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Képviselő-testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Mfüödé si Szabźiyzatárő| szőIő 2512013. (v .27 .)
számu ĺinkormrínyzatí renđelet 26.$ (l) bekezdése alapjĺín ,,Minden hónap első rendes
ülésének állandó napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatőja a|ejźrthataridejrĺ
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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis }dáté _ polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: f013' decembeľ 4. . sz. napirend

Táľgy: Polgármesteľi tájékoztatól
végrehajtásáľĺíl, az e|őző ülés őta
eseményekről és az önkoľmányzatí
részének pénzpĺaci jellegű lekiitéséről

t lejárt határidejíĺ testiileti határozatok
tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb
pénzeszkiizłik átmenetileg szabadľendelkezésű
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}latáĺ ozati jav as|at a bizottság, szźlmáÍ a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsáý Humánszolgá|tatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés megtárgy a|ásźtt.
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testtileti hatźrozatok végľehajtásćttőI, az előző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekről és az cinkormányzati pénzeszkozok átmenetileg szabađ
ľendelkezésű ĺészének pénzpiaci jel legű lekötés érő l.''

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013. november

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Tĺirvényességi ellenoľzes :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:
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Polg ármes teľi táiékoztatő

a 2013. decembeľ 4-ei
képvĺselő.testĺiletĺ

ĺĺlésľe

,,(1) Minden hónap első rendes ülésének állandó napiľendi pontja a polgáľmester írásos
tájékonaója a lejźrt határidejri testtileti hatfuozatok végrehajtásźtő|, az előző ülés őta tett
fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľőI és az ĺinkoľmányzati pénzeszkozok
átmenetileg szabadrendelkezésri részének pénzpiaci jellegű lekötéséről.''

(az SZMSZ 26. s (]) bek. alapján)



T áj éko ďatő a Lej árt haáridejű kép v i s e 1 ő.t e stü l et i h atár o zatok
végľehaj tásárőI

Tisztelt Képviselő-testĺilet !

A lejárt határidejĺĺ képvĺselő.testületi határozatokvégrehajtásárő|azalLábbi
jelentést adom:



ravaslat a Józsefvĺźrosi Közteriileti és Purkolĺtsi Rendészettel kapcsolatos
dij ntés e k meg h ozatalóra

94/2013. (rrr.20.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a) a Józsefuarosi Városüzemeltetési Szolgálatná|2013. április 30-i hatállyal megszünteti
a Jőzsefvárosi Jófifü Szo|gá|at elnevezéstĺ egységet és ettől az idóponttól megsziinik a
koltségvetési szeÍv ezen feladata, és ezen felađatot 2013. május 01. napjátő| a
Jó zs efu aľo s i Kö zteľület-felĺigyel e t |átj a eI.

b) a Józsefuárosi Vaľostizemeltetési Szo|gá|at 2013. május I-jén az a) pont szeľinti
feladatellátást biztosító eszktizĺjket ingyenesen źúadja aJőzsefvtrosi Kĺlzterület-felügyelet
részére. Az átadás-átvétel lebonyolítźsáĺa felkéľi a költségvetési szervek vezetőit.

2. a határozat 1. pontja a|apján 20|3. május l-jétől kijelöli a Jőzsefvátosi Közterület-
felügyelet telephelyként a Déri Miksa u.3. szźm alatti ingatlant.

3. a Jőzsefvátosi Városüzemeltetési Szolgálat engedéIyezett létszttmát 2013. május L-to| 20
fővel cs<jkkenti (80102 cím ĺjnként vźtL|a|t feladat), igy a költségvetési szeÍv
engeďéIyezettlétsztlma |35 főről 115 főre módosul.

4. a Jőzsefvárosi Vaľosiizemeltetési SzoIgáIat 2013. évi koltségvetését az e|őterjesztés 1.

számű és az 7/b. szźlmű melléklete szerint módosítja.

5. a Teleki LászIő téri ideiglenes piac órzéséte 2013. május 01-tő1 2013, december 31-ig
9.053,0 e Ft-ot biztosít a Jőzsefvźrosi Váľostizemeltetési SzolgáIat kciltségvetésén belül.

6. a Kĺjĺerület- feltigyelet eĺgedé|yezeÍt|étszźlmát2013. május I. napjźĺőI20 fóve| (30104
cím ĺlnként vállalt feladat) 20 fcĺvel megemeli, így az költségvetési szeľv engedélyezett
|étsztlma 138 fiiről 158 főľe módosul.

7. a KözterĹilet-felügyelet 30104 cím ťĺnanszítozási bevétęlen belül a mfüĺjdési
irtnyítőszewí támogatásként folyósított fizetési számlán t<jľténő jőváírás eL(5irźnyzatát
40,096 e Ft-tal, a felhalmozásí irźnyító szeľvi támogatásként folyósított ťlzetési szźlm|tn
t<jľténő jőváírás e|őĺrányzat t I.I43 e Ft-tal megemeli.

8. a Közteriilet-feliigyelet 301041 cím kiadás személyi juttatás elókźnyzatźLt23.448 e Ft-tal,
a munkáltatót terhelő és szociális hozzájáru|ási adó e|óirźnyzatat |0.524 ę Ft-tal, a dologi
e|oirányzatát6.124 e Ft-tal, a felhalmozás előirĺányzatát1.143 e Ft-tal megemeli.

9. felkéri a lőzsefváĺosi Vaľosiizemęltetési Szo|gźtIat és a Kĺjzteľület-feltigye|et vezetojét,
hogy a felađat átszervezésével éľintett munkavállalók tigyében a Munka Tĺirvénykönyve
és a Kjt. szerint szabá|yozott személyiigyi lépéseket tegyék meg.

10. felkéri a Józsefuáľosĺ Városüzemeltetésĺ Szolgálat és a Közterůilet.felÍigyelet
vezetőjét a határozat 1. pontja szeľinti alapítĺó okĺrat és a szeľvezeti és működési
szabá|yzat módosításának előterjesztésóľe a Képviselő.testiilet 2013. ápľilis havi
második ľendes üléséľe.

ll. a9l20I3. (II.22.) ĺlnkormányzati rendelet14. sz. melléklet 2l1ll. soľsziímúpontja,30101
címen a Német u. |7-19. sztlm alatti ingatlan hátsó épületrészének felújításríĺa
vonatkozóan 30.000 e Ft felújítási kiadás előfuányzatát a záro|ás alól fe|o|dja, ezze|
egyidejűleg a II705 címen az egyéb fe|ha|mozási kiadáson belül a felhalmoztsra,
felújításra nyújtott kölcs<jn<jk eloirźnyzatából 30.000 e Ft-ot záĺol.

12. fe|kéri a polgármestert, hogy a hattrozat 4 . , 7 . , 8 ., 1 1 . pond ában foglaltakat a költségvetés
kcivetkező módosításán á| v egy e figyelembe.



T3. ahatározat 11. pontjában szereplő építési beruházáshoz szfüséges közbeszeruési eljáľás
lefolytatásáľa felkéri a Jőzsefvárosi Közteľtilet-feliigyelet(gazgatőját.

Felelős: I.a),2- 8.,Il-If. pont esetén polgármester
1.b), 9-10. pont esetén a Jőzsefuárosi Varostizemeltetési Szolgálat és a
Józsefu arosi Koztertilet-feltigyelet v ezetője

Hatfuidő:

1 3 . pont esetén a J őzsefv árosi Köáeľület-feltigyelet vezetőj e

1. pont esetén 2013. április 30. és 2013. május 01.
2-8. pont esetén 2013. május 01.
9. pont esetén f0I3. marcius 20.
10. pont esetén a Képviselő-testĺilet 2013. április havi második ľendes tilése
11. pont esetén 2013. március 20.
12. pont esetén a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosítása
13. pont esetén akozbeszeruésieljańs megindítástra}}I3. március 20.

A Jrízsefuárosi Parkolásiizemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján 10. pont: az a|apítő
okirat mĺódosítása a 20Í3. oktĺiber 2-ai, az sZMsZ módosítása a 20t3. októbeľ 16-ai
képviselő-testüIeti üIésen elfogadásľa került.

Javaslat a Palotanegyed turisztikai időszak alutti zajú'rtalmdnak cstikkentésére

139ĺ20|3. (IV.17.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Palotanegyed turisztikai időszak a|atti zajtrta|mának csökkentése éľdekében
tźlmogatja a céliľányos jaľőľszolgáIat megszervezését, éS a feladatok e|Iátásához
2.978,9 e Ft összegben fedezetet biztosít a III07-02 cím Fejlesztési céltartalék EUB
II. előiľany zat tethér ę,

2. a Palotanegyedben a turisztikai időszak alatt keletkező többlet hulladék csökkentése
érdekében támogatja a soron kívĺili kézi takaritás megszervezését, és a feladatok
ellátźsthoz 524,0,- e Ft összegben feđezetet biztosit a III07-02 cím Fejlesztési
céltartalék EUB II. e|oirányzat teľhére.

3. a) azI. és2. pontban foglaltak miattazonkormanyzatkiađás III07-02 cím fejlesztési
céltaľtalék előirźnyzatLín belül az EU Belvarosa II. - önként vállalt feladat -
elofuányzatőÍő| 3.502'9 e Ft-ot átcsoportosit a II108-02 cím - ĺjnként vállalt feladat -

ťĺnanszírozási műktidési kiadásokon belül az írźnyítőszeľvi támogatásként folyósított
ttlmo gatás kiutal ás a elofu ány zatźr a.

b) a Józsefuĺíľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként vá||alt - feladat -

bevétel műk<jdési ťlnarszírozási bevételeken beliil az irźnyitő szervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési számlán történő jőváírás e|őirányzatát 524 e Ft-tal, és a
kiadás személyi juttatás e|oirźnyzatát 412,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzajáruIási adó e|oírźnyzatát Il1,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli a
Palotanegyedben töľténő kézi takarítás címen'

c) a Közterület-felügyelet 30101 cím - önként vá|Ialt feladat - bevétel működési
ťlĺanszirozási bevételeken beltil az iľźnyítő szervi támogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési számlán történő jőváirás e|óirźnyzatát 2'978,9 e Ft-tal és a kiadás személyi
juttatás e|óirényzatát 2.120,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális



4.

5.

hozzźi1áru|ási adó e|őitáĺyzatát 572,5 e Ft-tal, a dologi eIőírźnyzatát 286,0 e Ft-tal
céljelleggel megemeli a Palotanegyedben töľténő jfuorszolgá|at e||átása címen.

felkéľi a polgármestert, hogy a 3. pontban foglaltakat a koltségvetésľől szóló ľendelet
következo módosításánál vegye figyelembe.

felkéri a Jőzsefváĺosi Közteľület-felügyelet igazgatőját, hogy a határozat t ., 2., pontja
alapjźn a Jőzsefvárosi onkormányzat, a Rendőľség és a Közteľiilet-feltigyelet között
hatályban |évó térťtgyelő szolgálat működtetésére kötott megállapodás módosítását
készítse el, valamint felkéri a polgáľmesteľt a Megállapođás módositásának aláírástra.

felkérĺ a polgáľmesteľt, készíttessen írásbeli tájékoztatót a turisztikai időszak
a|att a Palota negyedben műktidő járőrszolgá|at tapasztalatairól' és terjessze azt
a Képviselő-testiilet 2013. novembeľ havi első üléséľe.

I ., 2., 3 ., 4., 5 ., 6. pont esetén polgármesteľ
5. pont esetén a J őzsefváĺosi Köĺeľtilet-feliigyelet igazgatőja
7.,2.,3. pont esetén 2013. április 17.

4. pont esetén a ktiltségvetés következő mődosítása
5. pont esetén 2013. április 30.
6. pont esetén a Képviselő-testiilet novemberi első ülése

6.

Felelős:

Hatáľidő:

A Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési UgYosztály tájékoztatása alapján: a 20|3.
novemb eľ 2 0-ai képvis elő.tes tti leti ü Iés re e|késziilt a tájékoztató.

JavaslaÍ a lakúsgazddlkoddsi stratégia 2013. évi irdnyelveire

221t2013. (W.0s.)
A Képviselő-tęstĹilet a Kisfalu Kft. által beterjesztett, a lakásgazđéikodásí sttatégiźůloz
sziikséges 2013. évi irányelveket - az üres és várhatóan megüresedő lakások bérbeądási
jogcímére vonatkozóan -, az a|ábbi pontok szeľint elfogadja.

| .) P á|y azat útj an töľténő bérbeadá s, az alźtbbi kiírás szerint :

a.) 2013. II. félévben azon Józsęfuaľosban élő családok tészére keľĹiljĺin páIytnat
kiírásľa, akik deviza a|ap,(l je|záIog hiteltiket nem képesek tcjrleszteni, illetve
visszafizetni, és ezért a jőzsefvárosi fekvésű, tulajdonukat és egyben állaĺrdó
lakcímfüet képező lakásukĺa vonatkozó deviza a|apú kĺilcsönszerzőđést a bank
felmondta, és azingatlan tulajdoru|apjaraavégrehajtási jogot feLjegyeńék, vagy a
tulajdonjoga a végrehajtási eljfuás folytan megszíjnt,a pźiyźnatra kiírt lakás
felújítási kötelezettségéve|, a lakás felújításahoz szfüséges önerő igazo|ása mellett,
és legalább ahánartás egy felnőtt tagja rendelkezik jövedelemmel.

A fenti alanyi köľ ľészére kiírandó pá|yázatra 20 db lakás keriiljön kijelölésľe a 100 oń

önkormĺínyzati tulajdonban lévő, valamint a tźxsasházi épületekben található üres
lakásállomány terhére.

b.) 2013. II. felévben azon|akással nem rendelkező Józsefuaľosban élő családok, illetve
pá|yakezđo fiatalok részére kerüljön pá|yźzat kiírásra lakás felújítási kĺjtelezettséggel,
a lakás felújításahoz szükséges cjnerő igazolźsa mellett, akik józsefuárosi á||anđő



bejelentett lakosok, esetleg tartőzkođási hellyel ľendelkezők, és legalább egy éves
munkaviszonnyal ľendelkeznek.
A fenti alanyi köľ részére kiírandó páIyźnatra 15 db, a korábban kiírt pá|yázatok
eľedményétől fliggően maximálisan 20 db lakás keľĹiljön kijelĺilésre a 100 %-os
önkormányzati tulaj donban lévő épületekben található ĺires lakásállomány terhére.

A páIyazatra kibizott lakásokľa kötött bérleti szqződésekľe egységesen, 10 éves
elidegenítési tilalom keľtilj ön felj egyzésre.
Kĺízis helyzetľe elktilĺinítętt, 5 db lakásból á1ló állomźny, 5 db lakással keľüljön
kibővítésre, 100 % onkormáĺyzati tulajdonban lévő épületekben talá|hatő
lakásállomány terhéľe.

Minőségi lakáscsęre soľán, elsősorban azon béľlők minőségi cserekérelme
támogatható, akik egyrészrő| vállalják a hatályos rendeletben előírt kötelezettségek
teljesítését, valamint a csere folyamán leadandó lakások műszaki jellemzői
megfelelnek a gazđaságos hasznosítás igényeinek, illetve a lakásgazdálkodási napi
felađatainak eI|źĺásźt elősegítik. Azoĺ esetekben, ahol a cseľe kapcsán önkormáĺyzati
k<jtelezettség keletkezne, úgy az csak, kifejezetten szociálisan arra rźszorulók ľészére
kezdeményezheto.

Lakásbérleti jogviszony _ bérlői kezdeményezés alapjón, pénzbeli térítés ellen.źben -
közös megegyezéssel való megszűntetése soľán, azon lakások kerĹiljenek elsősorban
előnybe, mely lakásokat a |akásgazdálkodási feladatokban előíľt kötelezettségek
teljesítése, valamint a gazdaságos hasznosíthatóság érdekében fel lehet használni -
legalább ],5, 2 lakóhelyiségből álló, komfortos, összkomfortos, egyedi Jíitéssel
rendelkező - a teljes önkormányzati tulajdonú lakásállomány, valamint a mindenkori
elfogadott ĺinkormiínyzati költségvetésben biztosított fedezet terhére.

Áľverés
A Lakásgazđá|kodás kĺiľében megnyíló kötelező és napi feladatok ellźtźsfua
felhasználni nem kívant önkormányzati fulajdonban lévő tires lakások köziil maximum
70 db lakás a gazdaságosan fel nem újíthatő, vagy ľossz műszaki állapota miatt
gazdaságosan nem hasznosítható, társashźni épiiletben lévő lakások keľiiljenek
elidegenítésre.

felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Képviselő-testület 2013.júliusi első rendes ülésére tegye
meg javaslatźú a jelen előterjesztésben foglaltak alapjźn, a Budapest Józsefuiáľosi
onkoľmanyzat b,iajđonában á||ő lakások bérbęadásĺĺnak feltételeiľől, valamint a lakbér
mértékéről szőIő 16/20I0.GII.08.) szźlmt onkormźnyzati ľendelet módosításaĺa
vonatkozóan

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja

Hataridő: 1a') pont tekintetében: a Képviselő-testĺ'ilet 20|3.jrlniusi második rendes ülése

1b.) pont tekintetében: a Képviselő-testület 2013. szeptemberi második ľendes
tilése

2.) pont tekintetében: a VarosgazdáIkođási és Pénztigyi Bizottság20L3. júliusi
első rendes tilése

3.), 4.) és 5.) pont tekintetében: folyamatos

6.) pont tekintetében: Képviselő-testület 2013.júliusi első rendes tilése

2.)

3.)

4.)

s.)

6.)



' A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 1a.) pont: a páůyá,zat kiíľása 20|3. július 26. és. 2013. augusztus 26. napja kłiziitt megttiľtént, a páIlyázat eredményéľől a Képviselő-
: testiilet a 2013. október 16. napján tartott ülésén dönttitt; a tulajdonosi nyilatkozatok
; illáírása megtörtént, a béľleti szerződések megkötése folyamatban van.

l 1b.) pont: a Képviselő-testiilet a 2013. októbeľ 16. napján megtaľtott ülésén dtinttitt a

i p á|yánat kiíľásárĺíl, z pá|yázat kiírása 2013. oktĺĎber 28. és 2013. novembeľ 27. napja
; ktiziitt megtöľtént

: 2.) pont tekintetében: a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bwottság 2013. októbeľ 7.
] llapján megtartott ülésén dönttitt a krízislakások kijeliiléséről

3.), 4.) és 5.) pont tekĺntetében: folyamatos

6.) pont tekintetében: Képviselő.testület a 2013.
Lakásbéľbeadási rendeletmódosítást mega|kotta,
hatályos.

J av as l at u J ó zs efv úľ o s i Vúľ o s iizem e It et é s i S zo I g ú l at m íík tj d é s ét é r i nt ő
döntésekľe

230/2013. (vl.0s.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvźrosi Városüzemeltetési Szolgálat feladatellátásźůloz hattrozat|arl iđeig az
onkoľmanyzat tll|ajđonában |évő a VIII. kerĹilet Magdolna u. 4. sztlm a|atti,35264
he|yrajzi számu ingatlanon belüli 4 ďarub helyiséget (300 m2), térítésmentesen
hasznźiatba adja.

2. az onkorm ányzat az |. poĺtban foglalt helyiségek et az uz\eti vagyon kĺirből kivonja és
áthe|y ezi a torzsv agyon körébe.

3. a határozat 1. pontja alapján felkéri a Kisfalu Kft. ngyvezetojét a sziikséges
intézkedések megtételére.

4. felkéľi a Jőzsefvźnosi Vaľosüzemeltetési Szo|gá|at igazgatőját, hogy a 17712013.
(V.08.) számu képviselő-testtileti hatáĺozat 17 . pontjaban meghatározott a|apító okiľat
módosításánźi ezenhatározat 1. pontjában foglaltakat is vegye figyelembe.

5. az 1. pontban foglalt helyiségeket a Józsefuárosi Viíľostizemeltetési Szolgálat
bonyolításában 6.300,0 e Ft kerettjsszegben felújítja.

6. a lÉlpr-program céIjára szolgáIő 20 db lakásban éjszakai áramm&ó órak kertiljenek
felszeľelésre, és eľTe 2.400,0 e Ft-ot biĺosít, bonyolítójaként a Józsefuaľosi
Váľosüzemeltetési Szolgálatot jelöli ki.

7. a hatátozatban foglaltak alapjtn a Iőzsefrĺárosi Vaľosüzemeltetési Szo|gá|at kiadás
80103 cím felhalmozási - Dankó u. telephely, kötelező fe|adat - e|őitáĺyzatarő|
8.700,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 80103 cím felújítási - Magdolna u. 4. kote|ezó
feladat _ előirányzatáta 6.300,0 e Ft-ot, a kiađás 80104 cím felhalmozási - önként
vá||a|t feladat, mérőórfü cseréje - e|óirźnyzatźra2.400,0 e Ft-ot.

8. felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésľől szóló rendelet kovetkező módosítástná|
a határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

jt'ilius 17. napján tartott ülésén a
amely 2013. július 22. napjától



Felelős: 7-2.,7.-8. pont esetén polgármester
3. pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezetője
4.-6. pont esetén Jv sZ ígazgatőja

Hatáľidő: I-3.,7. pont esetén f0I3.június 05.
4. pont esetén a Képviselő-testület 2013. iúnius havi második ľendes
ülése
5.-6. pont esetén 2013.június 30.
8. pont esetén a költségvetésről sző|ő önkormányzati ľendelet
kĺivetkező módosítása

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: a VIII. keľiilet Magdolna u. 4. szám a|atti
helyiségcsoport bĺrtokba adása 2013. j únius 20-án megtiiľtént.

A Józsefvárosi Kiizterĺilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: a Magdolna utca 4. szám a|atti ingatlant 2013.06.20_án vették haszná|atba a
Kisfalu Kft.től.
A Koszorú utcai műhelyből Magdolna u. 4. szám a|atti műhelybe történő átktilttizés
megttirtént, a műhely kialakítása jelenleg is folyamatban van.
A 20 db lakásban az éjszakai árammérők felszerelésre keľültek.

A Pénzügvi ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testiilet 230ĺ20Í3. (W.05.)
számrĺ határozatálnak 7. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetés mĺídosítása a
kłiltségvetésről szóló 361201'3. (vII.18.) számú tinkormányzati ľendeletben végrehajtásľa
kerültek.

J uv a s l at ö n ko r múny zati h o zzdj ĺźr ul ds b izto s ít ĺÍ s ĺÍr a az drv ízi v é d e k e zé s i
feladatok elldtúshoz

23st2013. (Vr.12.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 5.600.000.-, Ft összegu támogatást ajtn| fel az źĺvízkáĺosultak javfua, melynek
fedezetéül a működési cél és általános taľtalékon beltil a polgárvédelmi és katasńrófa
feladatok ellátása céhartalék e|oirtnyzatát jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013.junius 19.

2. az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általános taľtalékon belül a
polgarvédelmi és katasztrőfa feladatok el|átása önként vá||a|t feladat
eloirtnyzatáról 5.600,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím mfüödési célú
támogatás áI|amháztartáson belülre - cjnként vállalt feladat - e|őirźnyzatéra.

Felelős: polgármester
Határiďő: 2013 .június 1 9.

3. felkéri a polgármestert, hogy az I. poĺtban rogzített tźlmogatás összeg átutalásaról
gondoskodjon.
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: a képviselő-testület 2013. szeptemberi első ülése

4. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a
hatfu ozatban fo glaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: leskésőbb 2013. december 31.

A Pénzüeyi Ügyosztálv tájékoztatása alapjánz az árvízkárosultak részére az 5.600.000.-
Ft átutalása megttiľtént. A Képviselő-testĺilet 23512013. (vI.12.) száműhatározatánzkf.
pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a kiiltségvetésľőI szőiő 3612013.
(VII. 1 8.) számű ö nkoľm ányzati ren deletb en végreh aj tás ľa keľiiltek.

Javaslat űz lij Teleki téri piacon kötendő végleges béľIeti szeľződések
megkötéséhez sziikséges intézkedések megtételére

249t2013. (Vr.19.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. 5 főből á||ő Tárgyaló delegációt jelöl ki, amelyet felhatalmaz az új Teleki téľi piac
bérlőivel kötendő végleges bérleti szeruodésękkel kapcsolatos targyalások lefolytatásara.
Felelos: Polgármesteľ
Hataľidő: 20|3.június 1 9.

2. az|. pont szerintíTargya|ő delegáció tagtrai:

- Dr. Sándi K|źnaügyvéd,
- 1 fő, aJőzsefváĺosi Vĺĺrosüzemeltetési Szo|gźl|atígazgatőjaáltal kijelölt személy,
- 2 fő, a Jegyzo által kijelöIt személyek a Polgáľmesteľi Hivatal Városfejlesztési és

Főépítészi Ügyosztályról és a Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztályľól,
- I fő, a RévS Zrt. mlnkataĺsa (Alftildi Gyĺirgy vagy Csete Zo|taÍI).
Felelős: Polgármester, Józsefuárosi Váľosilzeme|tetési Szolgálat igazgatőja, Jegyző, Rév8

Zrt.
Hatfuidő: 2013'június 1 9.

3. a) az I. pont szeľinti Táľgyaló delegáció tagjai köZül dr Sándi l(Lźlra tigyvéddel, 2013.
június 19. napjátő| 20|3. augusztus 3I. napjáig taľtó, tigyvédi feladatok ellátasa tarsyil
megbizźsi szetzłĺdést kot nettó 1 millió foľint értékben, melynek fedezetéül a működési
cél és általános taľtalékon be|ul az általános tartalék e|őirźlnyzatát I.270,0 e Ft összegben
jelöli meg, és amegbízási szerzódés aIźirásáĺafe|hata|mazzaaPo|gźrmesteľt.
Felelős: Polgáľmester
Hatĺáĺidő: zUl3.június 30.
b) aTźrgyaló delegáció többi taga đíi1azásban, tiszteletdíjban nem részesül.
Felelős: Polgármester
Határiďó: 201'3.június 1 9.

4. ahatározat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím műktjdési
cél és általános tartalékon belĺJl az általános tartalék - kötelező feladat - e|őirźnyzatźlrőI
1.270,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11605 cím dologi _ ĺjnként váI|alt feladat -
eIóirźnyzatźra.
Felelős: Polgármester
Hataridő: 2013. iúnius 19.
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5. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az önkoľmányzat
költségvetésének ktjvetkező módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: Polgármesteľ
Hataľidő : az önkormányzat kciltségvetésének kĺjvetkező módosítása

6. a végleges szerződések megkötése előtt az onkormányzat kidolgoz egy olyan jogi
bizosítékot, amely nemcsak a végleges szerzođés megkötéséig, hanem hosszú távon
biztositja a piacosok számára a szerzodésből eľedő jogaikat, valamint azt,hogy hátľányos
helyzettiket helyi érdekek ne tudják kihasználni.

Felelős: Polgármester
Hatáľiđő: 2013.junius 19.

A Józsefuárosi Kiizteľiilet.felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: az űj Teleki téri piac béľlőivel kiitendő végleges szeľződésekkel kapcsolatos
táľgyalások lefolytatására a Szolgálattól kijeltilésre került a tárgya|ő delegáciĺí tagia.

A Városfeilesztési és Főépítészi ÜeYosztálv tájékoztatása alapján 2. pont: a
Városfejlesztési Irodát Sipos Mátyás képviseli a tárgyal'ő bizottságban.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a bérleti
előszerződéssel rendelkező személyekke| a tárgyalások lezáľultak, a Képviselő.testůilet
40412013. (xI.06.) számú hatáłrozzt 5. pontjában a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizotts á go t hata|mazta fel a szeľző dések elfo gad ására.

A Pénzüeyi ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺilet 249t20Í3. (vI.19.)
számű határozatálnak 4. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a
kiiltségvetésľől szĺiló a 36120Í3. (vII.18.) számri iinkoľmányzati rendeletben
végrehajtásra kerĺiltek.

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: Rév8 Zrt. a kijeliilt tárgya|ő delegáciĺí munkájában
ľészt vett, a piac bóľlőkkel a tárgyalLálsok július.augusztus hĺónapban lefolytatásľa
keľültek.

Javaslat az Euľópa Belvdrosű Progrem II.-al kapcsolatos döntések
meghozűtaIdra

2sst2013. (w.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefuáľosi onkormányzat és Rév8 Zrt.kozott2013. május 14-éĺ kötött, Buđapest -
Józsefuaľos Euľópa Belvaľosa Kulturális-gazđaság Fejlesztési Progľam II. elemeinek
kidolgozása, aFővtttosi Vĺĺrosrehabilitációs Keľet ,,A'' jelű páIyźnat benyújtandő ptiyázati
dokumentáció ĺjsszeállításatargyíMegbízási Szerződés II. pontját módosítja:

II. Határidők

Felek rogzítik, hogy Megbízott az egyes feladatokat az a|ábbihatźtridők szerint|źija
el:
A) Az 1,I. pont A) szerinti feladat: 2013.június 15.

B) Az T.I. pont B) szeľinti feladat:2013.június 15.
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C) Az I.2. pont szerinti feladat: zlI3.június 15.

D) A 1.3' pont szerinti feladat: f013. június 15-től 2013. december 31-ig
folyamatosan.

Helyette felvételre kęrul az alábbi szöveg:

II. Határidők

Felek rogzítík, hogy MegbízotÍ. az egyes feladatokat az a|ábbi határidők szenntlátja
el:
A) Az I.I. pont A) szerinti feladat: 2013.július 30.
B) Az I.|. pont B) szerinti feladat: 2013.július 30.
C) Az I.2. pont szerinti feladat: 20I3.jú1ius 30.
D) A I.3. pont szeľinti feladat: 2013. június 15-től 2013. december 31-ig
folyamatosan.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. jilnius 27.

2. fe|hata|mazza a polgaľmesteľt aZ 1. pont szerinti megbízási szerződés 1. számis'
mó đo s ítás án ak a|áir ástĺr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.július 5.

3. a./ a Gutenberg tén játszótér felújítására, a terület e|őkészítő munkík elvégzésére, a
játszőtéri burkolatok építéséľe, a játszőtéri eszkcjzĺik pótlásara és telepítésére, valamint a
kertészeti munkfü elvégzésére 9.000,0 e Ft-ot biztosít az onkormtnyzat 11IO7-O2 cím
felha|mozási-felújítási taľtalékon belu| az EU Belváros II. _ önként vá||alt feladat _
cé|tartalékáÍól. A bonyolításra aJőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatot jelcili ki.

b.l a 3.a.l pontban foglaltak mialt az onkormĺínyzat kiađás 11,107-02 cím felhalmozásí-
felújítási cé|tafial'ékźľ. beliil az EU Belváľos II. _ önként vállalt feladat _ előirányzatźltőI
9.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím finanszitozźĺsifelha|mozźlsi kiadáson
bęIu| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tiímogatás kiutalása _ kötelező feladat _
e|őitányzattĺa.

c.l a 3 .a.l-b./ pontban foglaltak míatt a Józsefuárosi Varosiizemeltetési Szolgálat 801 03 cím
ťtnarszítozási felhalmozási bevételen belül az írtnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szán|źntörténő jővźirźsa - kötelező feladat - e|őirényzatát 9.000,0 e Ft-
tal megemeli és ezze|egyidejiĺleg akiadás felhalmozás - kötelező feladat - l.288,0 e Ft-
tal, a felújítás - kötelező felađat _ előirźnyzatát7.712,0 e Ft-tal megemeli a Gutenbergtérí
j átszőtér fel új ítás a é s j átszó e s zközök b eszer zése' b eépíté s e címén.

Felelős: 3. pont esetén polgármestet, 3.a/ pont esetén Józsefuaľosi Varostizemeltetési
Szo|gáIat igazgatőja

Határidő: 3.a./ poĺtban feladat befejezési határiđő 2013. augusztus 3I., 3.b.l-c.l pont
esetén a kciltségvetési előiľányzatok módosítása 2013.junius 27.
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4. felkéri a TársasháziPáLyázatok Elbíráló Munkacsoportot az egytittműködésben ľészt venni
kívanó tétrsasházak áItaI benffitott dokumentációk szakmai felülvizsgá|atára és

e|bíráIást:ĺa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: aZ együttműködésben rész|vevő társashazak eredményének megállapítása

2013.július 11.

5. a.l az EUB II. progľam keretében a gyalogos foľgalom védelmében gyalogos átkelőhely
létesítésének vizsgá|atára, teweńetésére és kivitelezésére 1.500,0 e Ft-ot biztosít, az
onkormanyzat II1,07-02 cím felhalmozási-felújítáSi tartalékon belül azETJ Belvríros II. -
önként váIla|t feladat céItarta|ékárőI. A bonvolításra a Józsefuaľosi K<jzterĹilet

Felügyeletet jel<ili ki.

b.l az 5.a./ pontban foglaltak miatl. az Önkormányzat kiađts III07-02 cím felhalmozttsi-
felújítási céhartalékán belül az EU Belvaľos II. - önként vállalt feladat _ előirányzatttrőI
1.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1 108-02 cím finansziroztsi működési kiadáson belül
az itźnyítőszeľvi tiímogatásként folyósított támogatás kiutalźsa _ kötelező feladat -
e|őirányzatźra.

c.l aZ 5.a.l pontban foglaltak miatt a Kozterulet-felügyelet 30101 cím bevételi
ťlnanszírozási miiköđési bevételen beliil az irányítószervi támogatásként folyósított
támogatás ťĺzetési szám|źn történő jőváírása - ktjtelező feladat - eloitáĺyzatát 1.500,0 e Ft-
tal megemeli és ezzel egyidejrĺleg a kiadás dologi - kötelező feladat _ e|oirtnyzatát 1.500,0
e Ft-talmegemeli a Gutenberg téren gyalogos átkelőhely létesítése címén.

Felelős: 5.a.l pont esetén a Jőzsefvźlrosi K<jzteľület-felügyeletIgazgaÍőja, 5.b.l-5.cl poĺlt
esetén polgármester

Hatariđő: 5.a.l pont esetén a koltségvetés módosítása 2013. j,(nius}7., a kivitelezés
befejezési hataľideje 2013. október 3I., az 5.b.l-c.lpont esetén 2013.június 27.

6. felkéri a po|gźlrmestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a költségvetésről szóló
önkoľmányzati renđe|et következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a költsésvetésről szóló önkormányzatrendelet következő módosítása

A Városfeilesztésĺ és Főépítészi Üevosztály tájékoztatása alapján: a társasházakszámos
páiyánatot nyújtottak be. Azokat a Táľsasházakat Elbíráló Munkacsoport 2 ülésen
bíráita, mely javaslatokat a Képviselő-testiilet 20|3.július 19-ei iilésén elfogadta.

A PénzÍigyi Ugyosztály tájékoztatása alapján:
számú határozatának 5. pontjában foglaltak
kiiltségvetésről szĺilĺi a 4|'12013. (Ix.23.)
végľehajtásra kerültek.

a Képviselő.testület 255ĺ2013. (w.27.)
esetében a kiiltségvetés mĺĺdosítása a
számű iinkoľmánvzati rendeletben

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: a hatáľozat 1-2. pontja szeľinti szeľződésmódosítás
aláírásra keľült.

A Józsefvárosi Kiizterület.feliigvelet és Váľosiizemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: A Gutenbergtéri játszőtér felújítása' a játszőtéri eszktiztik pótlása' felújítása'
építése, valamint a keľtészetĺ munkák elvégzése a Szo|gáľLat és a Holland pázsit Kft-vel
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kiizösen megtiirtént. A játszőtér 2013. augusztus 23.án Íinnepélyes keretek közőtt
Iakosság részér e átadásľa kerĺilt.

A Józsefváľosi Parkolásůizemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: a Gutenberg téri
gyalogos átkelőhely miĺszaki megvalósítása a teľvek szerint megttirtént, a BKK és
Koľmányhivatal á.Jtal kiadott engedéIyek szeľint. Az ideiglenes használatbavételi
engedély kiadása folyamatban van.

Javaslat egłiłttmííktidési megóIlapodús módosítdsóra, paľkolús- iizemeketési
feludatok elldtúsdru

259120Í3. (w.27.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a Budapest Főváros onkormányzatta| a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező
tartalommal EgyĹittmrÍkĺjdési megállapodást köt a paľkolás-tizemeltetési feladatok
e||átásźr a 20 I 3 . j úl ius 0 1 -j étő l határ o zat|arl időre.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.junius 30.

2. fę|hatalmazza a polgármesteľt az 1. pont szerint Együttmfüödési megállapodás
a|áirásáta.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013.junius 30.

3. azI.pontban foglaltak miattaz onkormanyzatÍartősmfüödési előzetes kötelezettséget
váI|aI arta) hogy a Józsefuaľosi Közterület-felügyeletnél a szeľződésben foglalt
feladatok ellátásźúloz a szemé|yi és taľgyi feltételeket bińositja, melynek fęđęzęte a
Fővarosi onkormányzat paľkolási bevétele.
Felelős : po lgármester, k<iltsé gveté si szerv v ezetoj e
Hatfuidő: folyamatos

4. fe|kéri a Jőzsefválľosi Ktizteľület-felügyelet vezetőjét, hogy 20|3. június 30. napját
ktivetően a 2013. június 30. napjáig szólĺó szerződés teljesítéséľőI a Képvĺselő-
testĺiletnek a ktivetkező iilésén adjon tájékoztatást.
Felelős : kiiltségvetési szeľv v ezetője
Határidő: 2013. július 17.

5. fetkéľi a Jőzsefvtłosi Kĺizteľiilet-felügye|et vezetőjét, hogy a Fővarosi oĺlkormźnyzat
parkolási feladatainak e|Iátź.sźů:roz vonatkozóan a 2013. évi intézményi költségvetés
módosítását a Képviselő-testtilet kövętkező ülésére terjessze be.
Felelős : kĺiltségvetési szeľv v ezetője
Hataridő: 2013.július 1 7.

6. felkéri a polgármestert, hogy Képviselő-testtilet következő i|éséte a Józsefuiĺrosi
Köztertilet-felĹigyelet A|apítő okiratának és Szervezeti Mfüĺjdési Szabályzatźnak
módosítását terj essze be.
Felelős: polgármester
Hatarido: 20|3. július 1 7.

7. felkéľi a poLgármestert, hogy a Józsefuarosi KözterĹilet-felügyeletnek a Fővaľosi
onkormányzat parkolźlsi feladatiból keletkező többletbevétęléről adjon a mindenkoľi
ttr gy évi költségvetési beszámoló keretében tájékoztatást.
Felelő s : polgármester' kö ltsé gvetési szerv v ezetőj e
Határidő: tárgyévet követő év ápľilis 30.
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1.

2.

8. a ]. pontban foglalt bevételi többlet felhasznáIásárőI a Képviselő-testület dont,
l e gké s őbb a p énzmat ađv ány e l fo gadás a é s felhas zn á|ásaĺak j őv ź.hagy ásénźi.
Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: tźltgyévetkövető év április 30.

A Józsefváros Parkolásüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapjánz a2013. június 30-ig
terjedő időszak tapaszta|atárő| a beszámoló elkészítése és ez alapján a kłiltségvetés
módosítás a képviselő-testület 20|3. jrilius 1 7-i iilésén megtiirtént.

ravaslat a Ludoviku Campus beľuhdzdssal kapcsolatos döntések
meghozataldra

270ĺ2013. (vII.17.)
I. A Képviselő-testĺĺlet úgy diint' hogy

a 2 5 6 l 20 12. (VII. 1 9. ) számu képvi selő-te stül ęti határ ozatot vi sszavonj a.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013.július 17.

a Prompt-Immo Kereskeđelmi és Szolgáltató Kft. ,,a Budapest VIII., orczy út ]. szám
alatti ingatlanon (hľsz.: 36030) a Józsefvárosi onkormányzat által végzeťt beruházások
forgalmi értékének meghatározósa,, tźtrgý éľtékbecslése alapján, a Jőzsefvtrosi Kulturális
és Sport Kiemelten Közhasznű Nonproťrt Kft. által, az orczy ,űt I. szźm alatt lévő
ingatlanon végzettberuhtzásokat az onkormĺĺnyzat a JőHir Józsefuarosi Nonpľofit Kft-től,
6.446.000,- Ft + Afa osszegben megvásárolja és felkéri a polgĺĺrmesteľt az ađźsvéte|i
szerzőđés a|áírására.

Felelős: polgármester

Hataridő: f0I3.július 1,ĺ., aszetzodés aláírásanak határideje f013.július 23.

3. a) a Budapest VIII. kerĹilęt belterület 36030 helyrď1zi számu, természetben 1089
Budapest, orczy ilt 1. szźlrrl a|att talá|ható, kivett iroda, ruI<tźr, múzeum és üzem
megnevezésű, műemléki védelem a|att áI|ő, ingatlanon az onkormźnyzat á|tal végzett
értéknövelő beruhazásokat 80.000.000,- Ft + Afa összegben átadja MNV Zrt. részére.

b) elfogadja a Magyar Áĺam és az onkormányzat kozott kötendő, az előterjesztés 3.

szźtmű mellékletét képezo megállapodás tartalmi elemeit és felkéri a polgármestert
annak aIáírására.

c) elfogadja aMagyar ailam és az onkormźnyzat között kötendő, az e|őterjesńés 4. és 5.

szźĺnű mellékletét képezo kezeloi jog ingatlan-nyilvántartásból való törléséről szóló
megállapodásokat és felkéľi a polgĺírmestert azok a|áirására.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2013.július 17.
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il. A Képviselő-testĺilet tulajdonosi jogkiirében eljárva úgy diint, mint a JóHír
Jĺízsefu áľosi Nonprofit Kft. egyszemélyes tulaj donosa, ho gy

1. az e|őterjesztés 6./A. szátmu mellékletét képező, a kalandpark, játszőtér és egyéb
eszkĺjzöket,berendezéseket a Kft. térítésmentesen aMagyar Allam tulajdonába adja.

Felelos: polgármester

Hatfuidő : az ingat|anbirtokba adása

2. az előterjesĺés 6./8. sztlmu mellékletében szereplő paľkfenntartáshoz kapcsoló
eszközciket, a Kft. térítésmentes' taľtós hasznźllatba ađja a Jőzsefuźlrosi Várostizemeltetési
Szolgálat tészére.

Felelős: polgármester

Hatáĺidő : az ingat|arl birtokba adása

3. felkéri a JóHír Józsefüaľosi Nonprofit Kft. tigyvezetőjét, hogy tegye meg a kiktjltözéshez
és az ingatlan birtokba adásához szükséges intézkedéseket és gondoskodjon a
paľkfenntartással' üzemeltetéssel kapcso|atos szerződések felmondásáról.

Felelős: JóHír Jőzsefuárosi Nonproťrt Kft. tigyvezetője

Határiđő: 2013.július 17 ',va|amint a terület birtokba adźsa

III. A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1. az eloterjesztés 6.lC. mellékletét képező eszk<jz<jket, berendezéseket téľítésmentesen a
Magyar Allam tulajdonáb a ađja.
Felelős: polgármester
Hatáĺidő: f0I3. iúlius 17.

2. a JőHír Jőzsefvźlrosi Nonprofit Kft. tészére támogatásként 3.500,0 e Ft-ot biztosít a
il.l. pont szerinti átadáshoz kapcsolódó Afa fizetési kötelezettség teljesítése
érdekében.

Felelős: polgáľmesteľ

Hataĺidő: 2013. iúlius 17.

3. aI.2. pontbarL, az I.3. pontban, aIII.2. pontban foglaltak miatt:

a) az onkormźnyzat bevétel 11502 cím - ĺinként vźů|alt feladat _ intézményi miíködési
bevételek _ áfa bevétel és áfa visszatéľülés - előirányzatát23.340,4 e Ft-tal, a dologi
kiadás _ áfa beťtzetés, önként vá|Ia|t feladat - e|őírányzatát 2l.600 e ,Ft-tal, a
beruhźnások - cjnként vźi|altfę|ađat_ e|őirźnyzatźfi |.740,4 e Ft-tal megemeli.

b) az onkoľmányzat bevétel _ önként vállalt feladat - a l1805 cím működési céIű źtadott
pénzeszkoz e|óirányzatźLt 6.446,0 e Ft-tal cstjkkenti és a 1|502 cím bęruhĺĺzások -
önkéntváIla|tf elađat_előirźnvzatátmesemeli.
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c) az onkormttnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az
általános 1artaIék e|oirányzatarő| _ kötelező feladat - 3.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11805 cím mfüĺjdési célú átadottpénzeszkoz_ <jnként vállalt feladat - elóirtlnyzatára.

d) felkéri a polgármestert, hogy a köItségvetésről szóló rendelet következő módosításánál
a határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ

Hataridő: a)c) pontok esetében 2013.július 17., ď) pont esetében a kĺjltségvetésről szóló
rendelet következo módosítása.

4. a III.3. pontja alapjáĺ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a JóHír Józsefuáľosi
Nonprofit Kft-vel kötött 2013. évi támogatási szerződés módosításának elkészítéséről,
és a|áíľásárőI.

Felelős : polgĺíľmester

Határíđő : a tźlmo gattĺsi szer zó đés mó do sításának a| áir ź.sa 20 I 3 . j úl ius 2 5 .

A Vagyoneazdálkodási és tjzemeltetési tjgyosztály Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapján: a határozat 2. és 3. pontjában nevesített szerződések a|á'írásľa kerültek, és az
iisszeg átutalásra keľült a JóHír Kft. részére. Äz ingatlan és az eszkiiztik átadásra
keľiiltek az MNV Zrt. részére20|3. október 03. napjával.
A JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft. tájékoztatása alapjánz Il2. Az adás-vételi szeľződés
megkłitése megtiirtént. A JóHír Józsefuáľosi NonproÍit Kft. a vonatkoző szám|át
b enyrĺj totta, melyet az ii nko rm ányzat átu taláss al kie gyenlített.
rU1.-2.
A paľk ingatlan átadással egy időben az eszkőzők is átadásra kerůiltek. (2013.10. 07.)
IIĺ3.
A park bĺrtokba adása Magyar Áilam részére20L3.10. 07. napja.
Az ílzeme|tetés s el kap cs olato s szerző dés ek felmondás ra keľültek.
uvl.
A Magyar Áilam részére térítésmentesen átadott eszköztik fizikai átadása 2013. t0. 07.

napján megtiirtént.
ITA2.
Az e|őző pontban je|zett eszktiztik után téľítésmentes átadás okán fizetend,ő áfa2013.1|'.
20. napján bevallásľa és befizetésľe keľült az e|őzetes vagyonéľtékelésben szeľeplő
foľgalmi éľték alapján.
ITII4.
A támogatási szerződés mĺĎdosítása megtiĺľtént.

A Pénzüevi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 270/2013. (VII.17.)
számű határozatának III/3. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetés mĺódosítása a
kiiltségvetésľől szóiő a 4112013. (Ix.23.) számú iinkormányzati ľendeletben
végrehajtásra kerültek.

A Józsefráľosi Kiizteľület-felüeYelet és Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapj án : a p arkfenn tartáshoz kapcs oIĺó d ró eszktiztik átv éte|r e kerü ltek.
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ruv as lat Jó zs efvúro si teľeken h ango s térJigy eIő kamerĺÍk kihely ezés éľe

f94/2013. (Wr.17.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Losonci téren, a Gutenberg téľen, a 'Nap'' téren hangátvitelľe alkalmas térťrgyelő-
kamęrák kihelyezése céljára,4 kamęrahę|y végpont kiépítésére, íisszesen ĺ 6.510,0 e Ft
ö s sze get b i zto s ít az éllta|źtnos tartal ék e|őir ź.ľ:ly zat terhére

Felelős: polgármester

Határidő: f0I3. iúlius 1 7.

2. a határozat 1. pontja szerinti kozbeszerzési eljárás lefolytatásaľa és kiépítés
lebonyolítására felkéri a Józsefuĺĺľosi KözterĹilet-felügye|et igazgatőját, azzal, hogy a
kamerák üzembe helyezését követően azok mfüödtetése a Jőzsefvtnosi Közterület-
feltigyelet feladata

Felelő s : Józsefu áro si Kö zterület-felügye l et ígazgatőj a

Határíđo: a beszerzési eljáľás lefolytatása' kihelyezés teljesítési hatarideje 2013.
október 3 1.

3. ahatfuozat I-2. pontjttban foglaltak miatt:

Đ az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül
az általános taľtalék- kĺitelező feladat e|őirźnyzatfuőI 16.510,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít 1l108-0f cím- önként vá||alt feladat _ ťlnanszirozási fe|halmozási
kiadásokon be|u| az irźnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őírtny zatára J őzsefváro si Közterület-felügyelet támogatása címén.

b) a Józsefuárosi Közteriilet-felügyelet 30101 cím - önként vállalt feladat _
ťlnanszítozási felhalmozási bevételeken be|u| az fuźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szźttĺ/'án tcjľténő jővźirás előirźnyzatát és aberuhlízási
kiadási e|oirźnyzatát _ önként vállalt felađat _ 16.510,0 e Ft-tal megemeli hangos
térfigyelő kamerfü kihelyezése címen.

Felelős: polgáľmester

Határiđő: 2013. iúlius 1 7.

c) 20|4. évtől önként vállalt feladatként határozat|an idore e|ózetes kötelezettséget
vá||a| 360 e Ft összegben a hangos térfigyelő kameľák üzemeltetésére a
Közteriilet-feltigyelet közhatalmi bevételeinek terhére.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat 1. és 3. a-b) pontjában foglaltakat a
költségvetésľől szóIó onkormányzati rcnđe|et következő módosításźná| a c) pontban
foglaltakat a 20I 4. évtő| a költségvetése készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: a költséevetésről szóló tinkorményzati rendelet kĺivetkező módosítása
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A Pénziievi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a
számú határozatźlnak 1-3. pontjában foglaltak
költségvetésről szólĺi a 41ĺ2013. (IX.23.)
végľehajtásľa keriiltek, 4. pontjában foglaltak a
Íigyelembe lesznek véve.

A Józsefuárosi ľarkolásůizemeltetési Szoleálat tá,jékoztatása a|apján: a hangos térfigyelő
kameľák üzembe helyezése 2013. október 3l'-ig mííszakilag megvalósult, a hasznáiatta|
kapcsolatos protokoll kialakításľa keľült.2 db munkaállomás kialakítása megtiirtént, 1
munkaállomáson ktizterület-felügyelő' 1 munkaállomáson rendőr kezeli a ľendszeľt.

r av as I at kö zv il ĺÍ g ít ú s fej l e s zt é s e k fe d e zet én e k b izto s ít d s úľ a

298t2013. (vII.17.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I.l egyetéľt azzal, hogy t4Il20I3.(IV.17.) szźlmu testiileti határozatban felsorolt
útszakaszokon a kozvi|ágítás hiányosságtnak megszüntetése éľdekében az engedéIyezési és
kiviteli tervdokumentációk elkésztilj enek.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 2013.július 1 7.

2.l felkéri a polgármestert annak érdekében, hogy az útépítések kivitelezéséľe vonatkozó
kozbeszerzési eljarás megindításáig akozvilágítási egyesített engeđé|yezési és kiviteli tervek
is ľendelkezésre áIljarlak, ezért az 1. pontban foglalt feladatok koltségeinek ismeretében a
9l20I3. (II.27.) önkormanyzati rendelet21. $ (1) bekezdés c) pontja szerinti hatáskörében
e|jarva gondoskodjon a kĺiltségvetés átcsopoľtosítéLsźLtő|, a költségvetési fedezet binositźsárőI.

Felelős: polgármester

Hatźtriđó: 2013. július 3 1 .

A Városfeilesztési és Főépítészi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a beszeľzési eljáľás
eľedményéľől a vPB 93l.ĺ20t3 (Ix.09.) sz. határozatálban döntłĺtt mely alapján a
szerződés2013. oktĺibeľ 15.én aláíľásra keľĺilt. A tervezés jelenleg tart.

Képviselő-testület 294120Í3. (v[.17.)
esetében a ktiltségvetés módosítása a
számú łinkormányzati ľendeletben
20|'4.év költségvetésének teľvezésekoľ

A Pénzüeyi ÜgYosztály tájékoztatása alapján:
számú határozatálnak 2. pontjában foglaltak
kiiltségvetésről szó|ó a 4112013. (Ix.23.)
végľehajtásľa kerültek.

a Képviselő-testület 29812013. (uI.17.)
esetében a költségvetés módosítása a
számú önkoľmánvzati ľendeletben
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Fedezet biztosítdsa a JóaeÍvdrosi Vórosiizemeltetési Szolgúlat kiiltségvetési
pótigényére

300/2013. (Vil.17.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat részéte kĺiĺeruleti takaľításhoz szÍikséges
túlmunkáiľa 4.445,0 e Ft-ot és két daľab platós gépjarmíi beszerzéséľe 5.600,0 e Ft-ot
bizto sít az á|ta|tnos működé si Ártal'ék terhére a JY SZ kĺĺltsé gvetésben.

Felelős: polgármester

Hatźtriďő: 2013 .j úlius 1 7.

2. az I. pontban foglaltak miatt:

a) az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül az
általános tartalék _ kĺjtelező feladat _ eLófuányzatárő| 10.045,0 e Ft-ot átcsoportosít a

11108-02 cím _ kötelező feladat - ťĺnanszitozási fęlhalmozási kiadásokon be|i| az
irźnyítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása elóirtnyzatára 5.600,0 e

Ft-ot' a 11108-02 cím _ kote|ezo feladat - finanszírozási miĺködési kiadásokon belül az
irtnyítő szervi támogatásként folyósított tźmogatás kiutalása előiráĺyzatára 4.445,0 e

Ft-ot a Józsefuárosi Városüzemeltetési SzolgáLat támogatása címén.

b) a Józsefüaľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím kotelező felaďat
ťlnanszítozási felhalmozási bevételeken beliil az irźnyítőszewi támogatásként
folyósított támogatás fizetési számláĺ tcjrténő jőváírás e|oirźnyzatát és a beruhazási
kiadási e\őirányzatát _ kötelező fe|ađat _ 5.600,0 e Ft-tal megemeli két darab platós
gépj ĺĺľmű beszerzése címęn.

c) a Józsefuiĺľosi Varosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím kĺjtelező feladat
ťĺĺanszítozási mfüödési bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án töľténő jőváirás e|őírtnyzatát 4.445,0 e Ft-tal, és a kiadás
személyi juttatás elóírányzatát 3.500,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhęlő járulékok és

szo ci ál i s ho zzáj áruIás előir źny zatźi 9 5 0,0 e Ft-tal me gemeli.

Felelős: polgríľmester

Hataľidő: 2013. iúlius 17.

3. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló renđelet következő módosításánál a
hatźtr o zatb an fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester

Hatáĺido a koltségvetésről szóló önkormáĺyzati rendelet k<jvetkező módosítása

A Józsefuáľosi Kiizteľület.felüeyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: az 1. pontban említett keľetből biztosítják a hétvégi kłizterületi takarítások
túlmunkáit. A ktizterületi takaľítás hatékony elvégzése éľdekében a kettő darab platós
gépjármíĺ megvásárl ásźra keľült sor.
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A Pénzügyi Ugyosztálv tájékoztatása alapján:
számú határozatálnak 2. pontjában foglaltak
kii|tségvetésľől szóló a 4112013. (Ix.23.)
végľehajtásra kerültek.

a Képviselő-testület 300/2013. (uI.17.)
esetében a köItségvetés módosítása a
számű önkormányzati ľendeletben

Javaslat g Losonci téri jdtszótér jdtszóeszkiizeinek javítúsdra

30lĺ2013. (VII.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Losonci téri jtúszőt& játszőtéri eszközeinekbeszerzésére 3.800,0 e Ft-ot biztosít az
általános működési tafiaIék terhére a Józsefuarosi Vaľostizemeltetési Szolsálat
költségvetésében.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2013.július 1 7.

2. az 1. pontban foglaltak miatt:

a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon beli| az
általános furtalék _ kötelező felađat _ e|őirźnyzatfuő| 3.800,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
11108-02 cím - koteIezó feladat - finanszírozási felhalmozási kiadásokon be|ul az
irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirtnyzatáľa 3.800,0 e

Ft-ot a Józsefuarosi Varosüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.

b) a Józsefuaľosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat 80103 cím kötelező feladat
ťĺnartszitozásí felhalmozási bevételeken belül aZ fuźnyítőszewi támogatásként
folyósított támogatás ťtzetési szźlmlán töľténő jőváírás e|őfuźnyzatát és a benlházási
kiadási elofuźnyzatát - kötelező feladat _ 3.800,0 e Ft-tal megemeli Losonci téľi
játszőtér játszőtéti eszközeinek beszeľzése címen.

Felelős : polgáľmester,

Hataľidő: 2013.július 1 7.

3. felkéri apolgármestert, hogy a költségvetésľől szóló rendelet következő módosítástná| a
hatáľ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelemb e.

Felelős : polgáľmesteľ,

Határiďő a költségvetésről szóló önkormźtnyzati rendelet kĺjvetkező módosítása

A Pénzüeyi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 301'ĺ2013. (vII.t7.)
számú határozatának 2. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a
költségvetésről sző|ő a 4112013. (Ix.23.) számú tĺnkoľmányzati rendeletben
végľehajtásra kerültek.

A Józsefuáľosi Kiizteľület-felĺieyelet és Váľosüzemeltetési Szoleálat tájékoztatása
alapján: a játszőeszktiztik bukĺíteľeinek cseréjéhez sziikséges anyagokat megvásárolták a
cserét végľehajtották. (mulcs kiszedése, homokkal tiirténő felttiltése' gumiburkolatok
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cseľéje). A padok deszkáinak felújítását, cseréjét, festését a Szolgálat ttibbsziiľ is
e|végezte. Az ivókút és a párakapu ľongálásainak javítását folyamatosan elvégezték. A
ktizlekedő utak felújítását szintén elvégezték. A játszőeszktiziik megľongált és cserére
szorult alkatrészeinek pótlását két eszköz kivételével végrehajtották. A két eszktiz (a
hinta és egy ĺilőke) a gyártő (Svédország) méretbeli küliinbsége miatt csak egy későbbi
időpontban (gyártási idő 6 hét) |ehetséges.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatdsi onkormĺtnyzati
o s zt ti n díj p dly dzath o z tti ľ t é n ő c s atl a ko zds r a

307ĺ2013. (vII.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) csatlakozni kivźn a Bursa Hungaľica Felsőoktatási onkormányzati ÖsztöndíjpáIyázat
20 I 4 . évi fordulój áho z, amenrlyiben a p á|y ázat ki írásra kerül,

Felelős: polgáľmesteľ
Hatláľidő: }}I3.július 1 7.

2) ahatźrozat I) pontja szerinti pályazati csatlakozás esetén önként vźl||a|t feladatként a20Í4.
évi, 20|5. évi, 2016. évi költségvetésének helyi adóbevételęinek teľhére előzetes
kĺjtelezettséget vállal évente 3 millió forint erejéig a Buľsa Hungaľica Felsőoktatási
onkormányzati osztĺlndíjpáIyźnat 2014. évi fordulójának fedezete érdekében, az
ĺinkormányzati tźtmogatás minimum összegének 1000 Ft/főĺhő, maximális összegének
5000 Ft/főlhó ĺisszeget hatźnoz meg,

Felelős: polgármester

Hatfuidő: zlI3.július 1 7.

3) a hatźnozat 1) pontja szerinti csatlakozás esetén fe|hata\mazza a Humźnszo|gźůtatásí
Bizottságot a Buľsa Hungarica Felsőoktatási onkormźnyzati osztĺindíjpá|yźnatkiírására és
apźiyźzatok elbírá|ásáľa, apáLyázati összegek páIyazők kĺizĺjtti meghatźtrozására,

Felelős: polgármester

Hatáĺidő: 20l3.jú1ius 1 7.

4) felkéri a polgármestert, hogy ahatáltozat 3. pontja szerinti hatáskör megadása éľdekében
terjessze be az SZMSZ-rőI szóló 25l20I3. N.f7.) számi önkoľmányzati rendelet
módosítását, a Képviselő-testiilet 2013. szeptemberi első rendes üléséľe,

Felelős: polgáľmester

Hatfuiđo: 2013. szeptemberi első rendes rilés

5) felhatalmazzaapolgármestert a csatlakozáshoz szĹikséges dokumentumokalźtítására,

Felelős: polgiírmester

Hataridő: 2013. szeptember 30.



6) felkéri a polgĺíľmestert, hogy ahatározat2) pontjźhaĺ foglaltakat az önkormźnyzat2014-
2016. évi kĺiltségvetésének tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Hatáľidő : 20 I 4 -20 I 6. évi kö ltsésvetésének tervezé se

A Humánszoleáltatási ÜgyosztáIy tájékoztatálsa alapján: a Csatlakozási Nyilatkozat
2013. oktĺóber 3.án aláírátsra került. A páiyázatot Budapest Józsefváľosi Onkormányzat
20|3. oktĺíber lĺ-én kiírta.

A Pénzüevi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 307ĺf013. (v[.17.)
számú határozatának 2. pontjában foglaltak a 20|4-2016. évek költségvetésének
teľvezésekor Íigyelembe lesznek véve.

Iavuslat a norműtív lakdsfenntartdsi tdmogatdsban ľészesiłIők těIi
ľ ezsikiadds ainak cs ij k kentés ér e

378/2013. (X.16.)

A Képviselo-testület úgy đönt, hogy

1. 2013, december 1. napjától kezdődően hatźľozat|an időre tartós mfücjdési előzetes
kötelezettséget vá||a| a normatív Iakásfenntartási támogatásban ľészesülők december,
január, februaľ hónapok téli rezsikiadásainak csökkentésére, önként vállalt feladatként,
évenként 18.000,0 e Ft <isszegben.

Felelős: polgármesteľ
Hatándő: 2013 . október 1 6.

Felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakat a 20|4' évi
költségvetés tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáĺiďő: 20|4. évi kcĺltségvetés elfogadása

A Pénzĺigyi Ügvosztály táĄékoztatása alapján: a Képviselő-testĺi|et 378ĺ2013. (x.16.)
számú határozatának 1. pontjában foglaltak a 2014. évi ktiltségvetés teľvezésekoľ
figyelembe lesznek véve.

A HumánszolgáltatásÍ Ügvosztály Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: a
Winszoc rendszert üzemeltető Abacus Kft. felé a je|zés megtöľtént, annak éľdekében,
hogy a normatív lakásfenntaľtási támogatásra 20Í3. decembeľ-január-febľuár
időszakban lévő jogosultak részére a ľendszerben a havĺ 3000 Ft tisszegű támogatás
postai rĺton kiutalásľa keľĺilj tin.

2.
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Iavaslat a Mugdolna Negled Program III. tinkormdnyzati lakóépiiletek
fe l új í.t ds ĺÍ h o z, é s p ľ o g r am k er e t é b e n kö t ö tt fe I a d at- e I l út ĺÍ s i s zer ződ é s

mó d o s ít ĺź s ĺźr a v o n atko zó dö nté s e k me g h o zata l ór a

379t2013. (X.16.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a Magdolna Negyed Program III. keretében az alábbi önkormĺínyzati tulajdonban álló
lakásokat átmeneti cseľelakásnak jelcili ki, melyek a projekt keretében a kikĺjltcĺzést
i génylők elhelyezésé t bińositja:

Cím Szobaszdm Komfortfokozat Méret

Dankó u.30.3. em.6. 1 szoba komfortos 33.46 m2

Dankró u.40.4. em. 1. 2 szoba tisszkomfoľtos 58,45 m2

Kőris u. l|la. fszt. |4. I szoba komfort nélküli 42.80 m2

Magdolna u.33. 2. em.4. I szoba tisszkomfoľtos 27,50 m2

Masdolna u.33. 3. em.2. 1 szoba iisszkomfoľtos 27.60 m2

Magdolna u.44.3. em. 19. I szoba komfort nélkiili 33.30 m2

Vav Adám u. 6. fszt. 16. 105 szoba komfoľtos 36,40 m2

Felelős: polgáľmesteľ

Hataridő: 2013. október 16.

f. a) a határozat I. pontja szerinti lakások feliĄításźra 6.388,1 e Ft-ot biztosít, mely
tarta|mazza akivite|ezés költségét, a bonyolítási díjat és a műszaki ellenőrzési díjat.

b) az onkormányzat a I|604 cím önként vti|a|t feladat Magdolna negyed III projekt
saját forrás dologi előirányzatĺín belül apályázat előkészítés 15.926 e Ft összegét és a
tervezési feladatok 19.574 e Ft összegét átcsoportosítja aza|ábbídologi kiadásokľa:

- a kikĺjltĺiztetésekľe, cseľelakások kialakításrĺra 7.000 e Ft-ot,

- a köaeľületi beruhĺŁásoknál felmeľĹilő egyes elemek k<lltségeire 10.000 e Ft-ot,

- tarsadalmi és gazdasági programok során a l<la|akitásra kerülő nonpľofit szo|gá|tatő
helyiségek rezsiköltsége és infľastruktúrája 18.500 e Ft-ot.

c) aZ.a) pont fedezetéüla 2.b) pontban meghatźttozott előiranyzatot jelĺili meg.

d) felkéri a polgármestert, hogy a ktiltségvetésről szőIő rendelet következő
módo sításán á| a 2.a) -2. c) pontban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester

Hataridő: 2.a)-2.c) pont esetén 2013. október 16.,2.d) pont esetén a költségvetésről
' szóló rendelet következő módosítása



3. a) ahatározatZ. pontja a|apjźln felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőját a lakásokľa
vonatkozó tételes költségvetés elkészíttetésére, avá||a|kozźtsi szerződés előkészítésére,
valamint a bonyolítási és műszaki ellenőľzési tevékenységekre vonatkozó szeruódés

előkészítésére és elfogadás céljából a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé

történő előterj esztésére.

b) a bonyolítási díjat a kivitelezési költség nettó SYo-äban, amuszaki ellenorzési dijat a

ki vite l ezé s i kö lts é g nettő I,5%o - áb an á||apitj a me g.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője

Hataľidő: a)2013. október 16.

rendes ülései
b) a Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

4. elfogadja az elóterjesńés 1. számú mellékletét képező, a ,,Budapest-Józsefuáros,
Magdolna Negyed Pľogram III tátgý,, pľojektre vonatkozóan a Józsefuarosi
Közbiztonsági Polgárorség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó Egyesülettel
megkötendő Együttműködési Megállapodást és felkéri a polgármesteľt a megállapodás
alźirásźra.

Az egytittműködési megállapođás költségvetési fedezetet nem igényel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. október 1 6.

a) az onkormźnyzat a Jőzsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kötött

,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.'' (azonosító szám: KMOP-
5.1.IlB-|2-k-20I2-0001) a Kesztyúeyár Közosségi Ház (1084 Budapest, Mátyás téľ
15.) szeľvezésében zaj|ő programok feladatainak e||átására,, vonatkozó feladat-ellátási
szerzodést módosítja oly módon, hogy a NonproÍit Kft' saját megvalósítású
progľamjait kiegészíti az irođa|mi kĺir, női toľna' spoľttars foglalkozásokkal, melyľe
1.568.450 Ft-ot biztosít, és ezze| az összeggel a feladat-ellátási szerzőđés 5.1. pontja
szeĺinti bruttó 76 788I32Ft díj összegét megemeli.

Fedezete az MNPIII projekt pá|yázati támogatás összege.

b) felkéri a polgármestert a határozat 5.a) pontja feladat-ęllátási szerzodés
módosításának előkészítéséľe alćńrására.

Felelős: polgármesteľ

Hatariđő: 2013 . október 1 6.

a) elfogadja az előterjesńés2. szźlnumellékletét képezó, a KMOP-5.I.L/B-I2-k-20I2-
000I pá|yazat megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerzoďés aktualizá|t 9. szźtmu
mellékletét.

b) felkéľi a polgármestert az aktua|izáIt melléklet alapjan nýjtson be vá|tozás
bejelentési kérelmet a Pro Regio Közhasznú Nonpľofit Kft. felé'

Felelős: polgáľmester

Hatźłídó:6.a) pont esetén 2013. október 16.6.b) pont esetén 2013. október 18.

5.

6.
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A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: 4. pont A ,,Budapest.Jĺizsefüáros, Magdolna Negyed
Pľogram III táľgyú'' pľojektre vonatkoző Együttmĺĺkiidési Megállapodást a Józsefvárosi
Kiizbiztonsági Po|gáľőrség és Katasztrófavédelmi Onkéntes Tűzoltó EgyesüIettel, illetve
a Józsefváro s i Onko ľ mány zat ktiziitt m e gkiités ľe kerü lt.

6. pont: a Támogatási Szeľződés aktuallzáit 9. számű melléklete alapján vá.Jtozás
bejelentési kérelem keľült benyújtásľa, annak Pro Régió Ktizhasznú Nonpľofit Kft.
általi elbírálása folyamatban van.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 1. pont: teljesĺilt, nyilvántaľtáson átvezetve.

3. pont: Éľxa.n Zń. a tételes ktiltségvetéseket 2013. november 29-ig elkészíti, és a
kapcsolód ő szerző dések ezen kiiltségvetések alapj án kerüInek elfo gadásľa.

A Jĺízsefoáľosi Közösségi Házak NonproÍit Kft. tájékoztatása alapján: a feladat ellátási
szerződés a|áírásra került, a pľogľamok folyamatosan zajlanak.

A Pénzüevi tjgyosztá|y tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 379t2013. (x.16.)
számű határozatának 2. pontjában foglaltak esetében a költségvetés mĺidosítása a
Képviselő.testiilet 20l.3. évi decemberi ülésére készítendő költségvetési rendeletben kerůil
átvezetésre.

Javaslat a 
''LNR/2013 

típusú'' béľlakás pá'lyázat kiíľásáľa

38U20r3. (X.16.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) a22Il20|3. (VI.05.) számíhatźtrozatźnak 1.)b) pontja, aza|ábbiakszeľint módosul:

2013.II. félévben azon|akéssal nem rendelkező Józsefuaľosban élő családok' illetve
pá|yakezđo fiatalok tészére kerĹiljĺin pźl|yázat kiírásra lakás felújítási kĺitelezettséggel,
akik józsefuáľosi állandó bejelentett lakosok, esetleg 1artőzkodási hellyel rendelkezők,
és legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkeznek.

Felelős: Kisfalu Kft.

Hatĺáľidő: 2013. október 16.

2.)201'3. október 28. -2013. november 27.kozottpźiyźzatotírki,apá|yázatbenffitásakor
lakással nem ľende|kező,4O. éviiket be nem töltött' legalább nyolc általános iskolai
osztá|ý végzeÍtek, a Jőzsefvárosban 3 éve állandó lakcímmel, vagy tntőzkodási
hellyel, valamint legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezők tészére, a
pá|yázatra kiírt lakás felújítási kötelezettségéve|, 1 év hataľozott időre szóló béľleti
szeľződéssel, előbérleti jog biĺosításával, költségelvú bérleti dij e|oítása me|Lett, az
alábbiakban fel sorolt és me gneve zett 20 daľab bérl akásra.

1.) Budapest VIII., Bezerédi u. 6. A ép.2.|h.I|.29. 2 szoba
komfoľtos

67,90m2
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2.) Budapest VIII., Dankó u. 16. I. em. 9. 1 szoba 25,34m,
cisszkomfortos

3.) Budapest VIII., Dankó u. 17. III. em. 28. l szoba 45,83 mf
komfort nélkül

4.) Budapest VI[., Dankó u. 30. III. em. l. 1 szoba 3O,06m2
félkomfortos

5.) Budapest VIII., Dankó u.40. IV. em.2. fszoba 64,f6m2
összkomfortos

6.) Budapest VI[., Dobozi u. 19. fszt. 10. f szoba 61,50m2
komfortos

7.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. I. em.4. I szoba 33,68m2
komfoľtos

8.) Budapest VIII., Dugonics u. 1l. il. em. 30. f szoba 56,47fiŕ
komfoľtos

9.) Budapest VIII., Dugonics u. 14. II. em. 36. 1 szoba 27,7Omz
félkomfoľtos

10.) Budapest VIII., Fecske u. 18. fszt. 3. 1 szoba 31,50m2
komfortos

ll.)BudapestVIII.,Illésu. 19.ťsń..2 2szoba 6O,6Im2
komfortos

12.) Budapest VIII., József u. 47.II. em. 4. l szoba 27,|Im2
összkomfoľtos

13.) Budapest VIII., Kőris u.  lŁfszt.7 ' 1 szoba 43,84m2
komfoľt nélküli

14.) Budapest VIII., Lovassy L. u. 4. fszt.4. 1 szoba 29,69m2
félkomfortos

1 5.) Budapest VIII.' Lujza u, 22. A ép. fszt. 2. 1 szoba 59,|5m2
komfoľtos

16.) Budapest VIII., Rigó u. 4l A fszt. | . 2+fé| szoba 9|,94 m2

komfortos

17.) Budapest VIII., Sárkány u.I2lb. fszt. 10. 2 szoba 59,29 m2

komfoľt nélküli

l8.) Budapest VIII., Tömő u.23la.Il. em. 35. f szoba 64,00 m,
komfortos

19.) Budapest VI[., Tömő u.23lb. fszt.7. 2+fé| szoba 52,80 m2

komfoľt nélküli

20.) Budapest VIil., Vajdahunyad u. 11. fszt.6. l+fél szoba 38,10 m2

komfort nélkiili

Felelős: Kisfalu Kft.

Határidő: 2013. október 28.

2.) felkéľi a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a pá|yázat eredményének a
megá||apítására.



Felelős: Kisfalu Kft.

Hatáľidő: 2013. októbeľ l6.

4.) hozzájźlruI, hogy a pá|yźzata kiírt lakásokĺa kĺitĺitt bérleti szerződésekben béľbeadó,
10 éves elidegenítési tilalmat kössĺjn ki.

Felelŕĺs: Kisfalu Kff,

Határidő: 2013. október 16.

5.) hozzájáru|, hogy a pá|yázati Jelentkezési Lap ellenértékeként beťlzetet.500,- Ft +Áfa
a Kisfalu Kft. bevéte|étképezze.

Felelős: Kisfalu Kft.

Határidő: f0I3. október 16.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a pályázati felhívás kifiiggesztése a VIII. kerületi
Kormányhivatal, a Jőzsefuátrosi Onkormányzat és a Kisfalu Kft. hirdetőtábláin 2013.
októbeľ 28. napján megttirtént, valamint a Józsefuárosi Onkormányzat és a Kisfalu Kft.
honlapján' ugyanezen a napon megielent.

Javaslat a Teleki téri Piaccal kapcsolatos diintések meghozűtaldra

382t20r3. (X.16.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. azűj Teleki téri piac áľusító pavilonjainak béľlői igények figyelembe vételével összeállított
kivitelezésére - az előterjesztés 1. sz. mellék|etét képezó osszegzés alapjan - bruttó
38.100,0 e Ft kerettjsszeget biĺosít ĺinként vá||a|t feladatként, az alźlbbiak szerint:

- 2014. évie|őzetes kötelezettség vállalás 8.100 e Ft áfa visszatérülés terhére,

- 11605 címen a Teleki téľi piac projekten belül a köZteľület tervezés és kivitelezés
beruházási elóirányzatrő| 2I.978,0 e Ft-ot, a köaeľĹileti kiadások beruhfuási
elóirényzatrő| 8.022,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. október 16.

2. a) ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzatkiadźs 11605 cím - Teleki téľi
piac projekten belül - a koneri|et tervezés és kivitelezés benlhźzási előirényzattő|
21.978,0 e Ft-ot, a köĺeriileti kiadások bervhźzási előfuźnyzatrőI 8.022,0 e Ft-ot
átcsoportosít _ ĺjnként vái|a|t feladat - a piac építése beruhźnási előirtnyzatára.

b) a 20|4. évi költségvetés teľhére előzetes kötelezettséget váIIa| 8.100 e Ft osszegben -

önként váIIaIt feladat - az áfa visszaigénylésből származő bevétel terhére.

Felelős: polgármester

Határido:2013. október 16. és a20I4. évi költsésvetés teľvezése
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3. felkéľi a polgáľmesteľt a hatttrozat 1. ponda szerinti kozbeszeruési eljaľás előkészítésére és
lefolytatásĺĺra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. október 16.

4. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a 2013. évi kĺĺltségvetésről szóló
rendelet módosításánaI és 2014. évi költségvetésről szóló rendelet készítésénél vegye
figyelembe.

Fęlelős: polgármesteľ

Határidó: a20I3. évi költségvetésről szóló ľendelet következő módosítása, valamint})I4.
évi költségvetés tervezése

A Városfeilesztési és Főépítészi Üevosztálv tájékoztatása alapján: a ktizbeszerzés
megindításáľĺíl a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság 2013. november 18.ai iilésén
diinttitt, mely szerint nemzeti, nyílt kőzbeszerzési eljáľást folytat le. A Bíľálő Buottság a
kőzbeszerzés Aj ánlattételi felhívását és dokumentárciőjáú véleményezte.

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: a ktizbeszeľzési eljáľás alapját képező míĺszaki
dokumentáció tisszeállításra kerĺilt, az e|járźłs a VPB döntése alapján elindult.

A Pénzüwi Üwosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 382ĺ2013. (x.16.)
számű határozatának 2. a) pontjában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a
Képviselő-testület 20Í3. évi decembeľi üléséľe készítendő ktiltségvetési ľendeletben kerül
átvezetésre' a 2. b) pontjában foglaltak a 201,4. évi kiiltségvetés tervezésekor figyelembe
lesznek véve.

Javaslat a Józsefvóľosi púlyaudvar teriiletére vonűtkozĺ rcrÉsz módosítúsi
elj úrósb an ű p űrtneľs égi egy eztetés lezdľús úľ a

383ĺ20t3. (x.16.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. |eztrja a Fiumei ťrt _ Salgótarjani út - Könyves Kálmán körut - Kőbányai ut - orczy
tét áItaI hatáľolt területre vonatkozőan, a Holokauszt Gyermekálđozatainak
Emlékhelye _ Európai oktatási Központ |étrehozása éľdekében elindított ĺórÉsz
módo sítási elj árás partners é gi e gy eztetési szakaszźń.

Felelős: polgĺírmesteľ

Határiđó: 20|3. október 1 6.

2. felkéľi a polgármestert, hogy kezdeményezze az áI|ami főépítésznél a Fiumei út -
Salgótarjáni út - Könyves Kálmán körut _ Kőbányai ut _ orczy tér źital határolt
tertiletre vonatkozóan, a Holokauszt Gyermeká|dozatainak Emlékhelye _ Európai
oktatási Központ |étehozása érdekében elindított JOKESZ módosítási eljáľás végső
szakmaivéleményezésiszakaszánaklefolytatását.



Felelős: polgármesteľ

Hataridő: f013. október 16.

A Városfeilesztési és Főépítészi Üeyosztály tájékoztatása alapján: az eljárás a
3|4l2l|3.(xr.08.) Koľm. rende|et e|íĺírásai a|apján fo|yik, 

^7. 
á||ami főépítész a7'

egyeztető tárgya|ást 2013. november 26-ra hívta łissze. Ezatán keľülhet soľ a szükséges
JOKESZ módosító ľendelet elfogadásáľa.

ravaslat a Hétszínviľúg Napkiizi otthonos ovoda vezetői pĺÍIyłÍzatdnak
elbírdldsdra

387t2013. (X.16.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

vezetői megbizást ad Husvéth Laura részére a Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda
(1081 Budapest, Kun u. 3.) intézményben 20|3. november 01. _ 2018. július 31. közötti
időszakra. A besorolás alapjául szolgáLő fokozat: Pedagógus I., ťlzetési kategőria: 5. az
alábbi illetmérľrvel:

G arantált illetménv : főisko lai illetménval ap | 40%o- a 216.502 Fr

Illetménvpótlékok:

- intézméĺwezetói pótlék: foiskolai illetménvalao 40 %o-a 61.858 Ft

Illetménypótlék összesen: 61.858 Ft

Kereset ässzesen: 278.360 Fr

Felelős: polgármesteľ

Hatáĺidő: 2013. október 3 1 .

A Jegvzői Kabinet Személvůiwi lľoda tájékoztatása alapján: Husvéth Laura
ĺivodavezetői megbízása és ktizalkalmazotti kinevezése előkészítésre keľiilt, melyet a
polgármesteľ, mint a munkáItatĺíi jogktiľ gyakoľlója a|áírásálval a látott el. A vezetőĺ
megbízás elfogadását Husvéth Laura a|áírásáxa| igazolta, a szůikséges nyilatkozatok és
okĺratok, foglalkoztatotti bejelentés Magyar Államkincstáľ felé továbbítása megtiiľtént.

Jav as lat Etikai S zab úIy zat elfo gadús úra

390ĺ2013. (x.16.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. elfogadja aZ előterjesztés mellékletét képező Etikai SzabźĺIyzatot, mely 2013.
november 0l. napján léphatźůyba.

Felelős : polgármest er, jegyző

Határidő. 2013, október 16.

2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt az I. poĺt szeľinti Etikai Szabá|yzat aláirźsára.

Felelős : polgármest er, jegyzo

Határido: 2013. okÍóbeľ 3 1.

A JegYzői Kabinet tájékoztatása alapján: az Etĺkai Szabá|yzatot Polgáľmesteľ Úr és a
Jegyző Asszony a|áírta.20l3. november l-jével aSzabáůyzat kihiľdetésre került, illetve a
T:/ meghajtón elérhetővé tették.

A besziĺmo|ő lezárva 2013. november l 5.
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20,|1-20'|2. év átmeneti|eg szabad pénzeszköz |e

Bank futamidő Lekötés
éĺtőknania Lekötés lejárata összeg

MKB 1 hét 201,|.0,|.0Ą 2011.01 .11 500 000 000

MKB 2 hét 2011'o1 .0Ą 2011.01.',| 500 000 000

MKB 3 hét 2011.01 .06 20 1.01 .21 500 000 000

MKB 1 hét 2011.01 .11 2011.01 .1 500 000 000

MKB 2 hét 2011.01 .18 2011.02.01 500 000 000

MKB 2 hét 2011.O1.27 2011.02.1 500 000 000

MKB 2 hét 2011.02.01 2011.02.1 300 000 000

MKB 2 hél 201't.02la 2011.02.24 500 000 000

MKB 2 hét 2011.O2.15 201 1.03.01 300 000 000

MKB 1 hét 201.|.03'0í 2011.03.0€ 300 000 000

MKB 1 hét 2011.03.08 2011.03.1 300 000 000

MKB 6 nap 2011.o3'2Ą 201 1.03.3C 300 000 000

MKB 2 héb 2011.o3.2Ą 2011.04.07 300 000 000

MKB 3 hét 2011.o3'2Ą 2011.04.1 300 000 000

Volksbank 2 hét 2011.O4.O7 2011.04.21 300 000 000

Volksbank 2 hét 2011.04.1 2011.04.27 500 000 000

Volksbank 1 hónao 2011.O4.1 2011.O5-1 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.04.13 201 1.05.04 500 000 000

Volksbank 2 hét 2011.O4.14 2011.04.2t 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.04.27 2011.O5.1 500 000 000

MKB 3 hét 2011.O5.O4 2011.05.2! 500 000 000

MKB 3 hét 20í.ĺ.05.06 2011.05.27 200 000 000

Volksbank 3 hét 201 1.05.13 2011.06.03 500 000 000

Volksbank 3 hét 201 í.05..ĺ 8 201 1.06'0€ 500 000 000

MKB 1 hét 2011.05.25 2011.06.01 150 000 000

MKB 3 hét 20't1.05.2! 201 1 .06.1 500 000 000

MKB 2 hét 2011.05.21 20 t 1 .06.1C 200 000 000

Volksbank í hét 2011.06.0S 201 1.06.16 500 000 000

ýoIksbank 2 hét 201 1 .06.15 2011.06.29 500 000 00c

ýoIksbank 1 hét 2011.06.16 2011.06.23 500 000 00c

ýoIksbank 3 hét 2011.06.21 2011.07.12 150 000 00c

ýoIksbank 2 hét 2011.06.23 2011.07.07 500 000 000

ýolksbank 1 héÍ 20't1.06.29 2011.07.06 200 000 000

ýoIksbank 2 hét 2011.07.05 20't1.07.19 300 000 000
y'olksbank 3 hét 2011.07.06 2011.O7.27 500 000 000
y'olksbank 26 nap 201't.07.06 2011.08.01 500 000 000
y'olksbank 3 hét 2011.07.12 2011.08.02 500 000 000

MKB 1 hét 2011.O7.19 201't.07.26 300 000 000

r'olksbank 4 hét 2011.07.26 2011.08.23 300 000 000

Volksbank 4 hét 2011.O7.27 201't.08.24 300 000 000

Volksbank 4 hét 2011.08.02 2011.08.30 500 000 000

ctB 3 hét 2011.08.23 2011.O9.13 300 000 000

Volksbank 2 hét 2011.08.24 2011.09.07 300 000 000

Volksbank 3 hét 20.|í.08.30 2011.09.20 300 000 000
Volksbank 1 hónao 2011.09.01 2011.10.02 200 000 000

Volksbank 2 hét 2011.09.16 20't1.09.30 350 000 000

Volksbank 2 hét 2011.09.24 2011.10.O7 500 000 000

Volksbank 2 hét 2011.09.2t 2011.10.12 300 000 00(

Volksbank 3 hét 2011.10.0a 201't.10.26 350 000 00(

MKB 2 hét 20't1.10.04 2011.10.18 300 000 00c

ýoIksbank 22 nao 2011.10.11 2011.11.02 500 000 00c

ýolksbank 4 hét 2011.10.11 2011.11.08 500 000 00c

ýoIksbank 5 héĺ 2011.10.11 2011.11.15 500 000 00c

ýoIksbank 5 hét 2011.10.11 2011.11.22 500 000 00c

ýoIksbank 1 hét 2011.10.18, 2011.11.25 300 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.11.2'l 201't .11 .11 400 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.10.26 2011.11.16 350 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.11.08 2011.'t1.29 500 000 000

Volksbank 1 hét 201't.11.03 2011.11.10 250 000 000



Volksbank 3 hét 20 í.11.03 2011.11.24 500 000 00c

ctB 3 hét 20 1.11.1 2011.12.oę 500 000 00c

Volksbank 2 hét 20 1.'t1.1 2011.12.02 250 000 00c
Volksbank 3 hét 2011.11.22 2011.12.1 500 000 00c

Volksbank 2 hét 2011.11.24 2011.12.08 500 000 00c
cĺB 17 nao 2011.12.02 2011.12.1 500 000 00c

ctB 2hét ZU 1.12.02 2011.12.1ę 250 000 00c

ýoĺksbank 16 nap 2011.12'0ę 2011.12.22 500 000 00c

3tB 2hét 2011.12.0t 20'11.12.22 500 000 00c

ýoIksbank

ýoIksbank
3 héi
3 hét

20

20

1.12.13

1.12.1ę

2012.01 .0?

20,|2.01 .0ę

500 000 00c

250 000 00c

3tB 3 hét 2011.12.21 2012.01.11 250 000 00c

ýoIksbank 19 nao 2011.12.22 2012.01 .1C 350 000 00c

ýoIksbank 19 nao 2011.12.22 2012.01.1C 500 000 000

ýoIksbank 2 héÍ 2012.01.O3 2012.01 .17 500 000 000
ýoIksbank 18 nao 2012.01.0ę 2012.01.24 250 000 000
y'olksbank 25 nap 2012.01.06 20 2.01.31 250 000 000

/olksbank 4 hét 2012.01.1C 20 2.02.07 350 000 000

ýoIksbank 4 hét zu 2.01 .1C 20 2.O2.O7 500 000 000
y'olksbank 4 hét 20 2.01 .17 20 2.02.14 500 000 000
y'olksbank 4 hét 2012.01.17 20 2.02.14 500 000 000
y'olksbank 3 hét 2012.01 .31 20 2.02.21 250 000 000
y'olksbank 3 hét 2012.02.07 2012.02.28 500 000 000
y'olksbank 4 hét 2012.02.07 2012.03.06 250 000 000

r/olksbank 4 hét 2012.02.14 2012.03.13 500 000 000
y'olksbank 5 hét 2012.O2.14 2012.03.20 350 000 000

Volksbank 3 hét 2012.02.10 2012.04.06 150 000 000

Volksbank
' 

hét 2012.02.21 ZU 2.03.27 250 000 000

Volksbank 5 hét 2012.03.06 20 2.O4.11 250 000 000

Volksbank j hét 2012.03.13 20 2.04.17 150 000 000

Volksbank 36 nap 2012.03.20 2012.04.25 500 000 000

Volksbank 37 nao 2012.03.27 2012.05.03 300 000 000

Volksbank 43 nao 2012.03.27 2012.05.09 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012.04.'.t1 2012.05.'t6 400 000 000

ýoIksbank 6 hé| 2012.O4.11 2012.05.23 500 000 000
ýoIksbank 7 hé| 20't2.04.11 2012.05.30 500 000 000

ýolksbank 7 hét' 2012.04.17 2012.06.06 400 000 000

ýoIksbank 7 héÍ' 2012.04.25 2012.06.13 300 000 000

ýoIksbank 5 hét 20'12.05.09 2012.06.20 300 000 000

ýoIksbank 5 hét 2012.05.16 2012.06.27 500 000 00c

/olksbank 5 hét 2012.O5.23 2012.07.04 500 000 00c

Volksbank 5 hét 2012.05.30 2012.07.11 500 000 00c

Volksbank 5 hét 2012.06.06 20'12.07.18 300 000 00c

Volksbank 5 hét 2012.06.13 2012.07.25 300 000 00c

Volksbank 5 hét 2012.06.20 2012.08.0',1 400 000 00c

Volksbank 7 hét 2012.07.04 2012.08.22 500 000 00c

Volksbank 7 hét 2012.07.11 2012.08.29 500 000 00c

Volksbank 7 hét 2012.07.18 2012.09.05 300 000 00c

Volksbank 6 hét 2012.08.01 2012.09.12 250 000 00c

MKB 27 nao 2012.08.22 2012.09.',t8 400 000 000

MKB 4 héĺ 20't2.08.22 2012.09.19 200 000 000

ýoIksbank 4 hét 2012.08.29 2012.O9.26 200 000 000

ýolksbank 4 hét 2012.09.05 20't2.'t0.03 300 000 000

ýoIksbank 4 hét 2012.09.12 2012.10.1 250 000 000

ýoIksbank 4 hét 2012.09.19 2012.10.1 500 000 000
y'olksbank 5 hét 2012.09.20 2012.10.2! 400 000 000

r/olksbank 5 hét 2012.09.26 2012.10.31 400 000 000
y'olksbank 3 hét 2012.10.',| 2012.10.31 300 000 000
y'olksbank 27 nap 2012.10.11 2012.11.O7 300 000 000

Volksbank 34 nap 2012.10.11 2012.11.14 500 000 000

Volksbank 1 nap 2012.10.11 2012.11.21 500 000 000

Volksbank j hét 2012.10.17 2012.11.28 400 000 000



Volksbank 41 nap 2012'10.2ź 2012.12.05 400 000 00c

ýoIksbank 42 nap 2012.10.31 2012.12.12 400 000 00c

ýoIksbank 6 hét 2012.11.O7 2012.12.1ę 200 000 00c

ýoIksbank 50 nap 2012.11.1 2013.01 .03 500 000 00c

ýoIksbank 7 hét 2012.11.2',1 2013.01 .09 500 000 00c

ýoIksbank 7 hét 2012.11.28 2013.01 .16 400 000 00c

ýolksbank 7 hét 2012.12.05 2013.01.23 200 000 00c

ýolksbank 26 nap 2013'01 .0Ą 2013.01.30 500 000 00c

ýoIksbank 33 nap 2013.01 .04 2013.02-06 500 000 00c

ýoIksbank 5 hót 2013.01 .09 2013.02.1 200 000 00(

Volksbank 6 hét 2013.0.ĺ .09 2013.O2.24 500 000 00(

ýoIksbank 7 hét 2013.01 .09 2013.02.27 500 000 00(

Volksbank 7 hét 2013.01.16 2013.03.06 400 000 000

Volksbank 7 hét 2013.O1.23 201 3.03.1 3 200 000 000

Volksbank 7 hét 2013.01 .30 2013.03.20 200 000 000

Volksbank 7 hét 2013.O2.06 2013.03.27 500 000 000

Volksbank 7 hét 2013.02.13 2013.04.03 200 000 000

Voĺksbank 7 hét 2013.02.20 2013.04.10 400 000 000

Volksbank 3 hét 2013.03.06 2013.04.17 400 000 000

Volksbank 5 hét 201 3.03.1 3 2013.04.24 300 000 000

Volksbank 40 nap 2013.03.21 2013.04.30 500 000 000

Volksbank 48 nap 2013.03.21 20,ĺ3.05.08 500 000 000

Volksbank 5 hét 20í 3.04.03 2013.05.15 300 000 000

Volksbank 3 hét 2013.04.10 2013.05.22 200 000 000

Volksbank 48 nap 2013.04.11 2013.O5.29 400 000 000

Volksbank 55 nap 2013.O4.11 2013.06.05 400 000 000

Volksbank 52 nap 2013.04.11 2013.06.12 400 000 000

Volksbank 53 nap 2013.04.17 2013.06.1 I 400 000 000

Volksbank ] hét 2013.04.24 2013.06.26 300 000 000

Volksbank 54 nap 2013.04.30 2013.07.O3 300 000 000

Volksbank 9 hét 2013.05.08 2013.07.1C 400 000 000

Volksbank 9 hét 20'1 3.05.1 5 2013.07.17 200 000 000

Volksbank ] hét 2013.05.22 2013.07.24 200 000 000

Volksbank 9 hét 2013.05.29 2013.07.31 400 000 000

Volksbank 8 hét 2013.06.05 2013.07.31 400 000 000

Volksbank 71 nap 2013.06.12 2013.08.22 500 000 000

Volksbank 10 hét 201 3.06.19 2013.08.28 200 000 000

Volksbank 10 hét 20í 3.06.26 2013.09.04 200 000 000

Volksbank .|0 hét 2013.07.03 2013.09.1 1 300 000 000

Volksbank 10 hét 2013.07.10 2013.09'.ĺ8 300 000 000

Volksbank í0 hét 2013.07.17 20't3.09.25 200 000 000

Volksbank ] hét 20'13.07.31 2013.'10.02 300 000 000

Volksbank 10 hét 2013.07.3',|' 2013.10.09 300 000 000

Volksbank t7 nap 2013.08.30 201 3.1 0.1 6 400 000 000

Volksbank 34 nap 2013.09.18 2013.10.22 400 000 000

Volksbank +2 nap 2013.09.18 2013.10.3C 400 000 000

Volksbank 48 nap 201 3.09.1 I 2013.11.06 400 000 000

Volksbank 6 hét 2013.10.02 2013.11.13 300 000 000

Volksbank 6 hét 2013.10.09 2013.11.20 300 000 000

Volksbank 47 nao 201 3.1 0.1 1 2013.11.27 300 000 000

Volksbank 54 nap 2013.10.11 2013.12.04 300 000 000

Volksbank 61 nap 2013.10.'.t1 2013.12.11 300 000 000

Volksbank 68 nap 2013.10.11 2013.12.18 300 000 000

Volksbank 68 nap 2013.10.'.!1 2013.12.18 300 000 000

Volksbank 57 nap 2013.10.22 2013.12.18 400 000 000

Volksbank 70 nap 2013.10.30 20't4.01.08 300 000 000

Volksbank 70 nap 2013.11.06 2014.01 .15 400 000 000

Volksbank 70 nap 2013.11.13 2014.01 .22 300 000 000

3 200 000 000



107 992672
4 8í1 691

364 114 181

Bankonként összesen

Bank futamidő Lekötés
értéknapia

Lekötés lejárata Összeg

KH Bank 0

Raiffeisen 0

Volksbank 5s 600 000 000

MKB I 350 000 000

ctB 2 300 000 000



Besztlmoló a két tilés közötti fontosabb eseményekről

Tisztelt Képviselő.testület !

A két iilés ktiztitti fontosabb iinkormźnyzati eseményekről az alábbi jelentést
adom:

20t3. október 9. Szakmai konferencia megnyitő az Aurőrában.

ii

. 

2013. oktobeľ 17.' 
{ää:..ľ.ľ;ľ'::,.ffi:ľa"ulĺ1",äil'

2013. oktĺóber 17.
I

!Városi Tanoda megnyĺtó ůinnepség a Józsefvárosi Roma

A Józsefuáľosi Önkormánvzat 1956. októbeľ 23-ai
!!.eg9nlé!(gzésę 3--Qo

2013. oktĺóbeľ 23.
Az 56-os golyónyomokat őrző emléktábla.avatása a Nap
utca 18. szám alattiház falrán, az eseményen dľ. Feľencz

_o-_łlg!yg Fépvl*!-ő ps-p-ł9l!y-49*ndqtt b.esgédg'Í' 
- _ _.. - -

c. reggeli műsoľa

2013. októlber f4.

20Í3. október 26.

20l.3. októbeľ 28.

i2013. november l.

Kovács Ferenc emléktábla.avatás a Krúdy utca 20. szám
alatti házfa|án, beszédet mondott Sántha Péterné

Muzsikus Cigányok paľkjának avatő ünnepsége.

Új nemzedék Plusz Kontaktpont megnyitó ünnepség a
Hl3-bano az eseményen ktisziintőt mondott Balog Zo|tán,
az emberi eľőfoľrások minisztere

A Nemzeti Sírkeľt Kápolnájának oltárkép.avatása,
amelyen részt v ett Sántha Péterné alpolgáľmesteľ asszony.

iA magyar hősi halott orvosok emlékszobránál tartott
i megemlékezésen beszédet mondo tt Lezsálk Sándoľ az
iországgyűlés alelniikeo Vargha Tamás államtitkáľ' a
i Józsefvárosi Onkormányzat részérőI pedig Sántha Péterné

20l.3. októbeľ 29. lA Coľvin Sétány II. ütemének átadĺó ĺinnepsége.

a

i 2013. oktĺóbeľ 31. 
i Ö"ř;il ny,at részérő|Sántha Péterné alpolgármesteľ ź

i-i
j asszonv koszorúzott. I

2013. november 3.

iĺtpolgaľp.e.s-fe-1ąss79-ľY:.... . .' -..



2013. novembeľ 7.

2013. november 8.

13. november 8.

iII. Jĺó,zsefuáľos Sakk Kupa, amelyen Zentaioszkáľ i

.ti115ĺsigĘtit'|ĺtiszon!!it!93vel."-1y--"Íĺ9t:

A múzeumkeľti Márton-napi Hungarikum Ünnep
saj tótáj éko ztatőián S ántha Péteľné képviselte az
Onkormányzatot.

2013. november 12. Szociális Munka Napja

i

z'*3.november 13. i A Cukorbetegek világnapja alkalmábĺól ľendezett 
i.. 

iszűľőnap, amelyen Zentai Oszkár bizottságĺ elniik 
i

_ i tpgłpn{gt!ę a ľé ggtv-ev őke t az Ą11.r Q.r 1 u Íc ł i s-łlpe-pÉ g.l-őb-ęn' 
;

2013. november 15. iA múzeumkerti Má
1zá1p*rypd9ry-ép'y:

rton-napi Hungaľikum Ünnep

2013. novembeľ 21. Rendvédelmi nap _,,AzÉv Józsefuáros Rendvédelmi
l iMunkatársa'' kĺtüntetések átadása.

-^"-**t*-
i2013. novembeľ 28. i Szociális Fĺírum a Kesztyűgyáľban.

i

i2013. december 1. iAdventi gyeľtyagyrĺjtás a MikszáthKá.Jmán téľen.
I


