) hogy az önkormányzat Polgáľmesteľi HivatalánáI a jelenleg foglalkoztatott
megváltozott munkaképességű munkavállalók |étszźlmtn felül az engeďéIyezett
létszámon belül 2014. évben lehetőséget biztosít még |ega|ább két megvá|tozott
munkaképességű munkavállaló fog|a|koztatásźra elősegítve e személyek nyílt
munkaeľőpiaci inte grá ciőjét,

b) hogy a megváltozott munkaképességű személyek alka|mazása során egyĹittmfüödnek
a progľamot szervezo szakmai szeľvezetekkel és munkataľsaikkal,

c) legalább egy szemléletformá|ő, a tapasńalati szakértők źitaI tartott tréning
megvalósítását a szervezet HR tertĺleten ďo|goző és a munkaszervezésben
kcizreműkö dő munkatáľ sai számár a,

d) hogy az áIta|llk szervezettjelentősebb rendezvényeken (kerületi, vaĺosi napok' búcsú,
majális, kultuľális ťęsztivá|, stb. _ évente 2-3 alkalommal) alkalmanként legalább egy
olyan műsorszámot is megrendelnek, amelyben fogyatékos előadó(k) műköđnek
kozĺe, eztita| is felhíwa a figyelmet az esé|yeremtés fontosságaľa.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Hataridő: 2013. november 20.

3. fe|hata|mazza a polgźtrmestert, hogy 2013. decembet 3-án, a Fogyatékos Emberek
Világnapjan a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmźnyzat nevében az
1. sz. melléklet szerinti szandéknyíLatkozatot a|áírja.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2073. december 3.

4. a) Felkéri a JóHír Józsefuárosi Média' Rendezvény és Galéria Kcizpont Kozhaszn,Ú
Nonprofit Kft. vezetojét, hogy a2014. évi üzleti terve elkészítése során a 2. d) pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.
b) felkéri a Jegyzőt, hogy a 2.c) pontban foglaltakat a 2014. évi költségvetés

tew ezésénél ve gye fi gyel embe.
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c) az a)-b) pontban foglaltak teljesítése érdekében f0I4. évi koltségvetés teľhéľe

önként vállalt feladatként egyszeri jelleggel 3.000,0 e Ft maximum összeg eľejéig

előzetes kötelezettséget vállalt, melynek fedezetéül az onkormźnyzat saját bevételeit
jelöli meg.

F e l e l ő s : p o l gárme st er, J e gy zo, gazdasági társ as ág ugyv ezetőj e

Hataridő: a)-b) 20Ia. januźĺr 10. (tervezéshez e|ozetes üzleti terv, koltségvetési tervezet),
c) f0|4. évi koltségvetés elfogadása

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység:.lóuÍn Kft. Jegyzői Kabinet, Pénzügyi
Ügyosztály, Polgáľmesteľi Kabinet

Budapest, 2013. november

K. m. f.

Rimún Edina s. k.
jegyző

A jegyzőkijnyvi kivonatot készítette :

^ĺĺll . A ln Ii.r.'ď.ę-t
Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda lj;gyintéző

Dr. Kocsis Mdté s. k.
polgármester

Szervezési és Képviselői Iľoda ugyintéző

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Szedliczkyné P
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