
JEGYZŐKoľyv

KészĹilt Budapest Főváros VIII' keriiletJőzsefvźtosi onkoľmtnyzatKépviselő-testtilet 2013.
decembeľ 18-án 10.00 órakor a Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as

tfugyalőjában megtartott 19. rendes ĺiléséľől

Jelen vannak: Dr. Kocsis Máté, Balogh István, Dudás Istvánné, Egry Attila, dľ. Feľencz
orsolya, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiseľ JózseĹ Komássy Ákos, Pintér
Attila, dr. Révész }i4trta, Soós György, dr. Szl|ágyi Demeter, Szili Balazs,
Vörös Tamás. Zentai oszkaľ

Távolmaradását jelezte: Sántha Péterné, Dr. Dénes Margit

valamint a meghívottak:
dr. Sáľa Botond - alpolgáľmester, Rĺmán Edina - jegyző, dr. Mészár Erika - a|jegyző,
dľ. Kovács Gabriella . a|jegyző
dr. Pesti Ivett - Polgármesteri Kabinet vezetője, dr. Sánta Zsőfia - Jegyzői Kabinet
vezetője, M:átraházi Judit _ Személyügyi Iroda vezetoje, Fábián }ĺárta - Belső ellátási
Iroda Vezetője, Szedliczkyné Pekáľĺ Kaľolina - Szervezési és Képviselői Iroda vezetóje,
Kĺósa Edit _ Ügyviteli Iroda vezetője, Majerné Bokoľ Emese _ Belső Ellenőľzési Iroda
vezetoje, dľ. Bojsza Kľisztina _ HumánszolgáItatási Ügyosztály vezetoje, Hegedűsné Kis
Annamáľia Csaláđtámogatási Iľoda irođavezeto-helyettese, Kĺncses Ibolya
Humankapcsolati Iroda vęzętőie, dr. Kóľodi Éva - Hatóságí UgyősńáIy vezető-helyäftese,
Igazgatási Irođa vezetője, Szalókné Fekete Anikó - Anyaktinyvi Iroda Yezetője, Páľis
Gyuláné _PénzllgyiIJgyosztáIy vezetője. Méľeg Éva - Adóügyi Iľoda Yezetoje, dr. Hencz
Adľienn _ Gazdźikodási Iroda vezetoje' Szabó Endľe - LétesítményÍizemeltetési Iroda
vezetője _ Feľnezelyi Geľgely Sándoľ DLA - Vríľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
vezetője,Iványi Gyłingyvér _ Főépítészi lroda vezetője, dr. F'ejes Tamás - a Jáłź.si Hivatal
vezeto-helyettese, Bajusz Ferenc - VIII. keľĹileti Rendőľkapitanyság rendőrőrnagy, Sáfrány
József . JIK igazgatója, Yáľadi Gĺzella _ Jőzsefvźtrosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Kĺizpont vezetője' Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója, Ács Péter - Józsefuĺĺrosi
KözteľĹilet-felĺigyelet és Városiizemeltetési Szolgálat vezetője, Kovács Baľbaľa
Józsefuáľosi Közösségi Házak Kft. igyvezetője, Biál Csaba - Jőzsefuaľosi Parkolás-
tizemeltetési Szolgálatvezetője, dr. Koroknai András _ JESZ főigazgatőja, Bonyhádi Elek _
BKIK VIII. keľ. Tagcsopoľt Elnöke, Kłikény Beatrix - FTC Kézilabda Sportegyesület
eInöke' Novák András . FTC Kézilabda Spoľtegyesület képviseletében, Pal'óczné K. Beáta -
J ézus Tĺíĺsaság Magyarországi Rendtaľtománya

Dr. Kocsis M:áté
Kĺjszĺjnti aHivata| munkatarsait, azintézmény- és cégvezetőket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testület tagsait.
A Képviselő-testiilet 2013. évi 19. rendes ülését, mely az sZMsZ I2., |4-I5. és l7.$-aiban
Í.oglaltak a|apján keľiilt <jsszehívásra, megnyitja. Megkéri Képviselőtársait, kapcsoljĺĺk be a
szavazőgépeiket. MegáI|apítja, hogy jelen van 15 képviselő, így a minősítętt szótöbbséghez
10, az egyszeru szótĺibbséghez 8 egybehangző szavazat szfüséges. TźĄékoztatja



Képviselőtársait, hogy a kovetkező renđes ülés várható időpontja 2014. február 5. szerda,
15,00 óra.

***

Az a|ábbi előteqesnést az elote1esztő visszavonta (meghívó szerinti számozással):

- 516. Javaslat a GEoRoSCo Kft-vel megkłltł|tt szerződésl.ez,ár,ásúra

Az SZMSZ 25.s (1) bekezdés értelmében tájékońatja a Képviselő-testtiletet, hogy öt
stiľgősségi indítvany étkezett, amelyet az a|äbbi számon javasol napiľendľe venni:

516. Javaslat a Teleki téri Piaccal kapcsolatos dtintések meghozata|ára

Előterjesztő: Csete Zo|tán - Rév8 Zrt. mb. cégvezető

617. Javaslat az idegenfoľgalmi adĺó differenciált kiegészítésével kapcsolatos

(írásbeli előteľj esztés' POTKEZBESITES
Előteľjesztő: Dr. Kocsis M:áúé - polgármester

6ĺ8. Javaslat a lnlnx Progľam lakásainak fetújítása éľdekében támogatási

(írásbeli előteľjesztés' POTKEZBESITES
Előteľjesztő: Dr. Kocsis M:áLté - polgáľmesteľ
Zentai Oszkáľ - képviselő

6ĺ9. Javaslat alpolgármesteri keret terhére történő támogatás elbírálására

Előteľjesztő : Sántha Péterné - alpolgáľmester
Egry Attĺla _ alpolgármester

7ĺ5. Javaslat drogszemét tisszegyűjtése tárgyá.}.an támogatási szerződés

(íľásbeti előterj esztés, PóľKÉZBESÍTES
Előterjesztő: Dr. Ferencz oľsolya. képviselő

Dľ. Kocsis M:áLté

Szav azásr a bocsátj a a siiľgő ssé get.

516. Javaslat a Teleki téri Piaccal kapcsolatos diintések meghozatalára

Előterjesztő: Csete Zo|tán - Rév8 Zrt. mb. cégvezető



6/7. Javas|at az idegenfoľgalmi adó diffeľenciált kiegészítésével kapcsolatos

(íľásbeli előterj esztés' POTKEZBESITES
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

618. Javaslat a r-nĺ,ľx Pľogľam lakásainak felújítása éľdekében támogatási

(íľásbelĺ e|őterjesztés' PoTKEZBESITES
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis l[láté - polgármester
Zentaí oszkár - képviselő

619. Javaslat alpolgármesteri keret terhére történő támogatás elbírálásáľa

Előterjesztő: Sántha Péteľné _ alpolgáľmester
Egry Attila - alpolgármesteľ

715. Javaslat dľogszemét összegyíĺjtése tárgyában támogatási szeľződés

(íľásbeli előterjesztés, PóTKEZBESÍTÉS
Előteľjesztő: Dľ. Feľencz Orsolya - képviselő

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a stirgősség okźĺ a stirgősségi
indítványként beterj e s ńett a|ábbi el ő terj e szté s eknél :

I)ľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodássala Testiilet elfogadta a siirgősséget.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VA 15 rÉpvlspro
A HATÁR oZATHo Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZoToB B s Éc szÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:
45|ĺ2013.(XII.18.) 15IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a srirgősség okát a stirgősségi
indítvanyként b eterj e s ztett a|ábbí el őterj e szté s nél

516. Javaslat a Teleki téri Piaccal kapcsolatos dtintések meghozata|ára

Előterjesĺő: Csete ZoItán- Rév8 Zrt. mb. cégvezetó

617, Javaslat az idegenfoľgalmi adó differenciáIt kiegészítésével kapcsolatos

(íľásbeli előteľjesztés, PoTKEZBESITES
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mźlté _ polgármester



618. Javaslat a LELEK Pľogľam lakásainak felújítása érdekében támogatási

(írásbeli eloterjesztés, POTKEZBESITES
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľlĺ.źLté _ polgáľmesteľ

Zentai oszkaľ - képviselő

619. Javaslat alpolgáľmesteri keret terhére tłirténő támogatás elbíľálásáľa

Előterjesztő: Santha Pétemé _ alpolgármester
Egľy Attila _ alpolgármester

715. Javaslat dľogszemét iisszegyűjtése tárgyában támogatásĺ szeľződés

(írásbeli előterjesĺés, PóTKÉzBESÍTÉS
Előterjesztő: Dr. Ferencz orsolya - képviselő

Dr. Kocsis lĺ.áLté
S zav azásr a bo c s átj a az a|źtbbi napirendet

Napiľend:

|. Zárt iilés keľetében tárgy a|and ó előteľj esztések

1. Józsefváľos Ktizbiztonságáért és Ktiztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit I(Ít. ,,va,, beszámolója a végelszámolás második évéről és a
folyamatban lévő peres,ügyekľől' javaslat a végelszámolás további menetéľe
(írásbeli eIoterjesńés, POTKEZBESITES) ZART ULES
Előterjesaő: Bozsik István Péter - végeIszámoló

2. P énziigyi' kłilts é gvetés sel ka p cs olatos előterj esztés ek

1. Javaslat a helyi adókkal kapcsolatos dtintések meghozatalára
(írásbeli eloterj esztés)
Előteťesztő: Egľy Attila - alpolgármester

2. Javaslat a Jőzsefvátrosĺ Onkormányzat 2014. évĺ átmeneti gazdá./lkodásáról
szóló önko rmányzati rendelet megalkotásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis I!ĺ4até - polgármester

3. Javaslat a 2013. évi költségvetéséről szőÄő 9ĺ2013. (II.22.) önkormányzati
ľendelet módosításáľa
(írásbeti előterjesztés, póľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis i|láté - polgármester

ZAP(T
ÜI,Bs



3. Váľosľehabilĺtációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a ,,TÉR-Koz" pelyĺ,zatkeretében az egyĺittmiĺkiidő partnerekkel
kap cs olato s dti ntések meghozata|ár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺíľmester

Egľy Attila - alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeter - képviselő

2. Javaslat döntések meghozata|ára a Magdolna Negyed Program III.
megvalĺisításával kapcsolatban
(írásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis IľĺĺźIté - polgáľmester;

Egľy Attila - alpolgármester;
Kaiser Jőzsef - képviselő;
Balogh István Szilveszter - képviselő

4. Gazdől lkodást' Gazdasági Tá rsa ságo kat érintő előteľj esztések

1. Javaslat Rév8 Zrt.20ĺ4 évi működésének biztosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Csete Zo|táĺmb. cégvezető lPtév& Zrt.

2. Javaslat a JőzseÍváľosi Ktĺzösségi Házak Nonprofit Kft.vel kapcsolatos
tulaj dono si dtintések meghozatzlár a
(íľásbeli előterj esĺé s, p oll<ÉZB ESÍTÉS)
Előterj esztő : Kovács Barbara _ ugyv ezető

3. Javaslat a Bárka Józsefuáľosi SzínházĹ és Kulturális NonproÍit Kft.vel
kapcsolatos tulajdonosi dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

4. Javaslat a Budapest Józsefuáľosi Onkormányzat tulajdonában álló lakások
bérbeadásának feltételeĺľőlo valamint a lakbér mértékéľől szólĺí 16120|,0.
(III.08.) számú önko ľmányzati rendelet m ĺó do s itásár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Javaslat a Kisfalu Jőzsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. feladat ellátására
iľányuló szerződ'ésének elfo gadására
(írásbeli eloteľj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester



6. Javaslat a Nemzeti Keľékpáros Chaľta a|áírására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Jakabfu Tamás - képviselő

5. Vagyo nkezeléssel, vá ľosü zemeltetéssel kapcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat a Józsefuáros Keriileti Építési Szabáiyzatának (ĺóxnsz)
módosításáľa a Nemzeti Lovarda teľiiletére vonatkozóan

(írásbeli előteľjesztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté polgármester

2. Beszámoló a Jőzsetvárosi Heti Piac 2013. július 6-tőlkezdődő mĺĺkiidéséről'
valamint dtintés a20|3. és2014. évÍ üzemeltetés ktiltségeinek biztosításáról
(írásbeli előterjesztés)

Előteľjesaő: Dr. Szilágyi Demeter _ képviselő

3. Javaslat a kerůileti díjÍizető zőna bővítés bevezetés hatáľidejének
módosítására
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Biál Csaba - Józsefuĺĺľosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgźiat

igazgatőja

4. Javaslat aJőzsefváľosiKiizteľület.felůigyeletésYárosüzemeltetésiSzolgálat
feladataival kapcs olato s döntés ek meghoza taliár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgĺĺľmester

5. Javaslat a Józsefuáľosi Rek|ámľendelet megalkotására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺĺ.áté _ polgármesteĺ

6. Javaslat a Teleki téri Piaccal kapcsolatos diintések meghozatalára

Előterjesztő: Csete Zoltán- Rév8 Zrt. mb. cégvezeto



6. Hu m á n szolgá|tatá s s a l ka p cs olatos előte ľj esztések

1. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműkiidtető Kiizpont engedélyezett
álláshelyeinek bővítésére, valamint z Szeľvezeti és Mĺĺkłidési
Szab á|y zatán a k és ala pĺtó okir atának m ó d o s ítá s ára
(írásbeli előteľjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ľ.1.tńé - polgiíľmesteľ

2. Javaslat közfeladat-ellátási szerződés megktitésére a Jézus Táľsasága
Ma gyaľoľ szági Rendtaľtományával
(íľásbeli előterjesaés)
Előteľjesĺő: Sántha Pétemé _ alpolgármester

3. Javaslat iinkoľmányzati rendeletek hatáIyon kívül helyezésére és új
szo cĺális, valamint gyerm ekvédelmi támo gatási rendelet megalkotására
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
El őteľj esztő : S ántha Péteľné _ alpol gármester

4. Javaslat ^ Ferencváľosi Torna Clubbal kiĺti'tt együttműködési
megáIlapodás módos ítására
(írásbeli előterjesztés, póľxÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Zentaí Oszkár - képviselő

Vörös Tamás - képviselő

5. Javaslat fedezet biztosításálra a Biztos Kezdet Gyeľekház műkiidtetéséhez
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Santha Pétemé _ alpolgármester

6. Javaslat a kiiznevelési intézmények feladatellátásával kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés' PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő : Sifurtha Péteľrré - alpolgaľnrester

7. Javaslat az idegenfoľgalmi adó diffeľenciált kĺegészítésével kapcsolatos

(írásbeli eloterjesńés, PóTKÉZBESÍTÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgiáľmester

8. Javaslat a ĺ-Élrx Pľogram lakásainak felújítása érdekében támogatási

(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis }ĺ4:áté _ polgármester

Zentai oszkár - képviselő



9. Javaslat alpolgáľmesteri keľet terhéľe ttiľténő támogatás elbírálásáľa

Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester
Egľy Attila - alpolgármester

7 . Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat a Jőzsefválrosi Ktizbiztonsági Polgáľőľség és Katasztrófavédelmi
Onkéntes Ttizoltő Egyesület 20Í3. évi míĺktidésére vonatkoző beszámoló
elfogadásáľa
(íľásbeli előteľj eszté s, p olĺ<ÉzBE S ÍTÉS )
Eloterjesĺő: Dr. Kocsis iľĺ4źLté - polgármester

2. Beszámoló a Polgáľmesteľi Hivatal tevékenységéről, a 2013. évi létszám
átcsoportosításokľĺíl, és javaslat a Hivatal engedélyezett létszámának
emeléséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Riman Edina - jegyzo

Dr. Kocsis Máté _ polgármester

3. Javaslat a Közbeszeľzési és Beszerzési Szabályzat módosítására
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺ4áté - polgáľmesteľ

4. Javaslat a Képviselő-testüIet és Szervei Szervezeti és Míĺkłidési
Szabá|yzatáról szĺótĺi 25120|3. (v.27.) rendelet, valamint a Polgármesteľi
Hĺvatal Szervezeti és Miĺkti d ési Szab ályz atának módo sítás áľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ll/.źLté _ polgármester

5. Javaslat dľogszemét összegyűjtése tárgyábzn támogatásÍ szeľződés

(ínásbeli előteľj eszté s, P otl<EZBE S ÍTÉS
Előterjesztő: Dr. Ferencz orsolya _ képviselő

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendet 15 igen, 0 nem szavazatta|, l'zrtőzkodás
nélkiil elfogadta.



sZAv AZ^SNAL JELEN VAN t s rÉpvlsBro
e H.ą.ľ.q.n oZ ATHIZATALHoZ pcys zpRÚ szóro g g sÉc szursÉcBs
H,ą.lÁRoza.ľ:
452t20t3.(KI.18.) 15IGEN 0 NEM o r,ł'nľozxooÁssłr,

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

Napiľend:

|. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1. Jĺózsefoáľos KiizbiztonságáéľtésKiiztisztaságáértSzolgáltatóEg5'rszemélyes

. NonproÍit I(Ít. ,,va,, beszámolója a végelszámolás második évéľől és a
4^+T folyamatban lévő peres,ůigyekľőI, javaslat a végelszámolás további menetéľe
ÜlÉs (írásbeli előterjesztés, potrÉzBESÍTÉS) Z^RT Ül,És

Előterjesztő: Bozsik István Péter - végelszámoló

2. P énziigyi' költségvetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat a helyi adókkal kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesáés)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgáľmester

2. Javaslat a Jólzsefvárosi Onkormányzat 2014. évi átmeneti gazdá|kodásáľól
szólĺí tinko rmányzati ľendelet megalkotásáľa
(írásbeli előteľjesztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a 2013. évi kiiltségvetéséľől sző|ő 912013. (II.22.) tinkormányzati
rendelet mĺódosítására
(írásbeli előteľj esĺé s, p orĺ<BzB ES ÍTÉS )
Előterjesaő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

3. Váľosrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a ,,TIĺR-Koz" pĺ,lyĺ,zatkeretében az együttműktidő paľtneľekkel
kapcsolatos diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeter - képvíselő



2. Javaslat dtintések meghozatalára n Magdolna Negyed Pľogram III.
megvalĺisításával kapcsolatban
(íľásbeli előteľjesztés' POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ;

Egľy Attila - alpolgármester;
Kaiser .Iózsef - képviselő;
Balogh István Szilveszter - képviselő

4. G azdálkodásto Gazdasági Tá ľsasá gokat érĺntő előteľj esztések

1. Javaslat Rév8 Zrt. 20|4 évi műkiidésének biztosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Csete Zo|tźnmb. cégvezeto lPtév& Zrt.

2. Javaslat a JónseÍváľosĺ KtizösségÍ Házak Nonprofit Kft.vel kapcsolatos
tulaj donosi diintések m9ghozata|árg,
(írásbeli előterj eszés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Kovács Barbaľa _ iigyvezető

3. Javaslat a Bárka Jőzsefvárosi SzínházĹ és Kultuľális Nonpľofit Kft-vel
kapcsolatos tulaj donosi dłĺntések meghozata|ára
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

4. Javaslat a Budapest Jólzsefválrosi onkormányzat tulajdonában átlĺí lakások
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéľől szóló 16l20t0.
(III. 08.) számű tinko ľmányzatĺ ľendelet m ó d os ításár a
(íľásbeli előterj esztés)

Előterjesĺő: Dr. Kocsis i0ĺ4:áté - polgármester

5. Javaslat a Kisfalu Jĺózsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. feladat ellátásáľa
ĺľányulĺó szerződésének elfogadására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľĺ4źrté - polgármester

6. Javaslat a Nemzeti Keľékpáros Charta a|áírására
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Jakabfy Tamás - képviselő
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5. Va gyon kezeléssel, vá ros ü zemeltetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

|. Javaslat a Józsefuáros Kerületi Építési Szabá./lyzatának (JOKÉSZ)
módosítására a Nemzeti Lovarda területére vonatkozĺían

(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

2. Beszámoló a Jőzsefvátľosi Heti Piac 2013. július 6-tĺól kezdődő mĺĺkiidéséľől,
valamint döntés a20I3. és 2014. évi üzemeltetés kiiltségeĺnek biztosításáról
(íľásbeli előteľj esaés)
Előterjesĺő: Dr. Sz1|ágyi Demeteľ - képviselő

3. Javaslat a kerületi díjfizető zőna bővítés bevezetés határidejének
módosításáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Biál Csaba - Józsefuaľosi Parkolás-iizemeltętési Szolgálat

ígazgatőja

4. Javaslat a Jőzsefváľosi KiizterüIet-felügyelet és VáľosĺŁemeltetési Szolgálat
feladataival kapcsolatos diintések meghozatalára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgiíľmesteľ

5. JavaslataJőzsefvátľosiReklámrendeletmegalkotásáľa
(íľásbeli előteľjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4áté _ polgármester

6. Javaslat a Teleki téľi Piaccal kapcsolatos döntések meghozata|ára

Előterjesĺő: Csete Zoltán_ Rév8 Zrt. mb. cégvezető

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a Jrízsefuáľosi Intézményműktidtető Központ engedélyezett
álláshelyeinek bővítésére, valamint a Szeľvezeti és Műktidési
Szab á|yzatának és alapítĺi okiľatának mĺó dosítás áľa
(írásbeli e|őterj esztés, P óTKÉZBE S ÍTÉ S)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester
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2. Javaslat kłĺzfeladat-ellátási szerződés megktitéséľe a Jézus Társasága
Magyaroľszá gi Rendtartományával
(írásbeli előterj esaés)
Előterj esztő : Santha Péterné _ alpolgármester

3. Javaslat önkoľmányzati rendeletek hatáIyon kívĺil helyezéséľe és új
szociális, valamint gyermekvédelmi támogatási ľendelet megalkotására
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterj esztő : Sántha Péterné _ alpolgĺírmesteľ

4. Javaslat a Ferencváľosi Torna Clubbal ktitłitt egyĺittműkiidési
megállapodás mĺódos ítására
(íľásbeli előteľj esztés, póľKÉZBESÍTÉS)
Előteť eszt ó : Zentai o szkár _ képvi selő

Vörös Tamás - képviselő

5. Javaslat fedezet biztosításáľa a Biztos Kezdet Gyerekház míĺködtetéséhez
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Santha Péteľné - alpolgármesteľ

6. Javaslat a ktiznevelési intézmények feladatellátásával kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(íľásbeli előterjesĺés, póľKÉZBESÍTÉS)
Előterj esztő : Santha Péterné _ alpolgármester

7. Javaslat az idegenfoľgalmi adó diffeľenciált kiegészítésével kapcsolatos

(íľásbeli előteľj esĺé s, p otI<ÉZB ES ÍTÉS
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Iľĺ4lźńé _ polgármester

8. Javaslat a lnr,Br Pľogram lakásainak felújítása érdekében támogatásĺ

(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|;4:áté - polgáľmester

Zeĺtai O szkát - képviselő

9. Javaslat alpolgármesteľi keľet terhére tiiľténő támogatás elbíľálásáľa

Előterjesĺő: Sántha Péterné _ alpolgáľmester
Egry Attila _ alpolgiármester
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7. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat a Jőzsefvárosi Közbiztonsági Polgárőľség és Katasztľĺífavédelmi
Onkéntes TÍizo|t(l Egyesület 2013. évi miĺködéséľe vonatkozó beszámoló
elfogadására
(írásbeli előterj eszté s, P )TI<ÉZB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Beszámoló a Polgáľmesteľi Hivatal tevékenységérő|, a 20t3. évi |étszám
átcsopoľtosításokról' és javaslat a Hivatal engedélyezett létszámának
emelésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rimĺán Edina - jegyző

Dr. Kocsis ľĺíláté _ polgármester

3. Javas|at aKözbeszeľzési és Beszeľzési Szabálvzat módosítására
(írásbeli előterjesĺés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

4. Javaslat ^ Képviselő-testůilet és Szervei Szervezeti és Műkiidési
Szabá.JyzatárőI sző|ő 2512013. N.27.) ľendelet, valamint a Polgáľmesteri
Hivatal Szeľvezeti és Miĺkiid és i Szab ályz atának m ódosításá ra
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesao: Dr. Kocsis I!ĺ4áté _ polgármester

5. Javaslat dľogszemét iisszegyíĺjtése tárgyában támogatási szerződés

(írásbeli előteľj eszté s, P oTI<ÉzB ES ÍTÉ S
Előterjesztő: Dr. Ferencz orsolya - képviselő

Dr. Kocsis Máté
Ügyrendi javaslata, a vendégekľe való tekintettel, hogy a 6l4-es napirendi pontot ,,Javaslat a
Ferencvárosi Toma Klubbal kötött együttműkĺidési megállapodás módosításárď' című
napirendi po ntot ttlr gy aIj ek el sőként. S zav azásr a b o c s átj a j av aslatźlt.

(Szili Balázs képviselő az ülésre ]0 óra 2I perckor megérkezett, így a Képviselő-testület
létszáma 16 főre emelkedett.)

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az igyrendi javaslatot 16 igen 0 nem szavazatta|,
tartőzkođás nélkül elfo sadta.



IZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZoTo B B sÉc szÜrs Écps
Ha.ľÁRoza.ľ:
453l2013.(xII.18.) 16IGEN 0 NEM o ranľózrooÁssa,r,

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy a 6l4-es,,Javaslat a Ferencvárosi Torna Klubbal kötött
egyt.ittmiikodési megállapođás módosításárď'című napirendi pontot tźtrgyaIja elsőként.

Napiľend 614, pontja
Javaslat a Feľencváľosi Toľna Clubbal ktitiitt egyiittmíĺkiidési
megállapodás módos ítására,
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztó: Zentai Oszkźtr - képviselő

V<jľĺis Tamás _ képviselő

Dr. Kocsis M:áLté

Az e|őterjesztést a bizottságok megtárgya|tźk. Előterjesĺői kiegészítés nincs. Köszönti
Kĺikény Beatrixot a Ferencvárosi Kézilabďa Szakosztály LJgyvezetójét, aki je|ezte

hozzásző|ási szándékát és Novák András Urat. A vita megnyitását követően ügyrendi
javaslatot tesz arta, hogy az ugyvezeto Kökény Beatľix szót kaphasson a Képviselő-testület
til é sén. S zav azást a bo c sátj a az ĺjgy r endi j avasl atot.

A Kópviselő-testiilet úgy dönt, hogy felszólalási jogot biztosít Kökény Beatrixnek, a
Ferencváľo si Kézil ab d a S zako sztźiy ngyv ezetőj ének.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 0 nem szavazaÍtal', tartőzkodás nélktil
megađta a szőt Kĺikény Beatrix ugyvezető részére.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIsBrŐ
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGY S ZERU szóro g g s Éc szÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:
454:20Í3.(XII.18.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy felszólalási jogot biĺosít Kökény Beatrixnek, a
Feľencváro s i Kézi lab d a S zako sńá|y ngyv ezetőj ének.

Dr. Kocsis M:áté
Megađja a szőt Kökény Beatrix részérę.

Ktikény Beatľix
Tisĺelt Polgĺírmester lJr, Tisztelt Képviselő-testiilet! Ez lesz a negyedik alkalom, hogy
meghosszabbítjĺík ęzt a szetződést, és eddig is köszönjfü atámogatást Józsefuaľosnak. Amit
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tudni kell, több iskolában jelen vannak, de a legfontosabb és a bĺŁisuk, aYajda Péter utcai
Altalános Iskola. Tavaly elkezdték a gyerekeket versenyeztetni egy komplett osńźiý a
szivacskézilabdába beneveztek. FTC-Vajda néven indultak az orczágos gyeľmekbajnokságon.
A másik siker sztori a sportsátornak az źńađása, amelyet tanőrábaĺ a Vajda Péteľ általános
iskolások hasznźůnak, délután pedig háľom őrźharl a ferencvárosi kézilabdás gyerekek.
Kiemelt tlámogatóként kezelik Józsefuarost, ezért mindenfele felületĹikön megjelenik, például
cznnnznrfqlnn a 7án,,n|. mazÁa Áś LĺilÄ.l-^oK 1,io,7,,Á^*'.;l.l... |A-^^Ř,Ä-^..-^.^*^l ^ *;.^^.lvrl' g rulJv\ lllv&vll vo l\ulvllvv.v l\!4uvqllJar\uąrl. JvźĐvlv4lUĐ ĐZvrvPvr ą lllJJvll

elkészített ajándékba hozott naptaľon is. Ene nagyon büszkék, és ľeméli, hogy Józsefuĺíľos is
btiszke a csapafirkĺa. Ma egy nagyon fontos mérkőzést jźtszik aMagyar Kézilabda válogatott
délután 5:30 órátó| a btazilok ellen, hét ferencvárosi kézilabdázo játszik a Magyaľ Női
Válogatottban. Mindenkit megkér, szurkoljanak nekik! Nyáron hagyomány, hogy a
gyerekeket vendégül |atják egy hétre, napközis tábor jelleggel. Nagy sikeľt szokott aratni és
2014-ben is tervezik ezt a progľamot. Kapott Képviselő Asszonytól harom kérdést, eľre is
most szeretne válaszo|ni. Kaptak 4 millió forintos nagyon komoly gépet, amely tud
ultrahangos és mágneses kezelést is, nagyon fontos a rehabilitációs és kisebb séľĹiléseknek a
kezelésében. Déli 12 orátő| este 8 &źtighaszná|hať1ź1r- a gyerekek, egy proťt masszőr dolgozik
ott, és nyaron még tobb őrát haszná|ják, mert délelőtt is igénybe tudjĺák venni. Józsefuárosi
iskolába járó gyerekek |étszáma a szivacslabđa csapatban |2 fő, és 25-30 józsefuaľosi gyerek
spoľtol ott. A csarnokukat igénybe tudtĺĺk venni arra a focitornaľa. Báľmilyen kérdés felmerül,
aľra szívesen válaszol. Mindenkinek boldog karácsoný kiván.

I)r. Kocsis M:áúé
A napirend vítájźtt megnyitja, majd kéľdés és hozzásző|ás hianyában |ezáĺja. Szavazásra
bocsátja a következő határozati javaslatot.

A Képviselő-teshilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az eloteqesztés melléklete szerinti taľtalommal, a Ferencvarosi Toľna
Clubbal és az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.-vel kötött módosításokkal egységes
szerkezetbę foglalt egyiittműködési megállapodást és a Ferencvĺĺľosi Toma Ctubbal
tömegspoľt és utánpótlás nevelés tevékenység ktiltségeinek2014. évi finanszírozásźra
kötendő 20.000,0 e Ft támogatási ĺisszegettartalmaző szerződést,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|3. december 18.

2. a) a 20.000,0 e Ft támogatás fedezetéül a 2013. évi mfücidési cél és általános
taľtalékon lévő vaľosmaľketing előirŕnyzat szabađ pénzmaradványát jelöli meg,
b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 1l 107-01 cím miĺködési cél
és általános tartalékon belül a vĺĺrosmaľketing - önként vállalt feladat _ előirányzatárőL
20.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím egyéb műkĺjdési célú kiadásokon
beliil a műkĺjđési cé|ű átadottpénzeszkoz - ĺjnként vźi|a|t feladat _ e|óirźnyzatáĺa,

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. december 18.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetés következő módosításáná| az I. és 2.
pontban foglaltakat vegye figyelembe,

Felelős: polgáľmester
Hatfu ĺdő : kĺj ltsé svetés kĺjvetkező módosítása
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4. felkéľi a polgármestert a hatźxozat 1. pontja szerinti egységes szerkezętbe foglalt
együttmúködési megállapodás és támogatásí szerződés a|éirásfua.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. december 3 1.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatátozatot 12 ígen, 0 nem, 4 tartőzkodás mellett
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALlľrI Z MIN o S ÍTETT SZóToBB S ÉG SZÜK S ÉGES
HATÁRoZAT:
455/2013.(KI.18.) 12 IGEN 0 NEM 4 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet ilgy dönt, hogy

1. elfogadja az eIoteqesztés melléklete szerinti taľtalommal, a Feľencvárosi Toľna
Clubbal és az FTC Kézilabdaspoľt Nonprofit Kft.-vel kÓtott módosításokkal egységes
szeľkezetbe foglalt együttműködési megállapodást és a Ferencvárosi Toľna Clubbal
tömegspoľt és utanpótlás nevelés tevékenység költségeinek2014. évi finanszírozásźlra
kötendő 20.000,0 e Ft támogatási ĺisszegettarta|maző szerzodést,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 1 8.

2. a) a 20.000,0 e Ft tĺĺmogatás fedezetéül a 2013. évi mfü<jdési cél és általános
taľtalékon lévő városmaĺketing eloírźlĺyzatszabadpénzmaradvanyát jelöli meg,
b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím műkĺidési cél
és általanos taľtalékon belül a vaľosmarketing - önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatáÍő|
20.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím egyéb miĺkĺjdési célú kiadásokon
belül a műkĺjdési célú átadott pénzeszkoz - ĺinként vállalt feladat - e|óirźnyzatźra,

Felelős: polgáľmesteľ
Határido: 2013. december 1 8.

3. felkéľi a polgarrrrestert, lrogy a k<iltségvetés kĺivetkező nródosításállá| az I. és 2.
pontban foglaltakat vegye fi gyelembe,

Felelős: polgármesteľ
Hatátidő: kĺiltségvetés következő módosítása

4' felkéri a polgármesteľt a hatáĺozat 1. pontja szerinti egységes szerkezetbe foglalt
együttmfüödési megállapodás és támogatási szeruődés a|áítésfua.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. decęmbeľ 31.
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|. Zárt ůilés keretében tárgya|andó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Józsefváros Közbĺztonságáért és Kiiztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes

. Nonpľofit Kft. ,,va'' beszámolója a végelszámolás második évéről és a
ZART folyamatban Iévő peres ügyekľől, javaslat avége|számolás további menetére
ÜlÉs (íľásbeli előterjesztés, póľrÉZBESÍTÉS) zŁľtr ÜI,És

Előterjesztő: Bozsik István Péter - végelszámoló

A napírenď zdrt iilés keretében ttirtént az Miin. 46. s O bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend túrgłalása sordn elhangzottakat és a meghozott 456l2013.(xII.18.)'

a 457|2013. (xII.18.) és a 45812013. (KI.18.) szdmú hatúrozatokat a zúrt iilésrdl késziilt
j egłzőkö nyv tartalmazza.

2. P énzügyi' költségvetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

Napiľend 2|1. pontja
Javaslat a helyĺ adókkal kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Egry Attila - alpolgármester

Dľ. Kocsis M:álté
Az e|oterjesztést az íIletékes bizottság meg!árgyalta. A napirend vitáját megnyitja, majd
kérdés és hozzásző|ás hiányában |ezárja. Szavazásta bocsátja a következő hatźtrozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

1. Elfogadja a hattlrozati javaslat l. számt mellékIetét képezo Budapest Fővlĺros
Józsefu áro s i onkoľm ány zat 20 I 3 -20 I 4 évi adóp o li tikáj át

Felęlős: polgármesteľ
Határidő: 20|3. december 1 8.

2. Nem módosítja a helyi adók _ építményadó, telekadó - mértékét.

Felelős: polgármester
Hatźnido: 2013 . december 1 8.

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képvise1ő-testtilet ahatározatot 16 igen 0 nem szavazattaI,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

t7



ĺZAvAZÁSNÁL JELEN VAN to xÉpvIspro
.ą. Hĺ.ľÁn oZ ATHIZAT ALHIZ unĺo s Íľpľľ szóľo g g s Éc szÜrs ÉcBs
H,ą.lÁRozłľ:
459l2013.(KI.1s.) t6 IGEN 0 NEM o ľĺ.nľozxonÁssa.r,

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Elfogadja a hatáĺozati javaslat 1. szźnrń mellékletét képezo Budapest Főváros
Józsefu aľosi onkorman y zat 2OI3 -20I 4 éví adópolitikáj át

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 1 8.

2. Nem módosítja a helyi adók - építményadó, telekadó _ mértékét.

Felelős: polgármester
Határido: 2013. decembeľ 1 8.

A 459l20|3.(KI.18.) számú határozat mellék|etét' il kĺvonat 1. számű melléklete
tartzlmazza.

Napiľend 2l2. pontja
Javaslat a Jőzsefváľosi onkormányzzt 2014. évÍ átmeneti gazdálkodásáróI
szĺíló önko rmányzati rendelet megalkotásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis i|l4;źLté - polgiĺľmesteľ

Dľ. Kocsis N.ĺ.áúé

A napirendet a bizottságok meglźrgyalták. A napirend vítáját megnyitja, majd kérdés és
hozzászőIźls hiányában |ezźrja. Szavazásrabocsátja következő ahatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. a2014. évi átmeneti gazdźikodásról szóló önkormányzati rendelet hatáIybaLépéséve|, az
abban foglaltak alapjźtn2014. januar-februáĺ hőnapravonatkozőan tĺímogatási szerzođést
köt a Józsefuarosi Gyermekekért Üdtiltetéséért KozhasznÍĺ Nonpľofit Kft-vel, a
Jőzsefvźltosi KözĺisségíHázakNonproÍit Kft-vel, a JőHír Jőzsefuárosi Média, Rendezvény
és Galéria Kclzpont Nonpľofit Kft-vel.

Felelő s : p o l gáľme st er, gazdasági társ as ágok Ĺigyvezető ígazgatői
Hatźridó: 2013' december 1 8.

f . az l. pont a|apján felkéri a polgármestert támogatási szeruődések a|áításźra.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2013. december 31.

18



Dr. Kocsis N4.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatćtrozatot 16 igen 0 nem szavazatta|,taĺtőzkodźs
nélktĺl elfogadta.

IZAYAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZATHo Z AT ALlľrIZ MrNo S ÍTETT S ZóToBB S ÉG S ZÜKSÉGES
HATAROZAT:
460t2013.(Kr.18.) 16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. af0I4. évi átmeneti gazdá|kodásról szóló önkotmtnyzati ľendelet hatá|yba lépésével,
az abbarl foglaltak aLapján 2014. január-február hőnapra vonatkozőan támogatási szerzőďést
kĺit a Józsefuaľosi Gyermekekért Üdültetésééľt Közhasznű Nonprofit Kft-vel, a Józsefuárosi
Közĺisségi Házak Nonprofit Kft-vel, a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéľia
Kcizpont Nonprofit Kft-vel.

F elel ő s : p o l gárme st er, gazđasági taľs as ágok ügyvezető i gazgatői
Hataľidő: 2013. decembeľ 18.

2. az 1. pont alapján felkéri a polgármestert támogatási szetzódések alźirására.

Felelős : polgiíľmester
Hatĺíridő: 2013. december 31.

Dľ. Kocsis ľ lálté
Szavazásta bocsátja a 9 $-bó1 álló rendelet-tęwezetet.

BUDAPEST ĺózsBrvÁnos rÉpvlspro-rpsľÜrpľB ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos vlil. KERt]LET JóZSEFvÁnosr
oľxonľrÁľyza.ľ rÉľvIspr,o TESTÜLETÉNEK 52ĺ2013.(XII.19.)
oľronnĺÁľyzĺ.ľI RENDELETE A 2014. Évl Áľľrnľnľr
GAZD^LKoDÁsÁnór,

Dr. Kocsis Málté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül
megalkotta az 52l2073.(X[. 1 9.) önkormányzati ľendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 rÉpvlsľro
A RENDELETALKoTASHoZ lr,ĺľNŐ s ÍľpTT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrBľB 16 IGEN' 0 NEM, 0
TARTóZKoDASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET JóZSEFvÁnosl oľronľĺÁľyzĺ.ľ xÉľvrsn Lo _ TESTÜLEľÉľBx
5212013.(XII.19.) oľronľĺÁNYZATI RENDELETE A 2014. nvr ÁľľĺBľBľr
GAZD^LKoDÁSÁROL

19



Napirend 213. pontja
Javaslat a 20Ĺ3. évi kiiltségvetésérőI szőI'ő 9ĺ2013. (Il.22.) önkormányzati
rendelet módosítására
(íľásbeli előterjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgĺírmester

Dľ. Kocsis }.Iáté
Az elöteľjesztést az illetékes bizottság .megfáĺgyalta. Napíľenđ vítáját megnyitja, majd
megadja aszőtJakabfy Tamás Képviselő Urnak.

Jakabff Tamás
Egy csokor kéľdése varl. Az első a II. részhez tartozík, aPrź./ier utcai iskolabérbeszámitása
hogyan töľtént? Feltételezi, hogy az onkormányzatĺak kellett volna e|végezni egy felújítást,
és két ütemben csopoľtosítj źi< tLt ezt a költséget. Mérőhelyek kialakításaról, vagy milyen
felújításról van sző? A Szenes Iván koncert biztosításaról szóló megbízás k<iľülményeiľől
melyek voltak' nem esett-ę beszetzési eljaĺás alá? Melyik céget bíztak meg? Szálláshely
nyilvántartó program mire vonatkozik? A 10. pontnál 12 p|akáthelyről van szó, miért ilyen
módon került a fęđęzęt biztosítása? Miéľt nem aZ EU-s progĺamban van ez benne? A 14-es
pontnál dr. Sara Botond alpolgármesteri keretébóI ťlzetett megbíztsnak mi volt a tárgya, és a
megbízott neve? A 16-os és 17-es pontnál mire haszná|ták eń. fel, színes felirattal nyomtatott
ablaktalan borítékot, a másiknál is valamilyen postai szert. A 22-es pontnál Sántha Péterné
alpolgáľmester asszony keretéből 1,5 milliós tanácsadással kapcsolatban, mi volt atfugya és a
megbízott neve? A 23-as pontnál Egry Attila keretéből jogi szo|gáitatás milyen ügyben
tcjľtént? A III. rész l3lb az Autőra utcai ľende|őné| Í,25 millió foľint bevételt lift felújításra
ktilt. Ennyire rossz aheIyzet, hogy eľre apárhőnapra is kell ezt az összeget fizetni?

Dr. Kocsis Máté
Képviselő Úr első kéľdésére Kovács ottó fog válaszolni.

Kovács Ottĺó
A Képviselő-testtilet a PŔńer utcai iskola bérbeadásánál bérleti díjat, és bérbeszźmitást
határozott meg, ehhez sztikséges munkálatok elvégzésérő| szó| az előterjesztésnęk ez arésze.

Dr. Kocsis lĺ.áLté
Második kérdéséľe dľ. Mészĺĺr Erika a|jegyzo asszony fog válaszolni.

Dr. Mészár Eľika
Nem esett beszerzési. vagy közbeszerzési eljaľás a|á az őrzésvédelemmel kapcsolatos
feladatok e|Látása, tękintettel aĺĺa, hogy az a|polgármesteri keretbőI magát a konceľtet
tźtmogattźtk. és a beszerzést a koncert megszervezoje folytattale.

Dr. Kocsis Máté
Harmadik kérdéséľe Rimán Eđina jegyzó asszony vá|aszo|.

Rimán Edina
A szálláshely nyilvantaftőva| kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájanak a
szálláshely bejelentésre szolgá|ő pľogramjáľól van szó, és annak nyilvĺĺntaľtásźről'.

Dr. Kocsis M:áté
Negyedik kérdésére dr. Sára Botond alpolgáľmesteľ úr fog válaszolni.



Dr. Sára Botond
A 12 hiľdetőoszlop önkormányzatibeszetzés volt, ami látható a kerĹiletben elszórtan. Le lett
folytatva abeszerzési eljárás és a legkedvezőbb trajtn|atot tevővel kötött az onkormáĺyzat
szeruődést. Ez a szerzodés év végéig ál1. oláh Tiboľnak hívják az egyet|en egy tanácsadőját,
aki a keriiletben tĺjrténő legjelentősebb roma eseményekĺőI számo| be. Tekintettel arĺa, hogy a
roma tigyekkel foglalkozni kell, ebben nem jáĺas, ezért segítséget kért és erre vonatkozóan
szerződést kotött.

Dr. Kocsis Máté
Egry Attila alpolgármester úľ a keretével kapcsolatban válaszol.

Egry Attila
Egyszeri jogi tanácsadás tĺjrtént, ez pedig az Alrőra utcai szakľendelő pá|yćuatźůtozke||ett ez
a jogi munka, meľt meg kęllett e\őzníe egy szerződésnek, ahol a gyógyszertárnak a stźttllszát
renďeńék. Az egy magántulajdon volt, viszont a pźiyźnat e|őírta, hogy nem lehet
magantulajdonľa fordítani, ezért kellett ott egy adásvételt tenni és tĺjľtént ennek a tulajdonnak
akimozgatása. Az tigyvéd ebben az esetben Bálint Ügyvéd Úr volt. Az Awőra utcai lifttel
kapcsolatban, ha érkezlk egy műszaki igény a lift ügyében, hogy ott karbantartást kell
végezni, akkor ott senkinek nincs ott lehetősége, hogy ezt akarbantarŁźsi kötelmet felülbírálva
ne végezzék el. Hĺáľom lift van az Aurőra utcában és óriási terhelésnek van kitéve, a felújítás
május, júniusban fog elkezdődni. A támogatási szeruőđés megkötése töľtént meg, még
rengeteg előkészítő munka van, addig, amíg el tudjak kezdeni a munkát, addig a lifteknęk
tizemelni kell a nyitva taľtásban min a haromnak.

Dr. Kocsis lĺáté
Ebben akérdésben dr. Koroknai András Főigazgato Úrnak megadjaaszőt.

Dľ. Koľoknai András
Heti szinten romlik el a lift. Nem váľhatnak addig, aĺníg a teljes ľekonstrukció lesz, az a|<kut
probtémákat meg kell oldani, hogy a betegek eljussanak a szakrendelésekĺe.

Dľ. Kocsis lNĺ.áúé

Az ablakmentes borítékokľól a legyző Asszony fog bővebb tájékońatást adni.

Rimán Edina
Ablakos borítékokľól van szó, amelyet kül<jnböző lakosságnak sző|ő tájékoztatő levelekhez
kéľtek, hogy a fedezetét biztosítsrík. Sántha Péterné alpolgáľmester asszony keretéből Maľcsa
Piroska szobrászmtivész nyújt tanácsokat a különböző koztéri szobrokkal, emléktáblákkal ćs
egyebekkel kapcsolatos feladatokľa.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselő úľnak.

Jakabff Tamás
Kĺlszöni a vźiaszĹ A Práter utcai bérbeszánitással kapcsolatban a mérőhelyek kialakítása
soľról vették e| a pénń., azért mert ott marađt, vagy eITe fordítódott? A szálláshely
nyilvántaľtó programmal kapcsolatbaÍI az I,2 mi||iőt a Hivatal hasznáIja. Akkor egy vásríĺolt
szoftverről van sző? A válaszokat el tudja fogadni egy kivételével, és a 22. pontról kiilön
szavazást fos kérni.
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Dr. Kocsis N I.áté
Kovács ottó urat megkéri, hogy bővítse ki az előbbi vźiaszát. Jelzi a Képviselő Úrnak, hogy
nem lehet pontonként szavazĺi a rendeletalkotásľa való tekintettel.

Kovács ottó
Igen ezen a kereten voIt pénz, és ez a keręt keľÍilt átcsopoľtosításra. A méľőhelyes sor nem
kerult igazábőI fe|hasznáIásÍa, eń. a progľamot áttoljrĺk a következő évre. Így keletkezeÍt itt
megtakaľítás.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Rimán Edina jegyző asszonynak.

Rimán Edina
A szálláshely nyilvántaľtő rendszet az egy szoftver egy vásáľolt szo|gá|tatts, amit
folyamatosan karban kell tartani.

Dľ. Kocsis M:áLté

A napirend vitájátlezá,ĺja. Szavazástabocsátja a 3 $-ból álló rendelet-tervezetet.

BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrBrp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET JoZSEFvÁnosl
oľxonľrÁľyzĺ.ľ rÉpvrsnlo TESTÜLETÉNEK 53/2013.(xII.19.)
oľronľĺÁI\rYZATI RENDELETE A 2013. rvr xolTsÉGvETr'snol szoĺo
g l 20 13.(il.2 2. ) oNKonľĺÁlwzAT I RENDE LET ľĺo o o sÍľÁsÁnol

Dľ. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testÍilet 15 igen 0 nem szavazatta|, I tartőzkodás mellett
megalkotta az 53120|3. (XII. 19.) szímú onkoľmányzati ľendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN to rÉpvlsBI,o
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINOSÍTETT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrpľp 15 IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII.
KERt]LET JóZsEľvÁnosr oľronuÁNYZAT xnpvrsnL,ő _ TESTtjLEľBľnx
53/2013.(KI.19.) oľxonľĺÁľyzĺ'ľr RENDELETE A 2013. Bvl
rolľsÉcvETESRŐL szoLo ĐI2013.(II.22.) oľronľĺÁľyzłľr RENDELET
nĺooosÍľÁsÁnol

3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat a ,,TER-K0Z,, páiyálzat keretében az egyůittműkiidő paľtneľekkel
kap cs olatos d öntés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis ľl4láté - polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeter - képviselő
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Dr. Kocsis NĺáLté
Írásbeli előterjesztés, amelyet, az illetékes bizottság megÍárgya|t. A napirend vitáját
megnyitja, majd kérdés, hozzásző|ás hiányában |ezáqa. Szavazásľa bocsátja a kovetkezo
határ ozatí javas l atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Fővarosi Közgýlés 157312013.(09.26.) szźmu hattrozatáĺak 2. szźnrlís'
mellékletében a ,' Euľópa Belvarosa Program II., a Palotanegyed Kulturális
VĺĺrosmegújítéLsď, elnevezéstĺ projekt megvalósításźlramegíté|t317.5|6'0 e Ft <lsszegű
támogatásból 171.500,0 e Ft támogatást a 274|2013.(VII.17.) szźtmu képviselő-
testtileti hatźrozat 1. pontjában foglalt együttmfüödő paľtneľekszámźnaéúad.

Felelős: polgáľmester
Hatélridő: 2013 . december 1 8.

2. elfogadja az előterjesńés I. sztlmt mellékletét képző,' Európa Belvaľosa Program II.'
a Palotanegyed Kultuľális Váľosmegtĺjítása', elnevezésű program projekt elemeinek
megvalósítástra, tarsashazakkal kĺjtendő EgyĹittműkĺldési Megállapodás főbb tartalmi
elemeit, é s felhatal m azza a p o l gáľme steľt annak a\áír ásár a.

Egyben fe|hata|mazza apo|gźttmesteľt az Együttmfüödési Megállapodás tervezetének
és annak esetleges módosításainak aláírásáľa, amennyiben aznęm érint tjnkoľmáĺyzati
forľásbevonást, hataľido módosítást, vagy az elfogađott progľam elemeinek lényeges
taľtalmi módosítását.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. december 18. az esetleses módosításokat kĺjvetőenazonnal.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet ahatźttozatot 16 igen, 0 nem szavazattal,tartőzkodás
nélktil elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN lo rÉpvlspro
A IIATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z vnĺó s ÍľpTT SZoToBB SÉG SZÜKS ÉGES
HeľÁRoz,łľ:
461l2013.(KI.18.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Fővarosi Közgytĺlés 157312013.(09.26.) számu hattttozatának 2. szźtmís'
mellékletében a ,, Európa Belvárosa Progĺam II., a Palotanegyed Kultuĺális
Varosmegújítása,, elnevezéstĺ pľojekt megvalósításáramegíté|t 3I7.516,0 e Ft összegű
támogatásból 171.500,0 e Ft támogatást a 274|20|3.(VII.17.) számu képviselő-
testületi hatfuozat 1. pontjában foglalt együttműködő partnerek számára átad.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő: 2013. december 1 8.
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2. elfogadja az előteľjesztés I. számiĺ mellékletét képzo,, Európa Belvárosa Program II.,

a Palotanegyed Kulturális Városmegújításď' elnevezésű program projekt elemeinek
megvalósításźra, tarsashazakkal kötendő Együttműködési Megállapodás fobb tartalmi
el emeit, és felhatalm azza a p o 1 gárme steľt annak aláír ásźn a.

Egyben fęIhatalmazzaapo|gármestert azEgyittmfüödési Megállapodás tervezetének
és annak esetleges módosításainak aláírásáĺa, arleĺlrlyiben az nem éľint önkormányzati
forrásbevonást, hataridő módosítást, vagy az e|fogadott pľogram elemeinęk lényeges
tartalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 18" az esetleges módosításokat követően azomal.

Napiľend 3l2. pontja
Javaslat diintések meghozata|ára ^ 

Magdolna Negyed Progľam III.
megvalósításával kapcsolatĘan
(írásbeli e|óterjesńés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ/láté - polgáľmester

Egry Attila - alpolgármesteľ
Kaiser József - képviselő
Balogh István Szilveszter - képviselő

Dľ. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesztés, amelyet az illetékes bizottság meg!źrgya\t. A napirend vitáját
megnyitja, és megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
orĺit a |<tízisházak ľendbe tételének, és nagyon sajnálją hogy az előterjesztés az utolsó
pillanatban készült el. Hasznosnak tartotta volna, ha a Humánszo|gźt|tatási Bizottság tudott

volna foglalkozni ezzeI az anyagga|. Az előterjesztést támogatják. A kĺízishtnak<ka|
kapcsolatos feladatok teljesiiléséről, mikor kaphatnak visszajelzést? Ha jól |átjatavaszramár
az e|ső érdemi tépések megvalósulnak, és számos intézkedés megvalósításiíľa akkona mát
soľ keľiil. Mikor szźlmíthatnak az e|só, alapos tźtjékońatőra ak'rizíshazalď<aI kapcsolatban?

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
AlÍöldi Gyöľgynek adja meg a szőt vá|aszađźsra.

Atföldi Gyöľgy DLA
A Humánszo|gźitatási Bizottság elé beviszik az előteqesńést, amikor a Támogatási
szeruodés módosítása szőba keľiil. Ennek részletes taľta\mfuől _ha a Polgármester Ur is úgy
dĺjnt - tájékoztatást adnak. A Pro Régióhoz fognak fordulni hivatalosan a Támogatási
szeiződés módosítása érdekében előzetes egyeztetés aLapján, és minden bizonnyal februáľig
megtöľténik a módosítás. Marcius elejével elindul ezęknek a feladatoknak a végľehajtása. A
bontás és a terület rendbe rakása egy tjnálló konzultációs köre Ięsz a bérházas
kozbeszęrzésnek, amelyet maľciusban szeľetnének elindítani, így tavasz végén, nyár elején
elkezdődhet aťlzikai munka is.
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Dr. Kocsis lĺáté
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselő tészére.

Jakabfy Tamás
Ellenérzései vannak a bontással kapcsolatban. Az aĺyagban szereplő indokolás szerint
gondok voltak aházzal, ezértbontjźk le. A kéľdést nagyon leegyszeľíísítette. Más lett volna
a he|yzet, ha ezt az MNP-III. ptt|yźzat beađásakor eldöntötték volna, hogy a hátsó részt
szeretnék lebontani. Véleménye szerint nem biztos, hogy ęzt a kozremfüödő szewezet e|

fogja fogadni, közvetve az EU el fogja-e fogadni, mivel városrehabi|itáci&a adott
támogatást, nem pedig bontásra. Van egy számszaki eltérés, amit szeretne, ha tisztźunźnak.
Az egyik helyen az arryagban azt írják, hogy 7 lakással lesz kevesebb, egy másik
täb|ázatban, pedig 8 lakást érint, amiből 5 lakott. Megkéľdezi, melyik ađat a jő?
A most kijelött traktusban van egy bérlakás, amely lakásra 2,27 mi|Iíő forint + 

^ffi 
köttött

az onkormányzat az idei évben. Azt gondolja, ebből is látszik mennyire nem gondosan
tervezték meg a pľojektet. A miniszter engedélye mlĺr megjĺitt a LELEK lakással
kapcsolatban. Megkérđezí ezt az engedéIý ki és milyen fe|hata|mazással kérte meg? A 2I
család átmeneti elhelyezésére 6 millió forintot terveztek, és e helyett most plusz 25 millió
foľintot irányoznak elő. Ez az összeg jó néhany lakás teljes tlra. Megkéľdezi, az
elhelyezéseket milyen módon tervezték, és mennyi időľe? onkoľmanyzati lakźsokba
felújításokkal,vagy szálláshely szo|gźitatás igénybevételével tervezik eń. a25 millió forintot
elkölteni? Erdekes, hogy a cserelakások kijelölésénél adminisztľációs hiba történt,
gyakorlatilag a Képviselő-testiilet más lakásokľól döntött, mint amirol az előteľjesztő
szeretett volna. Megkérdezi, ezhogy töľténhetett, és azok a lakások, amelyek cserelakásként
lettek kijelölve, azok'nak mi a mostani funkciója? Fucsának tartja, hogy a Kisfalu Kft.
munkatársának a továbbképzése keľült felfüggesztésre, hogy abból a pénzbo|
me g el ő l e ge zzen az onkormány zat e gy engeđé|y ezé si e lj ĺáľást.

Ktilĺin szavazźstkér az 1-3. pontok, és a 4-8. pontok tekintętében két blokkban.

Dľ. Kocsis NIáúé
Megadja a szőt Alföldi Györgynek.

AtÍöldi Gyiirgy DLA
Az europai uniós támogatások integrált programban taľsadalom újjáélesztésére, és a negyed
iĄjáéIesztésére szolgáló eszközĺiket trímogatj tlk. Ezen beliil egy házná|, ahol ľengeteg a
probléma, azt ott abban aházban, ugyanolyan körülményekkel nem kĺitelez arra azBwőpaí
Unió, hogy ugyan úgy kell megtartani. Ugy gondoljfü, hogy ebben ahtnbarl az e|mtit egy
év alatt romlott a he|yzet. Ez az intézkedés egy olyan megelőzó lépés, ameLy az
onkormanyzat és az ott é1ő emberek szźlmára fontos. Előzetesen egyeńetteka közľeműködő
szewezette|, az irányító hatósággal, és semmilyen kifogást nem emeltek az a|ka|mazott
megoldás ellen. Természetesen ellenkező esetben nem is meľték volna az anyagot ide hozni.
Miíľcius őta a Kisfalu Kft., a JCSGYK, a JVSZ, a Rév8 Zrt. és a KerĹileti
Rendőrkapitanyság munkataĺsai munkacsoportban dolgoztak ezeknek a hźľzakľrak a
problémáin, és több fajta megoldást dolgoztakki. Az e|ote4esztés ennek az ĺisszefog|a|őja.
Nagyon nehéz egy ttlblźnatban bemutatni ahźnnak a belső vźitozásait. Ebben a hiŁban sok
iires lakás van, sok jogcímnélküli lakó van, ezért az onkormźnyzatnak egy komplex' eľTe a
házra kidolgozott csomagot kell készítenie. Ameĺrnyiben megvan a Támogatási
szeruődésmódosítás, ezeket végig egyeńet1k, ez atáb|źnat csak a végső szźlmokatmutatja, a
belső mozgásokat meg tudják mutatni részletesen, de nem gondolták, hogy azokat ebbe az
előterjesńésbe bele kell foglalni. A Kisfalu Kft. munkatársainak aképzése egy pérľÍjgyi sor
megjelölése,tehtú' aznem lesz felfiiggesztve, az csak egy péĺuugyimozgás, addig, amedđig
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ez az akciő lęzźrul. Ez egy technikai lépés a bontás tervezése érdekében. A kivitelezés során
fog egész pontosan kiderülni, hogy melyik családot és miképp kell a házből' kiköltöztetni.
Azlátszík, hogy majdnem minden lakónak meg kell ,,mozdulniď, aházbaĺ, hiszen lesznek
stľangcserék, iízvezetékcserék. Ezért javasolták a keretĺjsszeg megemelését. A LÉLEK
lakásnál a Hivatallal egyiittműkĺjdve kértek egy állásfoglalást annak érdekében, haatBrF,K
lakásnak ,,mozdulni'' kell, akkor mi lesz a mirusztérium állásfo glalása, mivel a házon beltil
marad, és az onkormtnyzatvźiIa\ja, hogy a LÉLEK lakást továbbľa is az eredeti szerzodés
keretei ktiztitt fogja hosszú távon iizemeltetni. Előzetesen azt a véleményt képviselték, hogy
meg lehet tenni. Az eLlhez1artoző szerzódésmódosítást a Képviselő-testület döntése a|apjźn
majd újbólbe kellvinni a minisztériumba, és arraigertt' fognak mondani.

Dľ. Kocsis Máté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Jobb tett volna, ha ez a szakmai vita bizottsági szinten meg1öľténik. A Magdolna utca 33.,
illetve a ,,kiilső'' Dankó utca lesznek a cserelakások kijelcllésének terĹiletei. Bíznak abban,
hogy a cserelakások valóban cserelakásként fognak funkcionálni. A Magdolna utca 12, és a
Szerdahelyi utca 18. szźtm aIatti hźľ;aldloz kevésbé tud hozzćlszólni' de szeľinte a
Nagyfuvaros utca 26. szálntl hźz ma a keľület legfoľgalmasabb drogfarryźi1a. Kľitikus
állapotban lévő bűnfészek, amivel szemme| |áthatőIag nem bírtak az eddigi eszközökkęl
hatékony megoldást ta|á|ni. Azért üdvözölték, hogy azt az épületrészt, ahol összesen két
đarab rendben lévő bérleménytalá|hatő,aztazaszámyat az onkormźnyzatlebontja. Fontos,
hogy az e|őteľjesńésben szerepel, hogy a lakókat a Magdolna negyedben helyezik el.
Megkérdezi, van-e valóban aggáIy a tekintetben, hogy a Pro Régió befogadja ęzt a
módosítást?

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt Alföldi Gyöľgy részére.

Alfi'ldi Gytiľgy DLA
Teľmészetesen eZ egy olyan előzetes döntés, amellyel mar hivatalosan el tudnak mellsi az
irányitőhatősághoz, és a kĺjzremfüciđő szervezethez.Előzetesen leegyeztették és nekik igent
mondtak. A Pro Régiós kollégak is jól ismerik ezt a htzat, hiszen többször voltak a
helyszínen, és ők iS látjak azt a váLtozźst, amí a tervęzéshęz képest váLtozott. Őt is
elfogadtak ezt a megoldást.

Dľ. Kocsis M:áLté

Jakabfy Tamás képviselőnek adja megaszőt.

Jakabff Tamás
Haľom dologľa szeretne visszatérni. Az egyik a 31 millió forint a kikĺjltĺjztetésekĺe. Ez
nemcsak egy egyszeriĺ ,,kis emelés'' a kĺiltségekben, hanem tcibb mint ötszöröse az ercdeti
költségnek. Lebontanak 7 vagy 8 lakást, az bińosarĺ nem emęli meg ötszörösére a
kikĺjltöztętés költségeit. A cserelakások kijelĺilésénéI azt is megkérdeńe, hogy azokat a
lakásokat, amelyeket végĺil is rosszul, a szrĺndékkal ellentétben a Képviselő-testület kijelĺilt,
mi van azokkal a lakásokkal, abban laknak, vagy nem is akaľjak, hogy azokban lakjanak? A
Kisfalu Kft. munkatarsainak továbbképzésével kapcsolatban az előterjesztés teljesen
egyértelműen fogalmaz, azok felfuggesztésre keľülnek. Ezért aváIasz, amit kapott, nem volt
pontos, illetve tjnellentmondó volt.
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Dľ. Kocsis N'ĺ.áLté

AlÍöldi Gyĺirgynek adja meg aszőt.

Alfiildi György DLA
A Kisfalu Kft-vel egyeńették a címeket, és valószínűIeg az e|ozo _ az oktőber I6-aí
előterjesztés soľán - kollégái elírták ezeket a számokat. Nagyon fontos, hogy ezek a lakások
úgy lettek kivá|asńĺą hogy komfoľtfokozatukban, beköltözhetőségiikben, szoba számukban
feleljenek meg azoknak az igényeknek, amelyek tervezetten vaľhatóak voltak. Ezek a
lakások nemcsak eĺľe a hénra vannak, hanem az egész prograÍnľa. A 6 millió forint egy
előzetes terv volt. Szeretné ismét elmondani, sajnos hosszú volt az egy év, amikor ezt
tervezték, és látható, hogy a háznak a ÍIagy részét a kivitelezés közben ki kell majd
kĺjltöztetni, ezértjavítottak az osszegen. Két hónap alattlezaj|ik a technikai módosítás, és
arTa a két hónapra szőI a technikai felfiiggesztés.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy az előterjesztés ttlĺgyában további kérdés, hozzászőItls nem érkezett. A
napirend vítáját lezátja, és az e|őteľjesztésben szeľeplő hatźrozati javaslatsort megbontva
teszi fel szavazásra. Előszĺjr ahatározati javaslatsor 1-3. pontjátbocsátjaszavazásra.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. kezdeményezi aPto Regio Kozhasznu Nonprofit Kft. felé a KMoP-S.I.IlB-I2-k-2012-
0001 azonosító számlĺ, a Budapest-Józsefuaĺos Magdolna negyed Progĺam III. tźlrgyźlbarl
kötött tĺĺmogatási szerzođés módosítását, melynek keretében a Budapest VIII. kerĹilet,
Nagyfuvaros utca 26. szám alatti önkormźnyzati tulajdonban lévő lakóépiilet részleges
funkcióváltását és ezze| egyidejűleg a felújítási pľogram módosítását, oly módon, hogy a
Budapest VIII. keľĹilet, Nagyfuvaros utca 26. szám alatti önkormźnyzati tulajdonban lévő
lakóépület ,,B'' épületrész lebontásra keľül, az ,,A', épületrészľe vonatkoző, a páIytzat
szeľinti, műszaki taľtalom megfurtása és a lakóéptilet felújítására vonatkozó ĺisszes
kĺiltség megprtásamellett. Felkéri a Polgáľmesteľt a móđosítási kérelem a|áírástlra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 20-ig

2. a) felkéľi a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőját a Nagyfuvaľos u. 26. szán a|atti
lakóépiilet módosított tervđokumentációjanak és a sztikséges engedélyeinek beszeľzésére.
b) az a) pont szerinti feladatok (tervezésíleĺgedé|yezési) ellátásara _ mely a támogatási
szerzodés módosításáva| a pá|yázati tĺímogatásban elszĺímolható költség lesz . bruttó 1

016 000 Ft-ot biztosít a támogatási szerzőđés módosításanak befogadásáig az MNPIII.
tinkormanyzatí sajźń fonás - a Kisfalu Kft. munkatĺáľsainak üzemeltetési, valamint
szociális és kommunikációs továbbképzése - terhére.
c) az L. pont szerinti Támogatási Szerződés módosításanak befogadását követően a b)
pont szerint biztosított átmeneti feđezet keľiiljön az elvonást mege|őző állapotnak
megfelelően visszaállításta. A Kisfalu Kft hatályos Megbízási szerződésében szereplő és
adott előirányzatta| kapcsolatos feladat végrehajtása átmeneti feđezethiźny miatt - a
Támo gatási S zeľződés módo sításának befo gad ásáig _ felfiig gesztésľe keriil.

Felelős: a) pont esetében Kisfalu Kft. igyvezető igazgatőja, b) pont esetében
polgármester

Határídő: a) pont esetében 2014. marcius 31., b) pont esetébeĺZ}I3. decembeľ 18.
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3. ahatározat 1 . pontja szerinti támogatási szetzőďés módosításának befogadásźxal

a) megindítja a Nagyfuvaros u. 26. szám a|aĹti lakóépiilet felújításáĺa vonatkoző
kö zb eszer zé s i elj árást (ko nzul táció s felhívás ).

b) felkéľi a Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőjtń, hogy tegye meg a sziikséges
intézkedéseket a a NagyfuvaÍos u. 26. szźtm alatti lakóépület éptilet bérlőinek
végleges vagy timeneti elhelyezése érdekében. A bérlők átmeneti elhelyezésére
bruttó 25.000,0 e Ft keretösszeget biĺosít tinként vállalt feladatként a 20L4. évi
költségvetés terhére előzetes kotelezettségvállalás keretében 19.685,0 e Ft-ban
önkormanyzati sajátbevételterhére, 5.315,0 e Ft-ban áfa visszaigénylés terhére.

c) felkéri a Kisfalu Kft ugyvezeto ígazgatőjźú, hogy tegye Teg a sztikséges
intézkedéseket a Nagyfuvaros utca 26. I. em. 21. szám alatti LELEK-Progľamhoz
kapcsolódó lakás épületen belüli pótlása éľdekében, és a lakás felújításĺĺra
(kivitelezési költség, tervezési és műszaki ellenőrzés dlj) bruttó 2.500,0 e Ft
keretösszeget biĺosít önként vállalt feladatként a 2014. évi költségvetés teľhére
előzetes kötelezettségvállalás keretében az önkormtnyzatí saját bevételek terhéľe.

Felelős: a) pont esetében polgáľmesteľ, b)-c) pont esetében Kisfalu Kft. igyvezető
ígazgatőja

Hatfutđo: támogatási szerződés módosításának befogadásźxa|

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatźrozati javaslatsor I-3. pontjait 15 igen, 0 nem
szavazatta|,Itartőzkodásmellettelfogadta.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH)Z unĺo s ÍrpTT S ZoToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
462120Í3.(KI.18.)

A Képviselő-testĹilęt úgy dĺint' hogy

1. kezdeményezí aPro Regio Kozhaszn,(l Nonprofit Kft. felé a KMOP-5.l.llB-|2-k-20l2-
0001 azonosító számú, a Budapest-Józsefuaros Magdolna negyed Program III. tĺĺrgyában
kötött támogatási szerződés módosítását, melynek keretében a Buđapest VIII. kerĹilet,
Nagyfuvaros utca 26. szám alatti tjnkormányzati tulajdonban lévő lakóépület részleges
funkcióváltását és ezze| egyiđejűleg a felújítási program módosítását, oly módon' hogy a
Budapest VIII. kerület, Nagyfuvaľos utca 26. szám alatti <jnkormtnyzati fulajdonban lévő
lakóépület ,,B'' épiiletrész lebontásľa keriil, az ,,A,, épületrészre vonatkoző, a pá|yźnat

szerinti, múszaki tartalom megÍaftása és a lakóépĺilet felújításara vonatkozó összes
költség megtaľtása mellett' Felkéri a Polgármestert a módosítási kéľelem a|áításfua.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. december 20-ig

2. a) felkéľi a Kisfalu Kft. igyvezeto igazgatőjźi a Nagyfuvaros u. 26. szám alatti
lakóéptilet módosított tervđokumentaciőjának és a szükséges engedélyeinek beszeruésére.

15IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL
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b) az a) pont szerinti feladatok (tervezési/engeđéIyezési) ellátására - mely a támogatási
szerzódés módosításáva| a páIyazati tźlmogatásban elszámolható koltség |esz - bruttó 1

016 000 Ft-ot biĺosít a támogatási szerződés módosításanak befogadásáig az MNPIII.
önkoľmányzati saját forrás - a Kisfalu Kft. munkatársainak üzemeltetési, valamint
szociális és kommunikációs tovtlbbképzése _ terhéľe.
c) az I. pont szerinti Támogatási Szerződés módosításának befogadását kovetően a b)
pont szerint biztosított átmeneti fedezet kerĹiljön az elvonást megelőző állapotnak
megfelelően visszaállításta. A Kisfalu Kft hatályos Megbízási szerzóďésében szeľeplő és
adott előirźnyzattal kapcsolatos feladat végľehajtása źúmeneti fedezethíźny miatt - a
Támo gatási Szeľződés módo sításának befo gad asáig _ felfü ggesztésre kerül.

Felelős: a) pont esetében Kisfalu Kft. igyvezető igazgatőja, b) pont esetében
polgármester

Határidő: a) pont esetében 2014. miárcius 31., b) pont esetében20|3. december 18.

3. ahatátozat 1. pontja szerinti trímogatási szeruódés módosításának befogađźsźxal

megindítja a Nagyfuvaros u. 26. szám alatti lakóépület felrijításáta vonatkoző
kozbeszęrzési elj aľást (konzultációs felhívás).
felkéri a Kisfalu Kft igyvezető igazgatőját, hogy tegye meg a szĹikséges
intézkedéseket a a Nagyfuvaros u. 26. szźtm alatti lakóépület épiilet bérlőinek
végleges vagy átmeneti elhelyezése érdekében. A bérlők átmęneti elhelyezésére
bruttó 25.000'0 e Ft keretösszeget biaosít önként vźila|t feladatként a 2014. évi
k<iltségvetés terhére e|ózetes kötęlezettségvá|Ialás keretében 19.685,0 e Ft-ban
önkoľmanyzati sajáft bevétel terhére, 5.315,0 ę Ft-ban áfavisszaígénylés terhére.
felkéri a Kisfalu Kft igyvezetó ígazgatőját, hogy tegye Teg a sztikséges
intézkedéseket a Nagyfuvaros utca 26. I. em. 2l. szźtm alatti LELEK-Progtatthoz
kapcsolódó lakás épületen bęliili pótlása érdekében, és a lakás feliĄítására
(kivitelezési költség, tervezési és műszaki ellenőrzés díj) bruttó 2.500'0 e Ft
keretösszeget biztosít önként váI|a|t feladatként a 2014. évi kĺiltségvetés terhére
előzetes ktitelezettségvállalás keretében az önkormźnyzati saját bevételek terhére.

Felelős: a) pont esetében polgarmester, b)-c) pont esetében Kisfalu Kft. igyvezetłĺ
igazgatőja

Határidő : támogatási szerződés módosításĺĺnak befogad ásáv a|

Dľ. Kocsis Nĺáté
A határ o zati j avasl ats o ľ 4 - 8. p ontj ait bo c sátj a szav aztsr a.

4. kezdeményezi a Pro Regio Közhasznú Nonprofit Kft. felé a Budapest-Józsefuaros
Magdolna Negyed Program III. targyában k<itott tĺímogatási szerződés módosítását,
melynek keretében a Budapest VIII., Magdolna utca 12., Nagyfuvarcs utca 26.,
Szerdahelyi utca 18. szám alatti kĺízishźnakbaĺ összesen 3 fo szomszéđságíhtzfelugyel(5t
biztosít, 2014. miíľcius l-jétől 20|5. május 30. napjáíg taľtó megbízással, melyľe
11.025.000 Ft-ot biztosít az MNP III projekt ĺlnállóan nem támogathatő szoft költségeken
belül a saját teljesítés keretébęn ellátandó feladatok bér- és jarulékköltségeinek pá|yźzatí
támogatásaterhére. Felkéri a polgáľmestert a módosítási kérelem benyújtásáľa.

a)

b)

c)
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5.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|3. december 20.

ahatározat4. pontja szerinti támogatási szerződés módosításának befogadásával
a) felkéľi a Rév8 Zrt.-t és a Józsefváĺosi Közteľület-felügyelet és Vaľosüzemeltetési

Szolgálatot, hogy do|gozza ki a szomszédságiházfe|ngye|okpáIyáztatási és megbízási
feltételľęndszetét és elfogadás céljából terjessze a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság elé, egyrittal felhatalmazza a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a
szomszédságihźnfe|ugyelők páIyźnati eljárás eredményének megállapitásfua.

b) a Magdolna negyed Program III keretében aZ a|ábbi, L<rĺzishźnakban elhelyezkedő
önkormányzati tulajdonban lévő lakásokat szomszéđsági házfelngyelői lakásoknak
jelöli ki.

Cím Szobaszám Komfortfoknzat Méret

Magđolna u. 12. fsz. II I szoba komfort nélkül 28,64 mz

Szerdahelvi u. 18. II. em. 23. I szoba komfort nélktil 25 m"
Nagvfuvarosu26. fsz.3. 1 szoba félkomfoľtos f6,09 m"

A lakások fe|iĄításfua 7.760.970 Ft.ot biztosít, amely tartalmazza a kivitelezés, a
tervezés, a bonyolítás és a mrĺszaki ellenőľzése díját az MNPIII. páIyázati támogatás és
a visszaigényelhető Afa teľhére.

Felelős: a) pont esetében Rév8 Zrt., Józsefuĺĺrosi K<jzterület-felügyelet és
Varo siizemeltetési S zolgálat igazgatőja, b) pont e setében Pol gármesteľ

Hatĺĺĺidő: tĺĺmogatási szerzőđés módosításának befogadásával

6. felkéri a polgĺĺľmestert, hogy a hatźlrozatban foglaltakat a 20|4. évi költségvetés
készitésénél ve gye fi gye l embe

Felelős: polgármester
Hatáĺ o zat: az ö nkorm áĺy zat f 0 I 4 . évi kĺi ltsé gveté s ének ké szíté se

módosítja a 6512013. (II.27.) számű képviselő-testtileti határozattal elfogadott Magdolna
negyed Progľam III. projekt megvalósításában ńsfrĺevó szervezetek egytittműködési
rendszerét, oly módon, hogy a ,,Térfigyelő kameraľendszeľ bővítése, fejlesztése - K6''
programelem megvalósító szervęzetę a Józsefuaľosi KözterĹilet-feltigyelet és

V áľo süzęmelteté s i S zolgá|at.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 18.

módosítja a379lf0l3. (X.16.) számí képviselő-testtileti hatáĺozat 1. pontját, miszerint a
Magdolna negyed Program III. keretében az a|ábbi lakásokat jelĺili ki átmeneti
cserelakásnak a MNPIII. éptilet felújítási program keretén belül:

7.

8.

Cím Szobaszám Komfortfokozat Méret
Dankó u. 30. 3. em. 6. I szoba komfoľtos 33.46 m
Dankó u. 40. 4. em. l 2 szoba összkomfortos 58.45 m
Dankó u.34.fszt.3. 1 szoba komfoľtos 32.50 m
Magdolna u. 33. 2. em. 4. 1 szoba <jsszkomfoľtos f7"50 m
Masdolna u. 33. 3. em.2. I szoba összkomfoľtos 27"60 m
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Tömő u. 60. I. em.22. I szoba+ hall felkomfortos 39.00 m'
Masdolna u. 33. II.3. 1 szoba cjsszkomfoľtos 27 "6 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 18.

Dr. Kocsis N{.áté
Megállapí$a, hogy ahatátozatot a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal' taľtózkodás
nélkül elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATHIZAT ALHc.Z Mn,ro s ÍľpTT S ZoTo B B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
463t2013.(Xrr.18.) 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

kezdeményezi a Pľo Regio Kozhasznu NonproÍit Kft. felé a Budapest-Józsefuaľos
Magdolna Negyed Program III. taĺgyában kötött tźrnogatási szerzőđés módosítását,
melynek keretében a Budapest VIII., Magdolna utca 12., Nagyfuvaros utca 26.,
Szeľdahelyi utca t8. szźnn a|attil<tízisházakban ĺjsszesen 3 fő szomszédságihźnfe|ugye|ot
biztosít, 2014. máľcius l-jétő| 2015. május 30. napjáig tartő megbízással, melyre
11.025.000 Ft-ot biĺosít az MNP III projekt önállóan nem támogathatő szoft kĺjltségeken
belül a saját teljesítés keretében ellátandó feladatok bér- és járuléktöltségeinek pá|yázati
támogatása terhére. Felkéľi a polgáľmestert a módosítási kérelem benyújtásara.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. december 20.

ahatározat 4. pontja szerinti támogatási szęrzőđés módosításának befogadásáva|
a) felkéľi a Rév8 Zĺt.-t és a Jőzsefvárosi KĺjzterÍilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési

Szolgálatot, hogy do|gozza ki a szomszédsźryíhazfe|ngye|őkpá|yáztatási és megbízási
feltételrendszerét és elfogadás céljából terjessze a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság elé, egyúttal felhatalmazza aYtrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot a
szomszédságihazfelngyelők páLyázati eljáľás eredményének megállapításźra.

b) a Magdolna negyed Pľogram III keretében az alábbi, |<rízishźnakban elhelyezkeđó
önkormányzatí tulajdonban lévő lakásokat szorrrszédsági lrázfelügyelői lakásoknak
jelöli ki.

Cím Szobaszám Komfortfokozat Méret

Magdolna u.12. fsz. 11. 1 szoba komfoľt nélkiili 28,64 mz

Szeľdahelvi u. 18. II. em. 23. I szoba komfort nélküli 25 m"
Nasvfuvarosu26. fsz.3. I szoba felkomfortos 26,09 m"

A lakások felújítására 7.760.970 Ft-ot biztosít, amely taĺta|mazza a kivite|ezés, a
tervezés, abonyo|ítás és a mtiszaki ellenőľzése díját az MNPIII. páLyźnati támogatás és
a visszaigényelhető Áfa terhére.

16IGEN

4.

5.
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Felelős: a) pont esetében Rév8 Zrt., Józsefuaľosi Közterület-felügyelet és
Váro süzemeltetési Szo lgálat igazgatója, b) pont esetében Polgĺírmester

Hatáľidő : tĺĺmogatási szerzóďés módosításának befogadásáva|

6. felkéri a polgáľmestert' hogy a határozatban foglaltakat a 2014. évi kĺjltségvetés
készítésénél vegye figyelembe

Felelős: polgármesteľ
Határozat: az önkormányzat 20I 4. évi költségvetésének készítése

7. módosítja a 65120|3. (II.27.) szźlm,ű képviselő-testületi határozatlal elfogadott Magdolna
negyed Program III. projekt megvalósításában résztvevo szervezetek egyiittmfüĺldési
rendszeľét, oly módon, hogy a ,,Térfigyelő kameraľendszer bővítése, fejlesztése _ K6,,
programelem megvalósító szewezete a Józsefuaĺosi Közterület-felügyelet és
Várostizemeltetési Szolgálat.

Felelős: polgáľmester
Határidő 2013. dęcembeľ 1 8.

8. módosítja a 379/2013. (x.l6.) sztlmí képviselő-testiileti hatéltozat 1. pontját, miszerint a
Magdolna negyed Program III. keretében az alábbi lakásokat jelĺlli ki átmeneti
cserelakásnak a MNPIII. épület felújítási progrcm keretén belül:

Cím Szobaszám Komfortfokozat Méret
Dankó u. 30. 3. em. 6. 1 szoba komfoľtos 33.46m
Dankó u. 40. 4. em.1 2 szoba összkomfoľtos 58"45 m
Dankó u.34. fszt.3. 1 szoba komfortos 32"50 m
Masdolna u. 33. 2. em. 4. I szoba ĺjsszkomfortos 27,50m"
Masdolna u. 33. 3. ęm.2. I szoba összkomfoľtos 27 "60 m"
Tömő u. 60. I. em.22. I szoba + hall félkomfoľtos 39,00 m"
Masdolna u. 33. II.3. 1 szoba összkomfortos 27.6 m"

Felelős: polgármester
Hatáĺidó: 2013. decembeľ 1 8.

4. G azdźl l ko d á s t' Gazd'asági Tá ľsa sá go ka t érintő előte rj esztés ek

Napirend 4/1. pontja
Javaslat Rév8 Zrt.2014 évi miĺkiidésének biztosításáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán mb. cégvezető lPtév8 Zrt.

Dr. Kocsis NIáté
Az e|oterjesztést az i||etékes bizottság meg!źľgya|ta. A napirend vitáját megnyitja, majd
kéľdés és hozzászólás hiányáb an |ezźrja.
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Javaslatot tęsz a vita újbóli megnyitásara. Szavazásra bocsátja az ügyrenđi javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy újľa megnyitja a ,,Javaslat Rév8 Zrt. 2014 évi
mĺĺködésének bizto sítá sźr ď, cimú napirendi pont tĺírgyalását.

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ügyrenđi javaslatot 16 igen, 0 nem, tartőzkodás
nélkül -a napirend vitáját újra megnyitja - elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ S ZóTo BB s Éc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
464t2013.(KI.1s.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSÁ'L

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy újra megnyitja a ,,Javaslat Rév8 Zrt. 2014 évi
. mfüödésének bińosításáĺď, címunapirendi ponttźlrgyaIását.

Dľ. Kocsis M:áté
. Későn vette észre dr. Révész Márta képviselő asszony hozzásző|ási szrándékát. Megadja a szőt
. dľ. Révész Mártaképviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
A megbízott cégvezetőnek a költségei nincsenek benne, kérđęzi, hogy erről miír rendelkeztek-
e,Ya1y a kĺiltségvetésben van-e' vagy, hogy fogjak eztrenđezn1?

] Dr. Kocsis ľ.Iálté
' Alföldi Gyöľgy Úr fog válaszo|ĺĺ a kérdésre.

, Alfitldi Gyärgy DLA
A megbízott cégvezető úrnak aťlzetése a Corvin- Szigony Programon van. o abban dolgozik,
és azértnem tették ebbe bele.

Dr. Kocsĺs }.Iáté
. MegadjaaszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

' Komássy Ákos
. Teľmészetesen támogatják ennek az eIőteqesztésnek elfogadását. Az e|millt iđőszakban,

1 miőta aKesztyugyár tanácsadó testületének tagsa, nyomon követte a Magdolna Negyed III.

i lĺapcsolatos munkáit a Rév8-nak. Korábban kritiztita az egyes előterjesztéseiket, de azt

l tapasztalta, hogy egy kiválóan felkésztilt csapatról van sző, de brutálisan tulterhelt.
j Polgáľmesteľ Urnak javasolja, hogy a Rév8 Zľt. kapacitását, munkavégző képességét céIszerú

l lenne növelni, mert időnként tulterheltségből fakadóan nem tudják kellő hatĺíľidőre befejezni a
j munkáikat, pedig aszahnai munkájuk kimagasló.
:

Ii Dr. Kocsis M:áté
Napirendvitáját|ezttrja,szavazásrabocsátjaahattlrozati javaslatot.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a RÉvs Zrt.2014. évi mfüödéséhęzz7.II4,2 e Ft támogatást biztosít, melyre előzetes
kotelezettségetvźi|alZ}L4 évre cinként váIla|t feladatként a helyi adóbevételek terhére.

Felelős: polgármesteľ
Hatarido: 2013. decembeľ 18.

2. az |. pont alapjan elfogadja az e|őterjes:ztés mellék|etétképező az onkormtnyzat és a
Rév8 Zľt. kĺjzött kötendő, ,,A Rév8 Zrt.2014. évi mfüödésének biaosításaľő|,, tárgyu,
2014. januar l-jétől 2014. december 3l-igtartő,határozott időtartamú megállapodást
é s felhatalm azza a p o1 gárme stert aĺľrak aláir ásfu a.

Felelős: polgármesteľ, Rév8 Zrt.
Határiđő: z0I3' december 31.

3. felkéri a polgrírmesteľt, hogy a I.' f. pontban foglaltakat a 2014. évi költségvetés
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a2014. évi kciltségvetés tervezése

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatźrozatotl6 igen, 0 nem szavazattal,tartőzkođás
nélkül elfogadta.

1ZAVAZÁSNAL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ unĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
H'tľa.Rozeľ:
465/20Í3.(XII.18.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a RÉvg Zrt.20|4. évi műkĺjdéséhez27.114,2 e Ft támogatást biztosít, melyre előzetes
kötelezettségetvźilal2}L{ éwe önként vá||aIt feladatként a helyi adóbevételek teľhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 18.

2. az I. pont alapján elfogadja az eIőterjesztés mellékl etét képezo az onkorm tnyzat és a
R:év8 Zrt.kozottkötendő, ,,A RévS Zrt.20I4. évi múködésének biztosításźlrő|,, tźtgý,
20 I 4. jarnár 1 -j étől 20 I 4. december 3 I -íg tartő, hatfu ozott időtartamú megállapodást
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármesteľ, Rév8 Zľt.
Hatáľidő: 2013. decembeľ 31.
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3. felkéri a polgármestert, hogy a 1., 2. pontban foglaltakat a 2014. évi ktiltségvetés
tervezésénél vegye figyelembe

Felelős: polgármesteľ
Hatźriďo: a2014. évi költsésvetés tervezése

Napirend 4ĺ2. pontja
Javaslat z JőzseÍvźlľosi Kiiztisségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
tulaj d o no si d öntés ek meghozata|ár z
(íľásbeli előteľj esxé s, P )TI<EZBE S ÍTÉS )
Előterj esĺő : Kovács Barbara _ ugyv ezetó

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Napirend vitź!źlt megnyitja, majd kérdés és hozzásző|tls hianyában |eztrja. Szavazásta
bocsátj a a következ ó hatźtr ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület, mint a Józsefuárosi Közösségi }Jźľ;ak Nonprofit Kft. egyszemélyes
tuIaj donos a tĘy d<int, hogy

1. a) a Jőzsefuarosi Közcisségi Házak Nonprofit Kft.-nek, mint a 366|5 he|yrajzí szám
alatt felvett, a Budapest, VIII. kerület Horánszky utca 13. alatti _ Difü és Vállalkozás-
fejlesztési Kclzpont _ ingatlan vagyonkezelőjének a vagyonkezelési szerződésben
meghatźrozott, az onkoľmány zatia| szemben fennálló hosszú \ejaratu kotelezetts égét a
bevételekben meg nem tériilő elszámolt éľtékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig
elengedi, a vagyonkezelési szerződéskötés időpontjára, 2012. október 04-tő| 2017.
augusztus 12. ĺapjáig.

A Józsefuáľosi Kĺizĺisségi Házak Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerúsített éves
beszámolójábaĺ a bevételekben meg nem téľülő elszámolt és elengedett értékcsökkenés
összege I9.I74 eFt.

b) felkéri a Józsefuiíľosi Kcizösségi }Jazak Nonprofit Kft. ugyvezetőjét, hogy a
vagyonkeze|ési szeruődés móđosítását elfogadás céljából terjessze elo a Képviselő-
testĹilet 2014.januaľ havi első rendes tilésérę.

Felelős: a) pont esetén polgáľmester, b) pont esetén Józsefuáľosi Közösségi Házak
Nonproťlt Kft. ügyvezetője

Határidő: a) pont esetén 2013. đecembeľ 18.' b) pont esetén a Képviselő-testiilet 20|4.
jaĺuttr havi első ľendes tilése

2. a) elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező taľtalommal a Jőzsefvźnosi Közösségi
Hazak Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását és felkéri a polgáľmestert annak
a|źirására.

b) az a) pontban foglaltak a|apjźn felkéľi a lőzsefvttrosi KözösségiHazak Nonpľofit Kft.
igyvezetójét, hogy gondoskodjon a szfüséges cégiogi intézkedések megtételéről.

35



Felelős: a) pont esetén polgármesteľ, b) pont esetén Jőzsefyárosi Közosségi Házak
Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hatĺĺridő: 2013. december 18.

Dr. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 16 igen, 0 nem szavazatĺa|,tartőzkođźs
nélkiil elfogadta.

S,ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALlľrIZ MtNo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
466120I3.(XII.18.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület, mint a Józsefuáľosi Közösségi Hźnak Nonprofit Kft. egyszemélyes
tulajdonosa úgy dĺint, hogy

1. a) a lőzsęfvátosi Kĺjzösségi Hazak Nonprofit Kft.-nek, mint a 366|5 helyľajzi szám
alatt felvett, a Budapest, V[I. keľület Horánszky utca 13. a|atti _ Difü és Vállalkozás-
fejlesztési Kcizpont ingatlan vagyonkezelőjének a vagyonkezęlési szerződésben
meghatározoÍt, az onkormanyzatta| szemben fennálló hosszú |ejaratű kötelezettségét a
bevételekben meg nem tériilő elszámolt értékcscjkkenésnek megfelelő összeg erejéig
elengedi, a vagyonkezelési szerződésktltés időpontjtlra, 2012. október 04-tóI 2017.
augusztus 12. napjáig.

A Józsefuaĺosi Közĺisségi Hazak Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített évęs
beszámolój ában a bevételekben meg nem téľĺilő elszámolt és elengedett értékcsökkenés
ĺisszege 19.174 e Ft.

b) felkéri a Józsefuaľosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a
vagyoĺlkeze|ési szęrződés módosítását elfogadás céljából terjessze elő a Képviselő-
testtilet 2014.januar havi első rendes ülésére.

Fęlelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetén Józsefuarosi K<jzĺjsségi Hazak
Nonprofit Kft . ügyve zetoje

Hatríridő: a) pont esetén 2013. december 18.' b) pont esetén a Képviselő-testület 2014.
janutr havi első ľendes ülése

2. a) elfogadj a az e|őteqesztés mellékletét képező taľtalommal a Józsefuarosi Közösségi
Hazak Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását és felkéri a polgármestert annak
aláírására.

b) az a) pontban foglaltak alapjźn felkéri a Jőzsefvárosi KcjzösségiHázak Nonprof,rt Kft.
igyvezetőjét, hogy gondoskodjon a szükséges cégjogi intézkedések megtételéľől.

Felelős: a) pont esetén polgármesteľ, b) pont esetén Józsefuaľosi K<izösségi Hazak
Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2013. decęmber 1 8.



Napirend 413. pontja
Javaslat a Bárka Józsefváľosi SzínházĹ és Kulturális Nonpľofit Kft.vel
kap cs olatos tulaj d ono s i dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

Dľ. Kocsĺs Máté
Napirend vitáját megnyitja, majd kérdés és hozzászőIźls hianyában leztrja. Szavazásra
bocsátj a a hatźr ozati j avaslatot.

1. a Bárka Józsefuaľosi SzínházĹ és Kulturális Nonpľofit Kft-ben fęnnálló l00 %-os
fulajdoni arźny megtestesítő,93.470.000,-Ft névértékű uz|etrészét 2014. januar 01. napjával
ingyenesen a Magyar Átlam tulajdonáb a ađja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l 4.január 0 1 .

2. elfogadja az előte4esnés I. szźtmu mellékletét képezí| ,,Mególlapodás társasógi
üzletrész inglenes átruházósáľól,' sző|ő MNV Zrt-ve| ktĺtendő szerződés];rrtalmi elemeit és
f e|hatalmazzaapo|gármestertaszeruődésa|áírására.

Felelős: polgármester
Határidó: 2013 . december 20.

3. a) a Bárka Józsefuárosi Színhfui- és Kulturális Nonprofit Kft.-vel kötött, a 8|l20I2.
(III.01.) szĺímú hatáĺozattal elfogadott tagi kölcsöĺszerzőđést módosító 42612012. CKI.06.)
számis' döntésében foglalt tcjrlesztési hatźtridőt2014. december 3I-ére módosítja azza|,hogy a
2013. marciusi tĺjrlesztési hatáĺidó e|muIasńását tudomásul veszi, azza| kapcsoIatban
kovetelést nem kíván érvényesíteni.

b) aBárka Józsefuaľosi Színhazi- és Kultuľális Nonprofit Kft.-vel kötött, a 97l20I2.
(III.22.) szźlmu hatźrozattal elfogađott tagi kölcsonszetzőđést módosító 42612012. (X[.06.)
számu döntésében foglalt tĺjrlesztési hatánđót2014. decembeľ 31-éľe módosítja azza|, hogy a
2013. máľciusi törlesztési hatándő elmulasztását tudomásul veszi, azzal kapcsolatban
kĺjvetelést nem kíván éľvényesíteni.

c) felkéri a polgáľmesteľt a tagi kĺilcs<inszerződések módosításaľa és egyben
f e|hata|mazzaapo|gármestertaszerzóđésmódosítása|źlírására.

d) az a) és b) pontokban foglaltak míatt az onkoľmányzat kíađás 11107-01 cím
működési cél és általános taľtalékon be|u| az általános tarta|ék e|óirźnyzatát - kotelező feladat
_ és a 11802 cím _ önként váIIaIt feladat _ működési kölcsönĺjk visszatéľülés e|íĺirźnyzatát
20.000,0 e Ft-tal csrikkenti.

e) felkéri a polgáľmestert, hogy a hatfuozatban foglaltakat a k<iltségvetés kĺivetkező
módosításán á| v egy e Íigyelembe.
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Felelős: polgármester
Határidő: a), b) és d) pont esetén 2013. decembeľ 18., c) pont esetén 2013. december 20, e)
pont esetéb en a20I3. évi koltségvetésről szóló ľendelet következő módosítása

4. kezdeményezi az onkormanyzat és a Bźĺrka Józsefuárosi Szíĺlházi- és Kulturális
Nonprofit Kft. kĺjzott 2006. április 06. napjĺín létrejött kozszo|gáItatásí szerződés 2013.
decembeľ 3I. napjával töľténő közĺjs megegyezéssel tĺiĺténő megszüntetését, és felhatalmazza
a polgĺĺrmestert a szeruoďést megsztintető dokumentum aláításáta.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. december 3 1 .

Dr. Kocsis NIáté
Megállapítja, hogy a Képviselo-testtilet ahatźnozatot 16 igen, 0 nęm szavazatta|, tartózkodás
nélkül elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ AT:ľrIZ AT ALHI Z MINo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
467ĺ20|3.(KI.t8.)

1. a Bárka Józsefuĺíľosi Színhazi- és Kulturális Nonprofit Kft-ben fennálló 100 %-os
tulajdoni aránfi megtestesítő,93.470,000,-Ft névértékti uzletrészét2014. januĺíľ 01. napjával
ingyenesen aMagyar Allam tulajdonába adja.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 20I 4. j anuár 0 1 .

2. elfogadja az eLőteqesńés I. szźmű mellékletét képező ,,Megállapodás társasági
üzletrész ingyenes átruházásáról,, szőIő MNV Zrt-ve| kcĺtendő szerzőđés tarta|mi elęmeit és

felhata|mazza a p olgáĺme stert a szerző dés aIáit ásfu a.

Felelős: polgármester
Hatźľľ'dő: 20|3 . december 20.

3. a) aBárka Józsefuĺĺrosi Szíĺlházi- és Kulturális Nonprofit Kft.-vel kötött, a 8|l20I2.
(m.01.) számú hatáttozattal elfogadott tagi kdlcsönszerzőđést módosító 42612012. (xII.06.)
számu döntésében foglalt ttjľlesztési határiđőtf014. december 31-ére módosítja azzal, hogy a
20|3. maľciusi tcjrlesztési határidó elmulasztását tudomásul veszi, azza| kapcsolatban
ktjvetelést nem kíván érvényesíteni.

b) aBárka Józsefuĺĺľosi Színhazí- és Kulturális NonpľoÍit Kft.-vel kötött, a 97/2072.
(|II.22.) szélmu hatátozaÍtal elfogađott tagi kölcsönszerzodést módosító 42612012. CXII.06.)
szźĺĺru döntésében foglalt törlesztési hatándőt2014. december 31-ére módosítja azza|, hogy a

2013. maĺciusi ttjrlesztési hatáľidő eImulasztását tudomásul veszi, azzal kapcsolatban
kĺjvetelést nem kíván érvénvesíteni.

16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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c) felkéri a polgármestert a tagi kölcsĺjnszerződések módosításara és egyben
f e|hata|mazzaapolgźrmestertaszerzóđésmódosítása|áítéséra.

d) az a) és b) pontokban foglaltak miaÍt. az onkoľmányzat kiađás 11107-0l cím
mĺĺktidési cél és általános tartalékon be|u| az általános tartalék eIőirźnyzatźú - kote|ező feladat
_ és a 11802 cím _ ĺinként vá||a|t feladat - működési kĺilcsönök visszatériilés előirźnyzatát
20.000,0 e Ft-tal csökkenti.

e) felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatbaĺ foglaltakat a költségvetés következő
módosításánál vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a), b) és d) pont esetén 2013. december 18., c) pont esetén 2013. december 20., e)

pont esetébena}}I3. évi költségvetésľől szóló ľendelet kovetkező módosítása

4. kezdeményezi az onkormányzat és a Bárka Józsefuaľosí SzinházĹ és Kulturális
Nonpľoĺrt Kft. k<jztjtt 2006. április 06. napjan létrejött kozszolgá|tatási szerződés 2013.

december 3I. napjával torténő k<jzös megegyezéssel tĺirténő megszĹintetését, és felhatalmazza
a p o 1 giírm e stert a szer ző dést me gs ztintető dokume ĺfiln a|źir ásáĺ a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźtridő: 20|3. december 31 .

Napirend 414. pontja
Javaslat a Budapest Jőzsefválrosi Onkormányzat tulajdonában áIló lakások
béľbeadásának feltéte|eiľől, valamint a lakbér méľtékéľől szĺólĺi 16120|0.
(III.08.) számú tinkorm ányzati rendelet mĺído s itásár a
(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺĺ.tlté - polgáľmester

I)ľ. Kocsĺs M:áLté

Napirend vitźlját megnyitja, majd kéľdés és hozzásző|ás hiarryában |ezáĺja. Szavazásta
bocsátja a 8 $-bó1 ál1ó ľendelet-tervezeÍet.

BUDAPEST JoZSEFvÁnos rÉpvlspro.ľesrÜrETE ELFoGDJA És ľ,ĺBca.LKoTJA
BUDAPEST ľovÁnos YIII. KERÜLET ĺózsľľvÁnosr oľronľĺÁľĺyz,ł.ľ
xÉpvrsnlo TEsTÜLETÉNEK 54t20Í3. (xII.20.) oľronuÁI\rYZATI
RENDELETE A BUDAPEST JoZSEFVÁnosr oľronľĺÁNYZAT
TULAJDoľÁľa.ľ ÁIĺ,Ő LAKÁsoK ľÉRľna,nÁsÁľa.r FELTETELEIRŐL,
VALAMINT A LAKBÉR vĺnnľÉxÉRol, szoĺo 16I20I0.Uil.0s.)
oľxonuÁNYZATI RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis ľIáLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül
me galkotta az 5 4 l 20 13. (XII' 2 0. ) számu önkoľmányzati rendeletet.
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A SZAVAzÁsNe.r JELEN VAN to rÉpvĺspro
A RENDELETALKoľÁsHoz ľĺnĺo sÍľBľľ szóľoB g sÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvlspro-ľpsrÜrBrB 16 IGEN, 0 NEM, 0
ľłRľozrooÁssar ELFoGADĺ,q. És MEGALKoTJA BUDAPESľ novÁnos vIII.
xnnÜlnľ ĺozsnľvÁnosl oľronľvĺÁľyza.ľ r<Éľvrsnĺo _ ľnsľÜlpľÉľBx
54ĺ2013. , (xII.20.).. oľxonmÁlwza.ľr RENDELETE A BUDAPEST
ĺózsnľvÁnosr oľronľĺÁľyz.ł.ľ TULAJDoľÁľĺ'ľ Állo r,ĺ,xÁsox_=nnnnnoÁsÁľnr ľBrľÉrnĺBrnoĺ. VÁIANĺINT A tAKBÉn ľrľnľÉxľnor,
szoĺo 1 6/20 1 0. (III.08.) oľxonľĺÁrwza.ľr RENDELEI vĺouo sÍľÁsÁnol

Napirend 415. pontja
Javaslat a Kisfalu Jőzsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. feladat ellLátására
iľányuló szerződésének elfogadásáľa
(írásbeli előteľj esztés)

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis N.ĺ.áLté

Napiľend vitájat megnyitja, majd kérdés és hozzásző|ás hiĺányában lezáttja. Szavazásra
bocsátj a a következ ó hatćr ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

1. elfogadja az előteľjesztés mellékletét képezó, az onkormányzat és a Kisfalu
Józsefuarosi Yagyongazdálkodó Kft. közötti' ,,Szerzőđés vagyongazdálkodási
feladatok eIIátásáta,, táĺeytszerzőđést20|4. janutr 01' és 20|4. decembeľ 31. közötti
idotartamra' és felkéri a polgármestert annak a|áírásáĺa.

Felelős: polgármesteľ
Hataľiđő: 2014, ianuár 01.

2. a hatźnozat 1. pontja a|apján előzetes k<jtelezettséget vállal 2014. évre összesen
63.400,0 e Ft összegľe - melybő| a vizőra szerelési feladatellátásra 22.000,0 e Ft, az
eneľgetikai tanťrsítványok elkészítésére 6.000,0 e Ft, a rovar _ és rágcsálóirtási
feladatok e|végzésére 10.000, e Ft, a lakóépületek takarítása, házfelügyelete,
liftĺigyelet, valamint az ůzemi épületek és a telkek előtti járdatakarítási feladatokĺa
25.000,0 e Ft _ a díjtétel vźitozások'ra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 18.

3. felkéri a polgármesteľt és a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőjźĺ,hogy gondoskodj on az
onkormányzat és a Kisfalu Kft. közötti}}I5.januaľ l-jétől hatáIyba lépő új szerzódés
feItételrendszeľének kidolgozásáraés aztterjessze a Képviselő-testiilet elé elfogadásra.
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Felelős:
Hataridő:

polgĺíľmester, Kisfalu Kft . ügyve zetó igazgatőja
a Képviselő-testület 2014. november havi első rendes tilése

16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

4. felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi kĺiltségvetés tervezésné| a határozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felęlős: polgármester
Hataľidő: 20|4. évi költséevetés tervezése

Dľ. Kocsis l.ĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilęt ahatźrozatot 16 igen, 0 nem szavazaltal, taľtózkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc. Z MrNŐ S ÍTETT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
468t2013.(Xrr.18.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, az onkoľmĺányzat és a Kisfalu
Józsefuĺĺľosi Yagyongazdálkodó Kft. közĺjtti, ,,Szerzódés vagyongazdálkodási
feladatok ellátźsfua,, tareyúszerzodéstz}I4.január 01. és 20|4. december 31. ktjzötti
időtartamra' és felkéri a polgármestert annak a|źlírására.

Felelős: polgĺĺrmesteľ
Határiďó: 20|4. ianuĺĺľ 01.

2. a hatátozat 1. pontja a|apjźn előzetes kĺjtelezettséget váILaI 2014. évre cisszesen
63.400'0 e Ft összegľe - melybő| avizőra szerelési feladatellátźsra22.000,0 eFt, az
energetikai tanúsítvanyok elkészítésére 6.000,0 e Ft, a ľovaľ _ és rágcsálóirtási
feladatok e|végzésére 10.000' e Ft, a lakóépületek takarítása, házfe|igyelete,
liftügyelet, valamint az ijzemi éptiletek és a telkek előtti jańatakaľítási feladatokra
25.000'0 e Ft _ a díjtétel változásokľa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 18.

3. felkéľi a polgármesteľt és a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatóját, hogy gondoskodj on az
onkoľmányzat és a Kisfalu Kft. ktizĺjttí2OI5. jarrufu 1-jétől hatá|ybalépő új szerzodés
feltételrendszerének kídolgozásfuaés ail.terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľiđő: a Képviselő-testiilet 2014. novembeľ havi első rendes ülése
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4. felkéri a polgármesteľt, hogy a 2014. évi kĺiltségvetés tervezésnél a határozatbaĺ
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2014. évi költsésvetés teľvezése

Napirend 4ĺ6. pontja
Javaslat a Nemzeti Keľékpáros Charta a|áírására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Jakabfy Tamás - képviselő

Dľ. Kocsis lNĺ'áLté

Az e|őteqesztő részéről szóbeli kiegészítés nincs. A napirend vitajźú megnyitja, majd kérdés
éshozzászőlás hianyábanlezátja. Szavazásra bocsátja a következőhatźtrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dtlnt, hogy

1. csatlakozik a Nemzeti Keľékpáľos Chartéthoz

Felelős : polgĺĺľmester
IJatźriđo: 20|3. december 1 8.

f. felhata|mazza a po\gármesteľt a mellékletben található Nemzeti Kerékpáros Chaľta
a|étírástlra, és felkéri, hogy juttassa ęl a kezđeményező civí| szetvezete|ďlez.

Felęlős: polgáľmester
Hatáľidő: z}I4.január 1 5.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatźlrozatot 16 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodts
nélktil elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGY S ZERŰ szoľog g s Éc szÜrs ÉGE S
rnľÁRozaľ:
46gt2013.(Xľ.1s.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁsSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

l. csatlakozik a Nemzeti Keľékpáros Chartához

Felelős: polgármester
Hatariđó: 2013 . december 1 8.

2. feIhatalmazza a polgármestert a mellékletben ta|źiható Nemzeti Kerékpáros Charta
a|áftásátra, és felkéri, hogy juttassa el a kezdeményezó civ1| szervezete|<hez.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: z}I4.január 1 5.

5. Vagyonkeze|éssel, várostizemeltetéssel kapcso|atos előteľjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat ^ Józsefuáros Kerületi Epítési Szabá|yzatának (JoKEsZ)
mĺidosítására a Nemzeti Lovarda területére vonatkozóan
(írásbeli előterj esztés)
Előterjeszto: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

Dr. Kocsis M:áLté
Írásbeli előterjesztés, amelyet a bízottság megÍfugyalt. A napirend vitáját megnyitja, és
megadja aszőt Jakabs Tamás részére.

Jakabfy Tamás
A hiđegrazás keľülgeti, ha a Kormány kijelĺil kiemelt projekteket, főleg, ha józsefuiíľosi
projekteket minősít annak. Ennek a törvénynek az a lényege, hogy kiveszi a tćĺrsađalmi
kontrolt a beruházás fülül, egyszenĺsíti a batősźlgi eljárásokat, źitalźlban a Kormźny saját
magának adja ki az engeđéIyeket. Látták ezt nem rég a Ludovika téren a fakivágásoknál.
Több ilyen nagy beruházźst em|it, köztük a Ludovika téren töľtént fakivágást, amely a
Józsefuaľos legnagyobb teľmészetkarosítása volt. Kevés olyan törvény van, amely károsabb
volt Magyarországon az utőbbi évtizedben, mint ez, mind komrpciós kockázat, mind
természetkaľosítás szempontjából. Minđen beruhazást ezen a szemüvegen keresztiil 7tĺ, így a
Nemzeti Lovarda terĺiletén is egy ilyen projektet tervez megva\ősítani Magyarország
Kormánya, és a Nemzeti Lovarda teľületén is vannak ffü. Ezeket a tetmészeti értékeket ő is
szeretné védeni. A Ludovika tękintetében sem volt semmilyen eszköz a kezébeĺ, hogy ezt
megtegye. Pontosan ugyan ettől fél a Nemzeti Lovarda esetében is. A p|aztůloz közelebbi
telken egy nyilvanos közkertnek kellene lenni, de teľmészetesen nem az van, tehźtt sem a
zöldfelület sztnalékosan nem olyan, és nem is kĺjzkeľt. Nem lehet bejutni az utcfuőL
Gyakorlatilag nem lehetnę azon épület és mégis azon 7 %o-nyi épület van. Az előírt kĺjzkeľt
funkciónak egyik kľitériuma sem teljestil. A kieme|t benhźzásban sem szźnđékoznak ęzt a
funkciót megvalósítani, ott sem szándékoznak ezt az előíľást teljesíteni, hanem kérik annak a
megĺá|tonatásźlt. Ugy gondolja,hozzalétre a közkeľtet a fulajdonosą teljesen mindegy, hogy
magźnbenlhźulás vagy nemzetgazdaságilag kiemelt benlhźz,ás keretén belül. Kéri, a
Képvi sel ő -te stület, ho gy a ĺórÉ s z mó do sítás áh o z ne adj a hozzáj aru|ását.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadj a a szőt a F óépítész Úrnak.

Feľnezelyi Geľgely DLA
Pillanatnyilag közpark besorolású ez a teru|et. Maľ régebben ott állt a Lovaľda fedeles
lovaľdái közül az egyLk épület. l00 évre visszamenően eZ a terĹilet volt a Lovardának az a
területe' ahol a kültéľi lovasversenyeket rendeńék, és a gyakorlóterülete. Ez a teriilet
valójában a Szabá|yozási Tervben közpaľk leťt. Hogy míét an' nem sikeľült felderíteni. Úgy
gondolja, a teľület rendezése nem akkor történik meg' ha itt egy kĺizpaľkot megvalósítanak
egy olyan területen, ahol sosem vo|t az. A ľendezés épp akkoľ jön létľe, ha az a funkció,
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amely mindig is jellemző volt arra a tertiletre, aú" aLovardahasznźl|ja. Ezt a szabáIyozás is
mutatja. Ftiggetlenül attól, hogy ez egy kiemeltbervházás, ttlmogatható a Testü|et részéró| ez
az e|óterjesztés. Nem azért lrlfiéruk a SzabtĺIyozási Tervmódosítás, mert ezen a területen a
Nemzeti Lovarda mfüödtetője komolyabb építkezést tervezne, és ennek kapcsán ffüat
szeľetne kivágni, hanem a meglévő funkciókat akarja felújítani. Viszont egy közpaĺkban álló
régi Lovarda épületet még felirjítani sem tucĺná, męrt erre sem kapna építési engedélý. Ez, az,

indoka a SzabáIy ozási Terv módosításiínak.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dľ. Ferencz orsolya képviselő asszonynak.

Dľ. Feľencz orsolya
Elképedve hallgatta ai, az előítéletet, uhogy Jakabfu Tamás képviselőtaľsa az összes
komolyabb á|Iamí bęruházásra ,,ráh,Úzott'' valamifele komrpciős, źúIźńhatatLan, bízonýalan
hatteru jelzőt.EzekmegaIapozat|aĺtt||ítások, de inkább aztkétí, hogy vegye le a szemüveget.
Ezek a benlhźnások, csak amik a kertiletben történtek az elmiit években, azok mind
átlźihatőak, kifejezetten fejlesztik a kerĹiletet. Kéri, hogy konstľuktívabban álljon hozzá a

beruházáso|dloz.

Dr. Kocsis }ĺáté
Megadja aszőt Jakabt Tamás részére.

Jakabfy Tamás
Azt hal|gatja kicsit csodálkozva, hogy a Képviselő Asszony szerint a Ludovika fáiĺak a
kivágása ezek semmilyen kocktzatot nem jelentenek, és maximálisan átláthatók. Kérdezi a
Képviselő Asszonýól, tudta előľe, hogy menni fognak a motoros f,ĺľésszel a Ludovikara? Ha
nem, akkor, hogy érti eú. az átláthatőságot, és hogy érti azt, hogy semmilyen komrpciós
kockázat nincs ezekben a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásokban? Fenntartja a szavaít,
és ezek a beruhźzások, amelyek ezen törvény alatt Magyarország mindenkori koľmánya
végez, ezeket meg lehetne rendes eljráľások, ľendes építési, rendes zo|đhatősági eljárások
keľetében is megvalósítani. Lehet, hogy tovább tartana, korábban kellene elkezdeni tewezní
azokat. Azok az e\źxások sokkal átláthatőbbak lennének, mint ezen törvény a|á tartoző
eljĺíľások. Az LMP-nek az első ktivetése volt, hogy ezt atorvéný azoma| töröljék el.

Dľ. Kocsis M:áté
Módosító indítvĺányként fognak szavazli JakabĄ' Tamás képviselő javaslatĺáľól.

A Paľlamentben van olyan pźrttársa onnek, aki egy ĺemzetkozi egyezĺnény bizotĺsági
vítźtjában is koľrupciőt érzékęIt. Kozép-aftIkai orczág és Magyaľország kĺizötti nemzetkozi
egyezmény kapcsán is. Ebben semmi meglepő nincs, hogy mindenben komrpciót |átnak az
LMP-sek, de szeretné megnyugtatni Jakabff Tamást, hogy ne kapjon ,,hideg1elést'' a
Luđovika felújításától' a Nemzeti Lovarda benlházásátől, és a Holokauszt benlhźľ:źstól sem.

Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselő asszonynak.

Dľ. Ferencz orsolya
Jakabfu Tamás képviselőt szeretné emlékeztetni, hogy a rossz emlékú Gyurcsány-Bajnai
mutyi kormźnyzásnak 2010-ben vége lett. Attól, hogy ők magantőkének próbáltak kijátszani
állami vagyont, ennek a világon semmi köze nincs atlhoz, hogy felújítanak intézményeket,
helyre á||itanakkĺjzterületeket. Ha előfordul, hogy egy-egy'terĺileten kivágnak néhtny fźú'tlgy,
hogy az nem volt helyes, akkor maximálisan paľtner az A||arn abban, hogy helyreáI|ítsaaz
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esetlegesen okozott érdeksérelmet, vagy kárt' Az, hogy 2010 előtt miféle kíjátszása zajlott a
töľvényeknek, az nem ok arra, hogy most töľöljék el a magyar törvényeket.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Ákos képvisęlőnek.

Komássy Ákos
Nem fogja elemezni, hogy a jelenlegi Koľmány miként tette tönkľe a Gyurcsány Kormĺĺny
áIta| e|kezdett fejlesztéseket, ezért kén, hogy maradjanak a Józsefuĺáľosi onkormányzat
cselekvési teľiiletén belül.

I)r. Kocsis N.ĺáté
Megállapítja, hogy az előteľjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzźszőIźts nem érkezetĹ.
A napirend vitáját|ezáĺja, és szavazásľa bocsátja a következohattrozati javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. módosítja a Jőzsefvtros Kerületi Építési Szabá|yzatárő| sző|ő 6612007. (XII'12.)
önkormányzati rendeletet (JŐKÉSZ) a38826 és a 3882915 he\yrajzi számú telkeket
magában foglalóterĹiletre vonatkozóan a Nęmzeti Lovarda fejlesztéseinek
megvalósítása érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. decembęľ 18.

2. ahatározat 1. pondában meghatározottak érdekében telepiilésrendezési szerződést köt
aMagyat Állammal - azza|, hogy ezen szeruődés önkormĺányzati kcĺltségvetési fonást
nem igényel- és felhatalmazza a polgáľmesteľt annak a|áírásźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő 2013. december 18., a szerzőđés a|áírásźtnakhatarideje 2014. februaľ l.

Dr. Kocsis lĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatáĺozatot 72 igen,4 nem szavazatta|, tartőzkodás
nélkül elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI ZATALHoZ ľ,ĺľlĺ o s ÍrpTT S ZóToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
470ĺ2013.(Xil.1s.) 12IGEN 4 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. módosítja a Jozsefvźros Kerületi Epítési Szabźůyzatarő| sző|ő 6612007. (XII.12.)
<inkoľmlĺnyzati rendeIetet (JOKESZ) a 38826 és a 3882915 he|yrajzi számis, telkeket
magálbarl foglalóterületre vonatkozóan a Nemzeti Lovarda fejlesztéseinek
megvalósítása éľdekében.

Felelős: polgiíľmesteľ
Határidő: 2013. december 1 8.
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ahatározat-1. pontjában meghataľozottak érdekében településrendezési szerződést köt
a Magyat Allammal . azzal, hogy ezen szerzőđés cinkormányzati költségvetési forrást
nem igényel- és felhatalmazza a polgáľmestert annak a|áírásfua.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2013. december I8., a szerződés a|áirásának hatarideie 2014. február 1.

(I I óra 58 perckor Zentai oszkáľ képviselő elhag,lta a termet, így , Képviseĺő-testüIet
létszáma I5 főre csokkent.)

Napiľend 5/2. pontja
Beszámolró a Jőzsefválľosi Heti Piac 2013. július 6-tő|kezdődő műkłidéséľől'
valamint dłintés a 20Í3. és 2014. évi üzemeltetés ktiltségeinek biztosításáľĺíl
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Szilágyi Demeter - képviselő

Dr. Kocsis M:áLté
Íľásbeli el őterj e s zté s, amelyet az i l l etéke s bizottság me g!ár gy a|t.

A napirend vitáját megnyitja, majd kérdés és hozzásző|áshitnyában|ezárja.
S zav azást a b o c s átj a a kö vetkez ő hatźn o zati j avas latot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Józsefuarosi Közteriilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgtl|at
ígazgatőjának a beszámolóját aJőzsefvźrosi Heti Piac múkĺidésére vonatkozőarl.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.december 18.

2.) az Józsefuárosi Heti Piac 2013. évi bevételi kiesésére és a t<jbbletktiltségekľe
Jőzsefuáĺosi Közterület-felügyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgálat tészére 1.351,1 ę Ft
támogatást biĺosít az á|taLźnos tartalék terhéľe.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 201 3.decembeľ 18.

3') ahatarczatZ. pontjában foglaltak miatt:

az onkoľmźnyzat kiadás 11107-0l cím mfüĺidési cél és általános taľtalékon belül
az általános 1arta|ék e|őirźnyzatábő| - kĺjtelező feladat 1.351,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a 11108-02 cím _ kötelező önkormányzatí fe|adat - ťlnanszírozási
múködési kiadásokon belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutal ás a e|óir źny zatár a.

a Józsefvárosi Köĺerület-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgźiat 80105 cím -
kötelezo feladat - bevétel műk<jdési ťlnarszírozási bevételeken belül az írányitő

a)

b)

46



szervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetésí szátlán történő jővźirás
e|oirtnyzatát I.351,0 e Ft-tal megemeli, a mfüödési intézményi működési bevétel
e|őĺráĺyzatát-kötelező feladat - 1.2I1'5 e Ft-tal csökkenti,

c) a Jőzsefvárosi Kĺjĺeľiilet-felĺigyelet és Városüzemeltetési Szolgźiat kiadás 80105
cím - ktitelező felađat - személyi juttatás e|őirźnyzatát 356,3 e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő jĺírulékok és szociális hozzájźrulási adó e|őirányzatát 96,2 e Ft-tal
megemeli, a dologi kiadási elófuányzatźfi 50,0 ę Ft-tal, az áfa beÍizetés
előirányzatát263,0 e Ft-tal cs<jkkenti az ostermelői piac többletköltségei címen.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 20 1 3.december 1 8.

4.) E|őzetes kötelezettséget vállal kĺitelező feladatként a Jőzsefváĺosi Heti Piac 20|4. év
március 22-tőI december 20-ig terjedő időszakában (39 alkalom) tĺirténő
tizemeltetésére 4.247 e Ft tisszegben, melynek fedezetéiĺl a piac mfüödési bevételét
3.064,0 e Ft és az önkormányzat adóbevételeit 1.183,0 e Ft összegben jelĺili meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźridó 20 1 3.december 1 8.

5.) felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźltozatban foglaltakat a kĺiltségvetés következő
módosításánál és a 2014. évi kciltségvetés készítésénél vęgye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20l3.évi költségvetésľől szóló rendelet következő módosítása és a 2014. éví
költségvetés készítése.

Dr. Kocsis M:áúé
Megźilapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźrozatot 13 igen, 0 nem szavazatra|, f
tartő zko dás mel l ett elfo sadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHc.Z AT ALHI Z ľ,ĺnĺo s ÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
471t2013.(XI.1s.) 13IGEN 0 NEM 2 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dtint, hogy

1.) elfogadja a Józsefuarosi Közteriilet-felügyelet és Varosiizemeltetési Szo|gá|at
ígazgatőjának abeszźlmolőját a Jőzsefváĺosi Hęti Piac működéséľe vonatkozőan.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20 1 3.december 1 8.

2.) az Józsefuárosi Heti Piac 2013. évi bevételi kiesésére és a többletköltségekĺe
Józsefuarosi Kcjzterület-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat részére 1.351,1 ę Ft
támogatást biztosít az á|talános taľtalék teľhéľe.
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Felelős: polgármester
Hatariđő: 201 3.december 1 8.

3.) ahatározatŻ. pontjában foglaltak miatt:

a) az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül
aZ általános taľtalék e|őftźnyzatábőI - kotclcző fcladat 1.351,0 c Ft-ot
átcsoportosít a 11108-02 cím _ kötelező önkormányzati fe|adat - ťlnanszítoztlsi
műkĺjdési kiadásokon beIlJ,| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutal ás a előir ány zatźlt a.

b) a Jőzsefvárosi Kcjzterület-felügyelet és Váľostizemeltetési Szolgálat 80105 cím -
kötelező feladat - bevétel működési flnanszírozási bevételeken belül az irányítő
szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án töľténő jőváírás
eloiľtnyzatát I.351'0 ę Ft-tal megemeli, a műkcjdési intézményi műkĺjdési bevétel
eloirtnyzatát_kote|ező feladat - I.211,5 e Ft-tal csökkenti,

c) aIőzsefvárosi Közteľület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat kiadás 80105
cím - ktjtelezo feladat - személyi juttatás elóiráĺyzatźLt 356,3 e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájźrulási adő e|oirźnyzatát 96,2 e Ft-tal
megemeli, a dologi kiadási e|őirtnyzatát 50,0 e Ft-tal, az áfa befizetés
eLoirtnyzatát263,0 e Ft-tal csökkenti az őstermelői piac többletköltségei címen.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201 3.december 1 8.

4.) E|őzetes kötelezettséget vállal kĺjtelező feladatként a Jőzsefvźlrosi Heti Píac 2014. év
miĺrcius 22-tő| december 20-ig terjedő időszakában (39 alkalom) történő
tizemeltetés&e 4.247 e Ft összegben, melynek fedezetéül a piac mfüödési bevételét
3.064,0 e Ft és az önkoľmányzat adőbevételeit 1.183,0 e Ft tisszegben jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201 3.december 1 8.

5.) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozatbarl foglaltakat a kĺiltségvetés következő
módosításánźll és a20I4. évi költségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013.évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása és a 2074. évi
költségvetés készítése.

(]2,00 órakor Zentai oszkár visszajott az üĺésterembe, a Képviselő-testület létszáma így ismét
] 6 íő.)

Napirend 5/3. pontja
Javaslat a keľületi díjfizető zőna bővítés bevezetés hatáľidejének
módosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : Biál C saba - igazgatő lJózsefu aľo si Parkolás-Ĺizemeltetési S zolgáIat
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Dr. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesztés, amelyet a bizottság megtźĺtgya|t. A napiľend vitáját megnyitja' és
megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
A díjťlzető zőna bevezetésének hatfuidő módosítása az ott lakók legnagyobb bosszúságaľa
teremt alapot. Nem lehetne eú. ápri|is 1-jénél előľébb hozní? A lakók érdeke az,hogy a lehető
legnagyobb legyen a đíjfizeti5 zon1 mivel akkor lakóként nekík van matricaváItásíjog.'k.
Nem érti, és nem lźtja,miértkell ezt 4hőĺappa| elhalasztani.

Dľ. Kocsis l'Iáté
Megadja aszőtBiál Csaba részére.

Biál Csaba
A bevezetés háľom hónapot csúszik. Szerencsésebb ennek az iđőpontnak a megjelölése, mivel
aztarthatő. Az előtefiesztésből is kitrĺnik, hogy a bęvezetés nem a kerületen múlik, hanem a
Fővarosi onkormány zat pozítív dĺintésére várnak.

I)r. Kocsis lĺ.áté
Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
Ezekbő| az aĺryagokból mást olvasott kí. Az előterjesztés szerint a Fővárosi Kĺlzgýléshez
ktildött ľendeletmódosítás nem tartalmazza a kért módosításokat, és a levél, amelyet a BKK-
tól kaptak az nęm tarta|mazza ennek az okát. Ebben a LevéIben az szerepel, idézi
,,Tĺĺrsaságunk sajná|atta| vette tudomásul, hogy a város vezetése a kerületi cinkoľmanyzatok
vátakozásí övezetek módosításával kapcsolatos javaslatait nem támogatta, igy a Főviíľosi
Közgyűlés elé kerülő előterjesztés ezen javaslatokat nem taľta1mazza.,, . Meglapozott az a
gondolat, hogy áprilisban támogatni fogja a Fővaľos vezetése, vagy csak gondoljfü ezt a
dátumot. Ebből a levélből úgy tiĺnik' hogy nem érték el akivźnthatást a Fővaľosnál.

I)r. Kocsis l.Iáté
Dr. Sáľa Botond alpolgármesteľnek adja meg aszőt.

Dľ. Sára Botond
Polgármester Úr Főpolgáľmester Úrnak je\ezte eú. a problémát. Januĺíľban nyitottak az
egyeztetésre. Ez az ügy ttibb kerületet érint. Több keľiilet jelezte tźrgya|ási szánđékát, An,
gondolja, hogy az áprilisi határidőt azért foga|mazttk meg, mert a KozryíIésnek is kell
dönteni. Vé l eménye szeri nt a tźtr gy alássorozat p ozitiv an f o g zárulni.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy az e|őteqesńés tźttgyźtban további kérdés, hozzásző|ás nem érkezett. A
napirend v itáját Iezárja, és a követk ezo hattr ozati j avaslatot bocsátj a szav azásta.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a28912013. (vil.17.) számű képviselő-testiileti hatáĺozat 1. a./ pontja szerinti hatarĺđőt
2014. januźlr 1. napjáról 2014. április I.napjźlramódosítja.

Felelős: polgármesteľ.
Határidő: 20|4. április 0 1.
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2. a 28912013. (VII.17.) számí képviselő-testületi hatćlrozat 3. pontját visszavonja és

helyébe a kĺjvetkező lép:

a.l 2014. április 01-jétő1 a Jőzsefvtlrosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat engedéIyezett
parkoló őri |étszámát 30105 címen 15 fővel megemeli, így a paľkoló.üzemeltetési
|étszámát 50 foről 65 főre megemeli.

b.l az engeđé|yezett létszttmbővítés egy főre jutő átlag illetményét munkáltatót teľhelő
jarulékok és szociális hozzájáruIási adó nélkül 14 f&e bruttó 170,0 e Ft/hó, 1 főre 220,0 e

Ft/hó összegben hatáľo zza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. ápľilis 0 1 .

3. a 28912013. (V[.17.) számű képviselő-testiileti hatáttozat 4. pontját visszavonja és

helyébe a kĺjvetkező lép:

ahattrozatban foglalt parkolás bővítés míatt az egyszeľi bervhźzási, dologi kiadásokľa -
k<jtelező feladat - összesen 200.219,0 e Ft-ot biztosít, melyből a 2013. évi egyszeri
beruhtzási kiadás összege 13I.625,0 Ft, melynek fedezetét az általános tartalék
eIőfu ány zatáb őI a Képvi s el ő -te stül et bizto sította.

Felelős: polgaľmester
Hataridő: 2013. december 1 8.

4. a 28912013. (V[.17.) szźlmi képviselő-testiileti hatźrozat 5. pontját visszavonja és
helyébe a k<jvetkező lép:

a.l 2014. évre II0.278,0 e Ft-ra ęlőzetes kötelezettséget vállal, melyből egyszeri
bervhź.zźs kĺiltsége 48.266,0 e Ft, egyszeri múködési költség <isszege 20.328,0 e Ft, taľtós
múködési kĺiltsége 13.299,0 e Ft, bér és járulék juttatások költsége 28.385,0 e Ft.

b.l 2015. é\Ąől taÍtós mfüödési kotelezettséget vállal a mfüĺjdési dologi költségekľe
|7.732,5 e Ft összegben, szemé|yi juttatźlsok és járulékainak költségére 4f.249,0 e Ft
összegben.

c.l az a.l-b.l pontban előľe vállalt kötelezettségek fedezetéül az intézmény paľkolási
bevételét jelöli meg.

d.l a 2013 . évi költségvetésben jóváhagyott parkoló automata beszętzés céIjára I3I .625,0
e Ft felhalmozási kiadás előirćnyzata tęrhéľe engeđé|yezi a Józsefuárosi Paľkolás-
üzemeltetési Szolgálat szźlmźlra, hogy a 2013. évi ezen szabađ pénzmaradványa teľhére
2014. évben ktitelezettséget vállaljolr.

e./ felkéľi a polgármesteľt, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél,
valamint a f0I3. éví péĺumarađvźny elszámolásánáI a hatźrozatban' foglaltakat vegye
írgyelembe.

Felelős : polgármesteľ, Józsefuaľosi Paľkolás-tizemeltetési Szolg źllat igazgatőja
Határidő: a mindenkori költségvetés elfogadása és a pénzmaradvźny elszámolása
vonatkozás ábarl 20 I 4. ápľilis 3 O-ig.

5. a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 39012013. (X.30.) szárrru képviselő-
testületi 2. pontjábarl elfogadott SzewezeÍi és Műkĺjdési Szabźiyzatźú 2014. január 1-jei
hatá|yba lépéssel úgy módosítja, hogy a kciltségvetési szeľv engedéIyezęÍÍ. Iétszámtń



2014. április 1-jétől 65 főben hatźrozza meg és felkéri a polgármesteľt a módosításokkal
egységes szetkezetbe foglalt Szerłezeti és Mĺĺkĺjdési Szabá|yzat aláírásćtra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: z}I4.január l.

6. felkéri a Jőzsefvźltosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatőját, ahogy a Képviselő-
testĹilet 201'4. március havi ľendes ülésér a készítsen tájékońatőt a parkolás bővítéséről
megvalósításaról.

Felelős : Józsefu áľo si Paľkolás-tizemeltetési S zoIgálat igazgatőj a
Hataridő: a Képviselő-testület 2014. máľcius havi rendes ülése

Dľ. Kocsis N.Ąáté
Megállapítja, hogy ahatźtrozatot a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal,tartőzkodás
nélkÍil elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlľrIZ MINŐ S ÍTETT SZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGE S
Ha.ľÁRoza.ľ:
472l20t3.(KI.18.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a28912013. (V[.17.) számű képviselő-testületi hatźnozat |. a.l pontja szerinti hataľidőt
20 I 4. j aĺluár 1 . napj ár ő| 20 I 4 . április | . napj źtĺ a módo sítj a.

Felelős : polgármester.
Hataridő: 2014. április 01.

2. a 289/2013. (V[.17.) száĺrń képviselő-testületi hatfuozat 3. pontját visszavonja és
helyébe a következő lép:
a./ 2014. ápľilis 01-jétől a Jőzsefvźnosi Paľkolás-iizemeltetési Szolgálat engeđé|yezett
parkoló ori |étszttmát 30105 címen 15 fővel megemeli, így a parko|ő-uzemeltetési
|étszámát 50 főről 65 főre megemeli.

b.l az engeđé|yezett |étszámbővítés egy Íőre jutő át|ag illetményét munkáltatót teľhelő
jaľulékok és szociális hozzájttuIźtsi adó nélkül |4 fore bruttó 170,0 e Ft/hó, 1 fĺĺre 220,0 e
Ft/hó ĺisszegben hataľo zza meg.

Fęlelős: polgáľmester
Határiđő: 20l 4. április 0 1 .

3. a 289/2013. (VII.17.) szźlĺn,Ú képviselő-testületi hatźtrozat 4. pontját visszavonja és
helyébe a következő lép:

ahatározatban foglalt parkolás bővítés miatt az egyszeri beľuhazási, dologi kiadásokĺa _
kote|ező feladat - cisszesen 200.fI9,0 e Ft-ot biztosít, melyből a 2013. évi egyszeri
beruházási kiadás összege |3l.625,0 Ft, melynek fedezetét aZ źt|ta|źtnos taĺta|ék
előírźnyzatábő| a Képviselő-testtilet biztosította.

Felelős: polgármester
llatáridő 2013. december 1 8.
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4. a 289/2013. (VII.17.) számű képviselő-testületi hattlrozat 5. pontját visszavonja és
helyébe a kĺjvetkező lép:

a.l 2014. évre 110.278,0 e Ft-ľa előzetes kĺjtelezettséget vállal, melyből egyszeri
beruházás költsége 48.f66,0 e Ft, egyszeri múkodési költség összege 20.328,0 e Ft, taľtós
működési költsége 13.f99,0 e Ft, bér és jaľulék juttatások koltsége 28.385,0 e Ft.

b./ f0I5. éVtől taľtós műkĺjdési kĺjtelezettséget vállal a működési dologi költségekĺe
77.732,5 e Ft összegben, személyi juttatások és jaľulékainak kdltségére 4f.249,0 eFt
összegben.

c.l az a./-b.l pontban előľe vállalt kötelezettségek fedezetéül az intézmény parkolási
bevételét jelöli meg.

d.l a20I3. évi költségvetésben jóváhagyott parkoló automata beszerzés céIjára 131.625,0
e Ft felhalmozási kiadás előirźnyzata terhére engedéIyezí a Jőzsefváĺosi Paľko1ás-
üzemeltetési Szolgálat szźnntľa, hogy a 2013. évi ezen szabađ pénzmarađványa terhére
2014. évben kötelezettséget vállaljon.

e./ felkéri a polgármesteľt, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél,
valamint a 2013. évi pénzmarađvány elszámolástnáI a határozatbaĺ foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ, Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési SzolgáIatígazgatőja
Határidő: a mindenkori költségvetés elfogadása és a pénzmatadvány elszámolása
vonatkozás źlban 20I 4. április 3 O-ig.

5. a Jőzsefvźxosi Paľkolás-iizemeltetési Szolgá|at 39012013. (X.30.) számu képviselő-
testiĺleti 2. pontjában elfogadott Szervęzeti és Mfüodési SzabáIyzattlt 20t4. januĺáľ 1-jei
hatá|yba lépéssel úgy módosída, hogy a kĺiltségvetési szerv engeđéIyezett |etszáľrlź./-

2014. április 1-jétől 65 főben hatźtrozza meg és felkéľi a polgáľmestert a móđosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és MűkĺjdésíSzabá|yzat a|áírására,

Felelős: polgármester
Határiđo : 201' 4. j anuár 1 .

6. felkéri a lőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgá|at igazgatőját, a hogy a Képviselő-
testtilet 2014. március havi rendes üléséľ a készítsen tájékoztatőt a parkolás bővítéséről
megvalósításaľól.

Felelćĺ s : Józsefu áro si Parko lá s-ii zemęltętési S zcll gá l a Í igaz,gaÍ,őja
Hataľidő: a Képviselő-testiilet 2014. maľcius havi ľendes ülése

Napirend 5/4. pontja
Javaslat a Jőzsefválrosi Kiizteľület.felügyelet és Váľosůizemeltetési Szolgálat
felad ataival kap cso lato s diintés ek megh oza ta|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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Dr. Kocsis Máté
Íľásbęli előteľjesztés, amelyet a bizottság megtáĺgya|t. A napirend vitáját megnyitja, és
megadja aszőt Jakabff Tamásnak.

Jakabfy Tamás
A ľendőľség ań, jelezte, hogy a keľet, anrelyľe szeľződtek októbeľľe kirrreľült. Ez egy éľdekes
fejlemény. Altalrábaĺ az onkormźnyzat olyan szerződéseket köt, amelyben megadja a
mennyiséget, egységfuat. Ahogy źúnézte az anyagokat, azt |átta, hogy megadott egy
keretösszeget, viszont a másik oldalľól a Rendőrkapitrínyság nem vállalta az egységáľat'
hanem egyéb, ismeretlen és átláthatat|aĺ szabźtlyok alapján őrabért tĺIlapított meg, amely
végtil átlagosan nagyobb lett, mint amennyit a szerzóđésben, vagy legalábbis az
előterjesztésben és a határozatbaĺ rogzitettek. Megkérďezi, mi alapján á||apitják meg az
őraďíjakat,I<l á|Iapítjameg az összegeket. Amikor mźlr ęz előre látható volt, miért nem akkor
kértek pluszforrást?

Dr. Kocsĺs Nĺáté
Megadja a szőtAcs Péter igazgatő tészérę.

Ács Péter
2013. évre vonatkoző térťĺgyelő Ĺizemeltetésére biztosított kereteket egyrészt, még korábban a
Józsefuaľosi Közteľület-felügyel et őraszźlmban javasolta a BRFK-nak. Ez óránként 1.600.- Ft
+ járulékai vo|t.Ezt a BRFK elfogadta, nem kérte, hogy a keretösszeg magasabb |egyen.Ez
az őruszźm hatźxozta meg az évi 53.000.000.- Ft-os támogatást. Köztudott, hogy a VIII.
kerületi Rendőrkapitányságon a különböző beosztású, ľendfokozatú kollégak &abére
különböző. A Rendőrkapítányság vezetói megpróbáltak aĺĺa tĺirekedni, hogy a túlórábaľl
teljesített tevékenységet, ilgy mond alacsonyabb beosztású és rendfokozatú kollégák
teljesítsék. Ezze| még benne lettek volna az I.600.- Ft-os keľetben, azonban a je|entkezés erre
a felađatra, olyan méľtékű toľzulásnak vo|t az eredménye, hogy többségében tisztek
jelentkeztekaz év végén, akiknek az őrabére jóval magasabb, mint a javasolt' és a BRFK által
elfogadott 1.600.- Ft/őra + jĺíľulékai. Ennek következtében történhetett meg az, hogy október
végére elfogyott az 53.000.000.- Ft-os önkormanyzati támogatás. Sajnálattal tudomásul kell
venni, hogy a BRFK nem jeIezte az íđoarányos fe|hasznźiás túllépését. Ez most jutott a
tudomásukľa, és ezért szfüséges ez a ďoĺtés. A 2014. évre vonatkozóan miír egy emelt
összeget kéľtek. Az emelést elfogadta a BRFK a jövő évľe vonatkozőaĺ.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy az elĺ5terjesztés targyában további kérdés, hozzásző|źls nem volt. A
napiľend vitáját|ezfuja, és a kĺivetkęző hatáĺozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az onkoľmányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitĺĺnyság között 2OI3. évre vonatkozó
tiúszo|gá|at ťĺĺanszirozása tĺĺľgý megállapodást kiegészíti, melyhez |3.635,0 e Ft-ot
biĺosít a Józsefuaľosi Közteľület-felügyelet és Varostizemeltetési Szolgálat
költségvetésében tervezett térťrgyelő kameraľendszer működtetése előirányzatterhére.

Felelős: polgármester
Határid(3: 2073. december 18.
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2.

a
J.

4.

a hatátozat 1. pontja alapján elfogadja az eloterjesztés 2. szźlmű mellékletét képező,
megállapodás kiegészítését és felkéľi a polgáľmestert annak alźirástra.

Felelős: polgármester
Hattlridő 20t3. december 18.

kezđeményezi a Budapesti Rendőr-fokapitanyság és az Önkormtnyzat között a
közterĹileti térťrgyelő ľendszeľ Ĺizemeltetésére taľgyú, 201,1. november 07-én kelt,
hatttrozatlarl időľe kötött megállapodásnak közĺjs megegyezéssel történő megsziintetését
2013. december 31. ĺapjáva| és felkéri a polgármesteľt annak a|áftásźlra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013. december 31.

a) elfogadja az előter1esnés 3. számt mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
főkapitanyság és az onkormányzat között, 20|4. januaĺ 01-től 2014' december 31-ig
tartó końeľÍileti térfigyelő rendszeľ üzemeltetésére vonatkozó megállapodást, melyhez
35 065,8 e Ft-ot biztosít előzetes k<jtelezettségvállalás keretében _ kötelező felađat - az
onkormán yzat saját bevételeinek terhére.

b) az a) pont aIapjáĺ felkéri a polgáľmestert a megállapodás aláirćĺsćra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: Z}L4.január0l.

a) elfogadja az eIoterjesńés 4. számu mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
frőkapitanyság és az onkormáĺyzat kĺizĺjtt 2014. január 01-től 2014. decembeľ 31-ig
tarto, Íiszolgálat ťlnaĺszírozására vonatkoző megźi|apodást, melyhez 60.000'0 e Ft-ot
biaosít előzetes köte1ezettségvá||a|ás keretében _ kötelező feladat _ az onkormźnyzat
saj át bevételeinek terhére.

b) az a) pont a|ap1an felkéri a polgármestert a megállapodás a|áításfua.
Felelős: polgáľmester
Határiđő 20I4.januĺĺľ01.

a lőzsefvźĺrosi KözeľĹilet-felügyelet és Varostizemeltetési Szolgálat 2014.januĺĺľ 01-től
szeptember 30-ig terjedő időszakľa, a tétťĺgyelő rendszer 2014. évi fejlesztéséhez
szĹikséges biztonságtechnikai, mríszaki szakértoi tevékenység e||átására 1 fő biĺonság-
technikai műszaki szakértő megbízźsí szerződés keretében foglalkoztathat, me|yhez
2.286,0 e Ft-ot biztosít előzetes kĺitelezettségvállalás keretében - önként vźiIalt feladat _
az onkormányzat saját bevételeinek terhéľe.

Felelős: Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Várostizemeltetési
Szolgálatigazgatőja
Hataľidő: 20|4.januaľ01.

a lőzsefvárosi KöaeľĹilet-felĹigyelet és Városüzemeltetési Szo|gáIat2014.januaľ 01-től
december 31-ig teľjedő iđőszaha, |2 fő kerület gondnokot megbízźsi szerződés
keretében foglalkoztathat' melyhez 12.529,4 e Ft-ot biztosít előzetes
kötelezettségvállalás keľetében _ önként vá||a\t feladat _ az onkormtnyzat saját
bevételeinek terhére.

5.

6.

7.
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Felelős: Józsefuárosi Közteriilet-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hatfuidó: 20|4. ianuáľ 01.

8. a Józsefuaľosi közterületi térÍigyelő rendszer jelenlegi meghibásodásainak
megsziintetésére irányuló soľon kívÍili műszaki, technikai intézkedések végrehajtásźlhoz
3,238,5 e Ft-ot biztosít az áIta|ános taľtalék teľhéľe _ ktjtelező feladat -.

Felelős: polgármesteľ
Határiđo: 20|3. december 1 8.

9. ahatározat 8. pontjában foglaltak miatt

a) az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos taľtalékon beltil
az általĺínos taľtalék előirźnyzatźlbő| - kotęIező feladat 3.238,5 e Ft-ot
átcsopoľtosít a 11108-02 cím _ kötelező önkormányzati feladat - finanszírozási
működési kiadásokon belril az irźnyítőszervi trímogatásként folyósított támogatás
ki utalás a e|őir źny zatáĺ a.

b) a Jőzsęfilźrosi Közteľiilet-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80109 cím -
kotelező feladat - bevétel műkĺidési ťlnanszírozási bevételeken belül az irźnyitő
szervi támogatásként folyósított tźlmogatás fizetési szán|źn történő jóváírás
előirźnyzatát és a dologi kiadási e|őirányzatát 3.238,5 e Ft-tal megemeli a
térfi gyelő-kamerarendszeľkarbarfiartźtsacímén.

Felelős: polgáľmester
Hattríđó: 2013. decembeľ 1 8.

10. felkéľi a polgármesteľt, hogy a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításanál és a 2014. évi k<iltségvetésről szóló ľendelet megalkotásánál a
hatźn ozatb arl fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: a 2013. évi költségvetés következó módosítása, a 2014. évi ktiltségvetés
készítése

Dr. Kocsis N Iáfté
MegáI|apítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatátozatot 15 igen, 0 nem szavazatta|, I
Íartő zko đás sal el fo gadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lo xÉpvlsEro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHI Z EGYSZERÚ SZoToBB sÉc szÜrs Écps
HATÁRoZAT:
473l20t3.(KI.18.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy d<!nt, hogy
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1. az onkormźnyzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság k<izött 2013. évre vonatkozó
tulszo|gá|at ťĺnanszírozása tźrgý megállapodást kiegészíti, melyhez 13.635,0 e Ft-ot
biaosít a Józsefilaľosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat
koltségvetésében tewezet. téľfigyelő kameraĺendszer működtetése eloírányzat terhéľe.

Felelős: polgáľmester
lJ.atáriđő: 2013. december 18.

a |.ĺatáĺozat 1. pontja alapján elfogadja az eIoterjesztés 2. számu mellékletét képező,
megállapodás kiegészítését és fęlkéri a polgáľmestert annak alźirásźra.

Felelős: polgĺĺrmester
Határidő: 2013. december 18.

kezdeményezi a Budapesti Rendőr-főkapitányság és az onkoľmányzat kĺjzött a
kĺjzteľiileti térÍigyelő rendszer üzemeltetésére tárgý, 2011. november 07-én kelt,
batározat|an időľe kĺjtött megállapodásnak köz<js megegyezéssel töténő megsztintetését
2013, december 3I. napjźxal és felkéri a polgármestert annak a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: f013. december 31.

a) elfogađja az e|oterjesztés 3. szźtmű mellékletét képezó, a Budapesti Rendőľ-
főkapitányság és az onkormányzat kĺizĺjtt, 2014. januar 01-től 20|4. december 3l-ig
1artő końeľiileti térťrgyelő rendszet uzemeItetésére vonatkozó megállapodást, melyhez
35 065,8 e Ft-ot biĺosít előzetes kötelezettségvállalás kerętében - kötelező feladat _ az
onkormán y zat saját bevételeinek terhéľe.

b) az a) pont alapjan felkéri apo|gźtrmestert a megállapodás a|áírásźlra.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2014.január01.

a) elfogađja az előterjesztés 4. szźlmű mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
fokapitanyság és az onkormtnyzat kozött 2014, januźr 01-től 2014. december 31-ig
ĺartő, ffilszolgáIat ťĺnanszirozására vonatkoző megállapodást, me|yhez 60.000'0 e Ft-ot
biĺosít előzetes kotelezettségvćiLalás keretében _ kote|ező feladat - az onkormźnyzat
saj át bevételeinek terhéľe.

b) az a) pont alapján felkéri a polgármesteľt a megállapodás aláításáľa.

Felelős: polgáľmester
Hatal.idő: zUI4.januar.0l.

a Jőzsefvźrosi KözterĹilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat 2014. januáĺ 01-től
szeptember 30-ig teľjedő időszakľa, a térťlgyelő rendszer 2014. évi fejlesztéséhez
szfüséges biztonságtechnikai, műszaki szakértői tevékenységel|átására 1 fő biztonság-
technikai műszaki szakérto megbizási szerződés keľetében foglalkoztathat, melyhez
2.286,0 e Ft-ot biĺosít előzetes kötelezettségváI|a|ás keretében _ önként vállalt feladat -
az onkormányzat saját bevételeinek teľhére.

Felelős: Józsefurírosi Közterület-felügyelet és Váľosüzemeltetési
Szolgźiatigazgatőja
Határidő: 2014. ianuar 01.

a
J.

4.

5.

6.



a Jőzsefvźlrosi Kĺiztertilet-feltigyelet és Váľosüzemeltetési Szo1gá1at 2014. januat 01-től
december 31-ig terjedő ídősza]<ra, L2 fő keľület gondnokot megbízási szerzóđés
keretében foglalkońathat, me|yhez 12.529,4 e Ft-ot biĺosít előzetes
kĺjte1ezettségvá||a|ás keretében _ önként vállalt feladat _ az o*ormányzat saját
bevételeinek terhére.

Felelős: Józsefuarosi Ktjzterület-felügyelet és Vaľostizemeltetési Szolgálat ígazgatőja
Hataridő: 2014. ianuáľ 01.

a Józsefuaĺosi közterületi térfigyelő rendszer jelenlegi meghibásodásainak
megsziintetésére iranyuló soron kívÍili műszaki' technikai intézkędések végľehajtásźůloz
3,238,5 e Ft-ot biĺosít azá|ta|źnos taľtalék terhére - kötelező feladat _.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|3. december 1 8.

9. ahatźtrozat 8. pontjában foglaltak miatt

a) az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím műk<jdési cél és általanos taľtalékon belül
az általános taľtalék eloírényzatźlbő| - kötelező feladat 3.238,5 e Ft-ot
átcsoportosit a I1l08-02 cím - kĺjtelező tinkormrányzati fe|adat - ťlnanszítoztlsi
műktjdési kiadásokon belül az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalás a e|őír ćny zatźlr a.

b) a Jőzsefvźtrosi KözteľĹilet-felügyelet és Vaľosiizemeltetési SzoIgáIat 80109 cím -
kĺjtelező felađat - bevétel miikĺjdési ťĺnanszírozási bevételeken belül az futnyítő
szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźmlźn töľténő jőváirás
e|őirźlnyzatát és a dologi kiadási eIőitźlĺyzatát 3.238,5 e Ft-tal megemeli a
térfi gyel ő -kam eľa ľendszer karb antartás a címén.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2013. decembęr 1 8.

10. felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésről szóló rendęlęt következő
módosításĺánál és a 2014. évi kĺiltségvetésről sző|ő ľendelet megalkotásánál a
hatźlr o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.

Felęlős : polgánrrester
Hatáľidő: a 2013. évi költségvetés k<jvetkező módosítása, a 2014. évi költségvetés
készítése

Napirend 5/5. pontja
Javaslat a J őzsefv álľosi Reklámľen delet m egalkotás ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Ilĺ4láté _ polgármester

Dľ. Kocsis ľIáLté
Az irásbe|i e|őterjesztést az illetékes bizottságmegfźrgya|ta. A napiľend vitáját megnyitja, és
megadja a szőt dr. Szilágyi Demeteľ képviselő részéte.

7.

8.
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Dr. Szilágyi Demeter
Kéri' talźijanak megoldást, aktr hatá|ybalépés elcsúsztatással a 9. $ tekintetében. A
paĺagrafust vagy teljes egészében vegyék ki a ľendeletből, vagy a hatálybalépését csúsztassák
ol, mivel aránýalanságokat eredményezne, továbbá é|ő szerződések vannak, amelyek
problémásak lehetnek.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megadja a szőt Fernezelyi Gergelynek.

Feľnezelyi Geľgely DLA
Előkészítés alatt. van egy kcizteruIet alakítźlsi javaslat, amely ręndeletben fogadható el.

Lehetőség Yan aÍta, hogy a reklámĺendeletből kivegyék a 9. $-t, és aú" az áItala említett másik
renđeletbe, jobban előkészítve lehet beleépíteni.

I)ľ. Kocsis Máté
A módosítást elfogadta. Megállapítja,hogy további kérdés, hozzászőIźts nem érkezett, ezért a

napirend v itáj át |ezźltj a, és szav azásra b o c s átj a a ľendelet-t erv ezetet.

BUDAPEST rózsBrvÁnos rÉpvlsBro-ľpsľÜrpľB ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERt]LET ĺózsnľvÁRosl
oľxonľĺÁľyza.ľ xÉľvĺsBr,o-ľnsrtjlnľnľnx ss/2013.(xrl.20.)
oľxonľĺÁlwza.ľr RENDELETE A REKLÁMoK, REKLÁuľnnnNDEZÉsEK ÉS
cncÉnľr ELHELYEzÉsnľnr SZABÁLYAIRóL

I)ľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtĺlet 16 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkoďás nélktil
megalkoffa az 55l20I3. (XII. 20.) számiĺ tinkoľmányzati ręndeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBľ.vÁnos xÉpvIsBl-o-ľpsľÜrBľB 16 IGEN, 0 NEM, 0

TARToZKoDASSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FovÁRoS VIII.
KERt]LET JoZSEFvÁRosI oľronnĺÁľyz.ł.ľ xÉľvrsnLo _TEsTÜLErÉľľx
55/2013.(xII.20.) oľxonvĺÁrwz.ł.ľr RENDELETE A REKLÁMoK,
REKLÁMBERENDEZESEK És cBcÉREK ELHELYEzÉsnľnx SZABÁLYAIRóL

Dr. Kocsis Máté
Ezt követően szavazásra bocsátja a kozterület-hasznáIatrő| szóló rendelet módosításara
vonatkozó rendelet-terv ezetet.

BUDAPEST ĺozspr.vÁnos rÉpvlsBro-ľBsľÜrpľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľ.ovÁnos VIII. KERÜLET ĺózspľva.Rosl
oNronvÁNyzaľ rÉpvIspro
ÖNronľĺÁNyze.ľI RENDELETE A

TESTÜLETÉNEK 56/2013. (XII.20.)
JóZSEFVÁnosr oľronľĺÁNYZAT
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TULAJDoľÁľĺ.ľ lÉvo xozľBnÜLETEK rra.szľÁr,a.ľÁnol ns
Hĺ.szľÁr,a.ľÁľĺr nnľnľľn,őĺ szoĺo ltlzols. (IY.24.) oNxonľĺÁľyzĺ.ľr
RENDELEľ ľĺóoosÍľÁsÁnóĺ,

Dr. Kocsis N Iáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 16 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül
megalkotta az56/2013. (X[. 20.) számű önkormányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN to rÉpvlsBro
A RENDELETALKoľl.srĺoz MINOSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózsBľ.vÁnos rÉpvIspro-rpsľÜrpľp t6 IGEN, 0 NEM, 0
TARToZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ rovÁnos VIII.
KERÜLET ĺózsBľvÁnosI ÓNronHĺÁNYZAT rÉpvlspro TESTÜLEľÉNBr
56ĺ2013. (xII.20.) oNronuÁNyza.ľI RENDELETE A ĺózsnľvÁnosr
ÖľronľrÁiĺyza.ľ TULAJDoNÁBAN I,ÉvŐ rozľnnÜLETEK
HAsZNÁL'ł.ľÁnól ns H.ł.szľÁr,a.ľÁľĺ.K RENDJÉnol szoĺo 18 t2013. (Iv .24.)
oľronn,ĺÁrwza.ľr RENDELEI ľĺóoosÍľÁsÁnól

Napirend 5/6. pontja

(írásbeli előterjesĺés, POľKÉZBESÍTÉS
Előteľjesztő: Csete Zo|tán_ Rév8 ZÍt. mb. cégvezető

Dr. Kocsis M:áLté
Írásbeli előterjesaés, amelyet bizottságnem tĺíľgyalt.
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás nem érkezett, ęzért a napirend vitźtjat
|ezárja, és szavazásra bocsátja a következőhattrozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy đĺĺnt, hogy

1. a Teleki téľi piac aľusító pavilonjainak kivitelezésére a 38.100,0 e Ft előiranyzathoz
további 19.050,0 e Ft.ot biĺosít a 2014. évi kciltségvetés teľhére előzetes
kötelezęttségvá|Ia|ás keľetében - önként vállalt feladat az tnkoľmĺínyzat saját
bevételeinek terhére 15 millió Ft összegben, 4.050'0 e Ft összegbenaz AFAvisszaigénylés
teľhére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. decembeľ 18.

2. felkéľi a polgármesteľt, hogy a2014. évi költségvetésről szóló rendelet készítésénél vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. évi kciltsésvetés tervezése
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkođás nélkül
elfo gadta a hatttr o zatot.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIspro
A FIATÁR o Z ATHIZ AT AL:ľrIZ MINo S ÍTETT SZóTÖB B S ÉG SZÜK SÉGE S
HATAROZAT:
474120Í3.(xII.18.)

A Képviselő-testtilet úgy dtint, hogy

1. a Teleki téľi piac árusító pavilonjainak kivitelezésére a 38.100,0 e Ft előiranyzathoz
további 19.050,0 e Ft-ot biaosít a 2014. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettségsźů|a|ás keretében - önként vállalt feladat aZ onkoľmányzat yját
bevételeinek terhére 15 millió Ft összegben, 4.050,0 e Ft összegben az AFA
visszaigénylés terhére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. decembęr 18.

2. fe|kéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésről szóló ľendelet készítésénél vegye
figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határíđó: 2014. évi költsésvetés tervezése

ó. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat t Jĺizsefvárosi Intézménymĺĺködtető Központ engedélyezett
álláshelyeinek bővítéséreo valamint a Szeľvezeti és Műktidési
Szab á.Jy zatán ak és a|apitő o ki ratálak m ó d o s ítá s á ra
(írásbeli előterj esztés, POTK-EZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis ll;4áté - polgáľmesteľ

Dr. Kocsis M:áté
A napirenđ vitáját megnyitja, majd kérdés és hozzásző|ás hiányában lezáĺja. Szavazásta
bocsátja a kĺjvetkező hatáĺozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a Józsefuarosi Intézménymfücidtető Kĺĺzpont engeďé|yezett álláshelyeinek szźlmát
2014. januáľ l-jétő| 2 konyhai do|gozői álláshellyel megemeli' így a Józsefuárosi
Intézménymrĺködtető Központ engeďé|yezett álláshelyeinek száma 2014. januaľ 1.

15IGEN O NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL
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napjától 153 foről 155 főre módosul, címeken beltil: 72I0I címen 4I fő,72102 címen
12 fő, 72103 címen I02 fő.

Felelős: polgármester, Józsefuaľosi Intézményműködtető Központ intézmény v ezetoje
Hataľidő: 2013. decembeľ 18.

b) az alkalmazottakát|agbérét a mindenkoľi szakmai minimum ĺisszegében hatátozza
meg.

Felelős: polgármester, Józsefuĺĺľosi Intézményműk<idtető Kĺĺzpont inténnény vezetoje
Hataridő: 2013. decembeľ 1 8.

2, a) a Józsefvaľosi Intézménymúkcĺdtető Központ 2014. évi koltségvętésében bińosítjaa
Raoul Wallenberg Sza\<kozépiskola és Szakiskolában az étkezési téľítési díjak
beszedését végző 1 fő megbízási díjainak fedezetét bruttó 20 e Ftlhőlfő+jaru\ékai
<isszegében, valamint binosítja az intézméĺyi étkeztetési feladattal kapcsolatos
múkĺjdési-Ĺizemeltetési költségek fęđęzętét.

Felelős: polgáľmester, Józsefuaľosi Intézményműkĺidtető Központ intézmény vezetője
Hatźłidő: 2013 . december 3 1 .

b) felkéľi a Jőzsefvtnosi Intézménymfüödtető Központ ígazgatőjźt a határozat 2. a)
pond a szerinti szerzođés megkĺitésére.

Felelős: polgáľmesteľ, Józsefuaľosi Intézménymiĺködtető Kcĺzpont intézmény vezetője
Hatźxidő: 2013. december 31.

3. a Jőzsefvźrosi Intézménymfüođtető K<izpontban a csoportvezetők szánát 2-rő| 3-ra
emeli f014.január 1 -jétől.

Felelős: polgáľmester, Józsefuaľosi Intézménymtikĺidtető Központ intézmény vezetóje
Határidő: 2013. december 31.

4. felkéri a Jőzsefvźxosi Intézménymfüödtető Kozpont vezetőjét a Raoul Wallenberg
Szakkozépiskola és Szakiskolai 2014. évi kozétkeztetés beszerzési eljarásźnak
lefolytatására maximum bruttó 8.619,0 e Ft éves összeg erejéig, valamint a szerzőđés
megkötésére.

Felelős : Józsefuarosi Intézménymtĺködtető Központ intézmény vezetóje
Hatáĺiđó szęľzőđés kötésre 2013. december 31.

5. a) a hatfuozat |- 3 pontban foglaltak alapjáĺ az onkormányzat tartós műkĺjdési
kĺjtelezettséget vállal 2014. évre vonatkozőanbrutíő |3.809,4 e Ft összegbęn az a|ábbi
részletezésben:

. 72101 cím - kötelező - egy csoporťvezetői pótlék 11 hónapra bérpótlék és
jáľulékai 558.8 e Ft:

- 72103 cím - kĺjtelezó fe|adat - |étszźtmźnak2 főve| konyhai dolgozó 1 1 hónapra
bér és járulékai 3.185.6 e Ft:
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- 72103 cím - onként vállalt feladat _ 2 fő uj |étszám cafeteria juttatása bruttó
175,0 eFtlfőlév 350.0 e Ft:

- megbízási szerződés aZ étkezési téľítési díjak beszedésével kapcsolatos
feladatokĺa, 11 hónapra bér és jaľulékai: 279.4 eFt

. dologi kiadások étkeztetési feladattal kapcsolatos műkĺldési-tizemeltetési
költségek éves összege bruttó: 9.419.8 e Ft,

. telefonhasznáLatuttnťĺzetendő adó és egészségngyihozzĄźlruIás éves összege
15.8 e Ft;

Felelős: polgármester, Józsefuáľosi Intézményműkĺjdtető Kozpont intézmény
vezetője
Hatrĺľidő: az önkoľmányzat 2014. évi és azt kovetó évek kciltségvetésének
elfogadása

b) 2015. évtóIazelőzetes kötelezettségvá||alás ĺisszege éves szinten bruttó I4.I49,8 eFt.

Felelős: polgármesteľ, Józsefuaľosi Intézményműkcidtető Központ intézmény vezetője
Hatźridő az önkormányzat}}I4. évi és ail.kovető évek kĺlltségvetésének elfogadása

c) az elózetes kcitelezettségvállalás fedezetéul az áIIami támogatást, az ĺinkoľmtnyzat
saját bevételét, valamint az étkęzéstéľítési díjbevételt jelöli meg.

Felelős: polgármester, Józsefuaľosi Intézménymiĺkĺidtető Kcĺzpont iĺtézméĺy vezetoje
Határido az önkoľmányzat}}I4. évi és aztkovető évek k<jltségvetésének elfogadása

d) felkéri a polgármesteľt, hogy ahatátozatban foglaltakat a2014. évi és az aŻ. követő
évek k<iltségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester, Józsefuárosi Intézményműködtető Kĺĺzpont íĺtézmény vezetoje
Hataridő: az önkoľmányzat}}I4. évi és ańkovętő évek költségvetésének elfogadása

6. a Jőzsefvźrosi Intézményműködtető Központ módosítő a|apítő okirattń' valamint a
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt tĄ alapitő okiratát az előterjesńés I-2. sz.

mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja 20|4.januaľ 1-jei hatállyal.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. đecember 31.

7. jőváhagyja az előterjesĺés 3. s7. mellékletét képezó Józsęfrárosi
Intézménymúkĺjdtető Központ Szervezeti és Mrĺköđési Szabályzatát, me|y 20|4.
január 1-jén lép hatályba.

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Intézménymúkodtető Kĺizpont intézmény vezetoje
Hataridő: 2013. december 31.

8. felkéľi a Jőzsefvtrosi Intézményműködtető K<izpont igazgatőját, hogy a ktiznevelési
íntézméĺyekkel kötött műkĺjdtetői megállapodásban, valamint az ővodźů<kal kcitott
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munkamegosztási megállapodásban módosítsa saját hatásktirben az intézmények
elnevezését és azintézményvęzetők személyében bekövetkezeĹtváItozásokat.

Felelős: Józsefuaľosi lntézményműködtető Központ intézmény v ezetője
Határidő: 2014. ianuáľ 31.

9. felhataLmazza a polgármesteľt a határozat 6. és 7. pontjában meghatźxozotí
dokum enfu m ok aláír ásáĺ a.

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I3. december 31.

I)ľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatźtrozatot 16 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélktil elfogadta.

9Z^VAZASNAL JELEN VAN lo rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ vrľĺo s ÍľpTT SZóToBB SÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
475ĺ2013.(xII.18.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a) a Józsefuáľosi Intézményműködtető Kĺĺzpont engedéIyezett rílláshelyeinek sztnnéú
20|4. januźr l-jétől 2 konyhai dolgozói álláshellyel megemeli, így a Józsefuaľosi
Intézménymfüĺidtető Kĺĺzpont engedé|yezett álláshelyeinek száma 20|4. janurĺľ 1.

napjától 153 foről 155 fiőre módosul, címeken belül: 7210I címen 4I fő,72t02 címen
12 fő, 72|03 címen I02 fó.

Felelős: polgármesteľ, Józsefuárosi Intézményműk<idtető Központ intézmény vezetője
Hatáľidő: 2013. december 1 8.

b) az a|ka|mazottak át|agbérét a mindenkoľi szakmai minimum összegében hatátozza
meg.

Felelő s : polgáľme ster, Józsefu aĺosi Intézményműködtető Központ intézmény v ezetőj e

Hatźníđő 20|3 . december 1 8.

2. a) aJőzsefvaľosi Intézménymfüödtető Központ 2014. évi költségvetésében bińositjaa
Raoul Wallenbeľg Szakozépiskola és Szakiskolában az étkezési térítési díjak
beszedését végző 1 fő megbízási díjainak fedezetét bruttó 20 e Ft/hő/fő+jaľulékai
összegében, valamint biztositja az intézményi étkeztetési feladattal kapcsolatos
mfü ödési-tizemeltetési költségek feďezetét.

Felelős: polgáľmesteľ, Józsefvarosi Intézménymfüĺidtető Kĺizpont íntézmény vezetóje
Hatańdő:2013. december 31 .
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b) felkéľi a Jőzsefvźľosi Intézményműkodtető Központ igazgatőjźú a hatźrozat 2. a)
pontj a szerinti szerződés megkötésére.

Felelős : polgármester, Józsefu áro si Intézményműködtető Központ íĺtézmény v ezetője
Hataridő: 2013. december 31.

3. a Jőzsefvárosi Intézményműköđtető Központban a csopor|vezetők szźlnźú Z-tol 3-ra
emeli z}I4.január 1 -jétől.

Felelős: polgármester, Józsefuarosi Intézményműködtető Kcizpontintézmény vezetoje
Határidő: 2013. december 31.

4. felkéri a lőzsefuźnosi Intézménymfüĺidtető Központ vezetőjét a Raoul Wallenberg
SzaL&ozépiskola és Szakiskolai 2014. évi kozétkezÍetés beszeruésí eljárásanak
lefolytatására maximum bruttó 8.619,0 e Ft éves összeg eľejéig, valamint a szerzőđés
megkĺltéséľe.

Felelős : Józsefuaľosi Intézményműkĺjdtető Kozpont iĺtézmény v ezetője
Hataridő: szerzőđés kötésre 20|3. december 31.

5. a) a határozat |- 3 pontban foglaltak alapján az onkoľmźnyzat taľtós mfüödési
kötelezetts éget v áIIa| 20 I 4. évre vonatk ozőan bruttó 13 .809,4 e Ft összegb en az a|ábbí
részletezésben:

- 72101 cím - koteIező - egy csoportvezetői pótlék 11 hónapľa bérpótlék és
járulékai 558.8 e Ft:

- 72103 cím - kötelezo felaďat - |étsztlmának} fóvel konyhai dolgozó 1 1 hónapľa
béľ és járulékai 3.185.6 e Ft:

- 721'03 cím - önként vźi|alt feladat _ 2 fo t$ |étszám cafeteľia juttatása bruttó
175,0 eFtlfőlév 350.0 e Ft;

- megbízási szerződés az étkezési térítési díjak beszedésével kapcsolatos
feladatokra, 11 hónapľa bér és jaľu|ékai:279.4 eFt

- dologi kiadások étkeztetési feladattal kapcsolatos mfüödési-tizemeltetési
kĺiltségek éves összege bruttó: 9.419.8 e Ft,

- telefonhasznéůatutźnťĺzętendő adó és egészségugyihozzźĄĺáľulás éves összege
15.8 e Ft:

Felelős: polgáľmester, Józsefuaľosi Intézménymfütjdtető Központ intézmény
vezetője
Határiđó: az ĺinkoľmányzat 2014. évi és azt kovető évek költségvetésének
elfogadása

b) 2015. évtol az előzetes kötelezettségvállalás összege éves szinten bruttó I4.I49,8 eFt'

Felelős: polgármester, Józsefuarosi Intézményműködtető Kĺĺzpont iĺtézmény vezetoje
Hatźridő: az önkormĺínyzat 20|4. évi és ań"koveto évek költségvetésének elfogadása
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c) az eIőzetes kötelezettségvállalás fedezetéĹi| az áIlami támogatást, az önkormźnyzat
saj át bevételét, valamint az étkezéstérítési díj bevételt j elöli meg.

Felelős: polgármester, JózsefuźlrosíIntézményműkc}dtető Központ intézmény vezetője
Határidő:az önkorményzatz}I4. évi és aztkoveto évek költségvetésének elfogadása

d) felkéľi a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a2014. évi és az azt követő
évek költségvetésének tervezésénél ve gye fĺgyelembe.

Felelos: polgrírmester, Józsefvĺĺľosi Intézménymfüödtető Központ intézmény vezetője
Hataľidő: az onkormźnyzat}}|4. évi és aztkovető évek kcjltségvetésének elfogadása

a Jőzsefvárosi Intézménymfüödtető Kĺĺzpont módosítő aIapitő okiratźú, valamint a
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt iĺj alapítő okiľatát az előterjesztés |-2. sz.
mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja 2014.januaľ 1-jei hatállyal.

Felęlős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013. december 31.

jővźhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező Józsefuaľosi
Intézményműködtető Központ Szervezeti és Mfüĺidési Szabá|yzatát, mely 2014.
januar l-jén lép hatá|yba.

Felelős: polgáľmesteľ, Józsefuárosi Intézményműkĺidtető Központ intézmény vezetője
Hatźrídő: 2013. decembeľ 31 .

felkéri a Jőzsefvźrosi Intézménymfüödtető K<izpont ígazgatőjźú, hogy a köznevelési
intézményekkel kĺit<itt mfüödtetői megállapodásban, valamint az óvodĺĺkkal kötött
munkamegosztási megállapođásban móđosítsa saját hatáskörben az iĺltézmények
elnevezését és azíntézményvezetők személyében bekövetkezettvá|tozásokat.

Felelős: Józsefüaľosi Intézménymfüödtető Központ iĺtézmény v ezetője
Hatźlrid(5 : 201^ 4. janufu 3 | .

9. fe|hata|mazza a polgáľmesteľt a
dokumentum ok a|áír ás źtr a.

Felelős: polgármester
Határidćí: 2013. clecembeľ 31.

határozat 6. és 7. pontjában meghatiíľozott

Napiľend 612. pontja
Javaslat közfeladat-ellátási szerződ'és megkiitésére a Jézus Táľsasága
Magyaľorszá gi Rendtaľtományával
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sĺíntha Péteľné - alpolgármester

6.

7.

8.
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Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja, majd kérdés és hozzászőIás hiányábaĺr |ezárja. Szavaztsra
bocsátj a a következ ő hatźtr ozati j avaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. közfeladat-ellátási szerzodést köt a Iézus Tfusasága Magyarországi
Rendtaľtomźnyával (székhely: 1085 Budapest, Hoľánszky u. 20.; képviseli: Forrai
Tamás Gergely tartományfőĺök), az előterjesĺés melléklete szerinti fobb taľtalmi
elemekkel.

2. felkéri a polg:ĺľmestert a közfeladat-ellátási szerzođés a|áirásfua.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: l. pont ęsetében: 20L3. decembeľ 18.

2.pont esetében: 2014.január 15.

Dľ. Kocsis NIáúé
Megállapítj a, hogy 14 igen 0 nem 2 tartőzkođás mellett a Testiilet elfogadta a határozatí
javaslatot.

SZAVAZ^SNAL JELEN vAN lo rÉpvIspro
A HATARO Z ATH)Z AT ALH) Z EGYS ZERÚ SZóTOBB sÉc szÜrsÉcp s
He.ľÁRoz,ą.ľ:
476t2013.(KI.18.) 14 IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1' kozfe|ađat-ellátási szeruődést kot a Jézus Társasága Magyarországi
Rendtaľtomtnyával (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 20.; képviseli: Foľľai
Tamás Gergely tartomáĺyfőnok), az előterjesztés melléklete szerinti fobb taltalmi
ęlemekkel.

2. felkéľi a polgármestert a kozfe|adat-ellátáSi szerzőđés a|źńtásfua.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 1. pont esetében: 2013. december 18.

2.pont esetében: z)I4.január 15.

Napiľend 6/3. pontja
Javaslat tinkormányzati segély bevezetéséľe, valamint új' egységes szociális,
és gyeľm ekvéd elmi tá\o gatási rendelet m egalkotás ára
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterj esztő : S antha Péterné _ alpol gáľmesteľ
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Dr. Kocsis Máté
Napiĺend vitájátmegnyitja. Megadja aszőt dr. Révész Mártaképviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Mindenkinek elfogađásra javasolja, mert nagyon jć: az iĄ rendelet. Szerencsésebb lett volna,
ha a Hurrranszo|gźllatźĺsi Bizottság rrreg tudta volrra tár.gyalrri, erre azért nenr keľült soľ, ĺlleľt az
Alpolgĺáľmester Asszony beteg volt, jobbulást neki. Végig kellene gondolni azt, hogy i|yen
esetekben hogyan |ehet azt megoIdani' akaľ SZMSZ mődositással, hogy valaki fel legyen
jogosítva, hogy helyette a renđeletet aláírhassa.

Dr. Kocsis lľ'ĺ.álté

Majd átgondoljfü, nem ttĺnik egy ľossz javaslatnak. Januáľban kitaláljak ennek a mikéntjét.
Kérdés, hozzászőIéls nem volt, ezért a napiľend vitáját|ezźĄa. Szavazźsrabocsátja ahatározati
javaslatot.

A képviselő-testtilet úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a z\I4.januar 01. napjától
hatá|yba Iépő szociális támogatásokról szóló ľendeletben foglaltak tapaszta|ataiľól készítsen
beszámolót a Képviselő-tęstiilet 20|4. szeptemberi első tiléséľe.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő : 20 | 4. szeptembeľi első képviselő -testületi ĺilés.

Dľ. Kocsis lNĺáúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĺilet ahatározatot 16 igen, 0 nem szavazatta|, lartőzkodźs
nélkül elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATÁR oZATHo Z AT ALHI Z EGYSZERÚ szóro g g sÉc
HATAROZAT:
477t2013.(Kr.18.)

A képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 2014, januríľ 01. napjától
hatáIyba |épő szociális támogatásokĺól szóló renđeletben foglaltak tapaszta|atairól készítsen
beszámolót a Képviselő-testÍilet 2014. szeptemberi első ülésére.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataľidő : 201 4. szeptembeľi első képviselő-testületi ülés.

Dr. Kocsis Mláúé
S zav azásr a b o c sátj a a 24 $ -b ő| ál l ó renđel e t-terv ezetęt.

16IGEN O NEM

SZÜKSÉGES

0 TARTóZKODÁSSAL

ELFOGADJA ES
ĺózsľľvÁRosI

57ĺ2013. (xII.20.)

BUDAPEST ĺozspp.v.ą.nos rÉpvIspro-ľpsrÜrpľp
MEGALKOTJA BUDAPEST ľŐvÁnos vilI. KERÜLET
oľronľrÁľyzaľ xnpvrsnr,o TESTÜLEľÉľBK
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oľxonvĺÁNyza.ľr RB,NDELETE A pÉľzľnr,r És ľERľĺÉszETBENI,
vALAMINT A sznvĺnĺ-yns GoNDosronÁsľ ľyÚĺľó szocrÁr-rs És
GYERMErĺór,Éľr nlĺÁľÁsoK HELYI sza'ľÁr-yalnól

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 16 igen, 0 nem szavazafral, tartőzkodás nélkiil
megalkotta az 57l20I3. (KI. 20.) számű onkormányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN vAN to xÉpvIspro
A RENDELETALKoTASHoZ MtNo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rozspľ.vÁnos rÉpvlspro-ľBsrÜrpľB 16 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FovÁRoS VIil.
KERÜLET ĺózsnľvÁnosr oľronuÁľyzĺ.ľ xnpvIsnLo _ TEsTtjLEľÉľnx
5712013. (xII.20.) oľxonľĺÁNYZATI RENDELETE A PENZBELI ns
TERMESZETBENI, VALAMINT A SZEMÉLYES GoNDoSKoDÁsT ľr.Úľľo
SZoCIÁLN ÉS GYERMEKJoLETI ELLÁTÁsoK HELYI SZABÁLYAIRóL

Napirend 614.pontja
Javaslat L Ferencvárosi Toľna Clubbal kötł'tt egyĺĺttműködési
megállapodás módos ítására,
(írásbeli előterj esĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Zerrtai Oszkźlr _ képviselő

Vöros Tamás - képviselő

A Képviselő-testÍ.ilet az előterjesńés tárgyźlban a 45412013.(XII.18.) számuhatźlrozatban, e|ső

napirendként döntött.

Napĺľend 6/5. pontja
Javaslat fedezet bĺztosításáľa a Bĺztos Kezdet Gveľekház műktidtetéséhez
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsĺs Máté
Napirend vítájat megnyitj a. Megađj a a szőt Riman Eđina J egyző Asszonynak.

Rimán Edina
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az u|és e|őtt érkezett meg a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatalnak az értesítése aľľól, hogy az onkormányzat pźiyázatźĺt befogadták
20|4. januat l-jétől 2016. december 31-ig terjedő iďószakĺa. Azonbaĺ az összegről
tájékoztatást nem kaptak, fenntartják, hogy erľől dcjntenie kell a Képviselő-testületnek.
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Dľ. Kocsis lNĺáté
Kérdés, hozzásző|ás hianyában a napirend vitájźLt lezźrja, szavazásra bocsátja a következői hatáĺozatijavaslatot.

l A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

i t. a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődékben működő Biztos Kezdet Gyerekdlázat _ önként
i vállalt feladatként - 20|'4.januar, február hónapban továbbra is működteti.

Felelős: polgármester
H atáĺidő: 2013 . december 1 8.

2. az I. pontban megjelolt feladatra előzetes kötelezettséget vállal az önkormźnyzat2014. évi
költségvetés _ az tinkormrányzat saját bevételei - terhére 20|4. január és február hónapra
l.034,0 e Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 20|3. decembeľ 1 8.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy a2014. évi koltségvetés készítésekor a2. pontban foglaltakat
vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő : az önkorm źnyzat 201 4. évi költségvetésének elfo gadása

4. eredménýe|en pźiyázat esetén felkéri a poIgźrmestert, hogy készítsen előteľjesztést a
Képviselő-testület a 2014. februaľ havi első rendes ülésére a Biztos Kezdet Gyermekház
működtetésére vonatkozóan.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: Képviselő-testiilet 2014. februaľ havi első ľendes ülése

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatźrozatot 16 igen,0 nem szavazattal,taĺtőzkodás
nélkiil fogadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN ĺ o rÉpvIsBro
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z MtNo S ÍTETT SZóTo BB SÉG SZÜK SÉGE S
HATÁRoZAT:
478t2013.(xII.18.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a Jőzsefvtrosi Egyesített Bölcsődékben mfü<jdő Biĺos Kezđet Gyerek'házat - ĺjnként
váI|alt feladatként - 20l4.januáľ, február hónapban továbbra is miĺködteti.

Felelős: polgármester
Hatźtriđó: 2013' december 1 8.
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2. az 1. pontban megjelölt fe|ađatra előzetes kötelezettséget váI|aI az önkormtnyzat 2014. évi
költségvetés _ az ĺinkormányzat saját bevételei - terhére 2014. január és februaľ hónapra
1.034,0 e Ft összegben.

Felelős: polgármesteľ
HatáľiclĆĺ: 20|3, clęcembeľ 18'

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a2014. évi költségvetés készítésekor a2. pontban foglaltakat
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő : az tinkormány zat 20 I 4. évi kö ltségvetésének elfo gadása

4. eľedménýelen pźiyazat esetén felkéri a polgármestert, hogy készítsen előterjesztést a
Képviselő-testület a 2014' februaľ havi első rendes üléséľe a Biztos Kezdet Gyermel<ház
mfüödtetéséľe vonatkozóan.

Felelős: polgáľmester
Hatźndő: Képviselő-testĹilet 2014. február havi első rendes Íilése

Napirend 616. pontja
Javaslat a kłiznevelési intézmények feladatellátásával kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés, poľrÉzBESÍTÉS)
Előteľj esztő : Sántha Péteľné - alpolgármester

Dr. Kocsis Nĺ'áté
A napirend vitáját megnyitja, majd kérdés és hozzásző|źls hiányában lezárja. Szavazásra
bocsátj a a ktjvetkez ő hatfu ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. egyiittműköđési megállapodást köt a Klebelsbeľg InÍézményfenntartó Központ
Budapesti VIII. Tankeľiiletével a sajátos nevelési igénytĺ gyeľmekek e||átásáĺa az
eloteqesztés 1 . számú mellékletében fo glaltak szerinti taľtalommal.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő: f0l3 . december 1 8.

2. fe|hata|mazza apo|gármestert ahattrozat 1. pontjában meghatározott megállapodás
aláírására.

Felelős: polgármester
Határiđő 20I 4. j anuár 1 5.

3. a) ĺjnként vźi|alt feladatként támogatja a Tankerületet és az onkormányzat
mfücidtetésében lévő iskolákat 2014. évben előzetes kötelezettségvállalásként
ö sszesen 4.132,5 e Ft ös szegben az onkormĺányz at saj át bevételeinek terhére,



Felelős: polgáľmester
Határido: 2013. december 1 8.

b) az onkormźlnyzat lI20I címén belül elszámolási kötelezettség mellett 1.000, e Ft-
tal tĺĺmogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot az e|őterjesztés 2. számil
mellékletében foglaltak szerinti tartalommal a Budapes t J őzsefv árosi onkorm tnyzat
mfüödtetésében áIIő köznevelési intézménvek kiemelkedő ľendezvénveinek és
tanulmányi versenyek lebonyolítására,

Felelős: polgĺírmester
Hataridő: 2013. decembeľ 1 8.
c) a Józsefuaľosi Intézményműködtető Kĺizpont 2014. évi költségvetésében a 70|03
cím <jnként feladatokon belül irodaszer és győgyszerbeszerzés, a mobilszolgáltatás és
az internet szo|gá|tatásľa összesen 2.737 ,8 e Ft-ot bińosít'

Felelős: polgáľmester
Határídő: 2013. decembęľ 1 8.

d) a tanévnyitó megrendezéséľe és a tankerü|et2 db mobilszolgá|tatásáĺa394,7 e Ft-ot
biztosít az onkoľmźnyzat II201cím önként vźi|at feladatok dologi e|őirźnyzatén.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|3. december 18.

4. fe|hatalmazza a po|gármesteľt a hatźtrozat 3. b) pontjában meghatźttozoÍt támogatási
szeruőđés aláírźsára.

Felelős : polgĺíľmester
Hatfuidő: 2014. január 1 5.

előzetes kĺjtelezettségvállalásként 2014. évben is binosítja az onkormányzati
költségvetés 11104 címén aJőzsefváĺosi Alkalmazotti Juttatási Szabá|yzatban foglalt
szabá|yok aIapjźn a működtetett iskolrĺk torzsgźlrdajutalomra jogosultaknak a jutalom
és járulékainak <isszegét az önkormányzat saját bevételeinek teľhére.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|4. évi kĺiltségvetési rendelet elfogadása

felkéľi a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés tervezéséné| a határozatbarl
fo glaltakat vegye figyelembe.

Felelos: polgármester
Határidő: 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet ahatźrozatot 16 igen, 0 nem szavazatta|,:artőzkodás
nélkĹil elfogadta.

5.

6.
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IZAvAZ^SNÁL JELEN VAN to xÉpvlsBro
ĺ. HerÁn oZ ATHIZAT ALHI Z vnĺo s Íľprr szóro g g s Éc szÜrsÉcp s
H,ą.ľÁRoze.t:
479t2013.(KI.t8.) 16IGEN 0 NEM o ľ.ł.nľózronÁssĺ.r-

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. együttmiĺködési megállapodást köt a Klebelsbeľg Intézményfenntaľtó Központ
Budapesti VIII. Tankerületével a sajátos nevelési igénytĺ gyermekek ellátástra az
előteľj esĺés 1 . számú mellékletében foglaltak szerinti taľtalommal.

Felelős : polgiírmester
Hatźľido: 2013. december 1 8.

2. fe|hata|mazza apo|gármestert ahatáĺozat 1. pontjában meghatározott megállapodás
a|áfuźsfua.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźlriďő: f}L 4.j anuár 1 5.

3. a) onként vá|Ialt feladatként támogatja a TankerĹiletet és az onkotmányzat
működtetésében lévő iskolákat 20|4. évben előzetes kötelezettségvállalásként
összesen 4.I3f,5 e Ft osszegben az onkormányzat saját bevételeinek terhére,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 1 8.

b) az onkormányzat ||20I címén belĹil elszámolási k<jtelezettség mellett 1.000, e Ft-
taI táĺrlogatja a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központot az elóteqesztés 2. szźnrll
mellékletében foglaltak szerinti taľtalommal a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat
múkcidtetésében áIIő kĺjznevelési intézmények kiemelkedő rendezvényeinek és
tanulmányi versenyek lebonyolításaľa,

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő : 20|3 . december 1 8.

c) a Józsefuárosi Intézményműkcldtető Kclzpont 2014. évi költségvetésébęn a 70103
cím önként feladatokon belül irodaszeľ és gyógyszeľbeszerzés, a mobilszolgáltatás és
az intęmet szo|gźitatásra összesen2.737 ,8 e Ft-ot biztosít,

Felelős : polgiírmester
Hataľidő: 2013. december 1 8.

d) a tanévnyitó megĺendezésére és a tankeľü|et 2 db mobilszolgźiÍatására 394,7 e Ft-ot
biĺosít az onkormźnyzat II20I cím önként vá||at feladatok dologi e|őkányzatźn.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 1 8.

4. fe|hata|mazza a polgfumestert a hatźľozat 3. b) pontjában meghatározott támogatási
szerzódés a|áírására.
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20I4.januáľ 1 5.

5. előzetes kötelezettségvállalásként 2014. évben is biĺosítja az önkormányzati
költségvetés 11104 címén aJőzsefvźtĺosi Alkalmazotíi Juttatási Szabá|yzatban foglalt
szabályok alapjárr a működtetett iskolák totzsgátđajutalomĺa jogosultaknak a jutalom
és járulékainak ĺisszegét az önkoľmźnyzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: f014. évi kdltségvetési rendelet elfogadása

6. felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi kĺiltségvetés tervezéséné| a hattrozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014' évi koltségvetési rendelet elfogadása

Napirend 617. pontja

dłintés meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis i|i4źLté _ polgármesteľ

I)r. Kocsis Máté
Napirend vítaját megnyitja, majd kérdés és hozzásző|źls hianyában |ezźrja. Szavazásra
bocsátja a kovetkező hatźrozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat a 2013. évi idegenforgalmi ađő differenciált
kiegészítésével kapcsolatosan 4.922,0 e Ft támogatási ĺjsszegben támogatási szerződést kcjt

a Nemzetgazđasági Minisztéľiummal a20|3. jarruáĺ |. -2014. máľcius 31. napja közĺjtt a
Jőzsefvttosban megvalósuló turisztikai tevékenységek tĺĺmogatása érdekében.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. december 18.

2. fe|kéri a polgáľmestert az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasználási
tervének kidolgozásáĺa és Humánszolgźtltatási Bizottság felé történő előterjesztésére.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20| 4. március 3 1 .

3. felkéri a polgármestert a támogattsi szeruódés megkötéséhęz szükséges valamennyi
dokumentum és a támogatási szerződés a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatariđő: 2013. december 20.
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4. felkéri a polgármestert, hogy a hatźtrozat 2. pontja szerinti hatáskör megadása érdekében
terjessze be az SZMSZ-nóI szóló 25l20I3. N.27.) szám,ű onkormáĺyzati rendelet
módosítását a Képviselő-testiilet 2014. évi első ľendes ülésére.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Határidő: 20|4. évi első rendes képviselő-testületi ülés

5. atámogatás 4.922,0 e Ft <isszegét 20I4-ben az átmenetileg szabad pénzeszkozök teľhére
megelőlegezi, felkéri a polgármesteľt, hogy a 2014. évi költségvetésben a tĺímogatási
szerzodésekben foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Hattrĺdő : 20I 4. évi költsésvetés készítése.

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testÍilet ahatározatot 16 igen' 0 nem szavazaIta|,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

1ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN l o rÉpvlsplo
A HATÁR oZ ATH} Z AT ALH)Z EGYS ZERU SZóTOB B sÉc szÜrsÉcB s
HATAROZAT:
480ĺ20I3.(KI.18.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat a 2013. évi idegenforgalmi adó differenciált
kiegészítésével kapcsolatosan 4.922,0 e Ft támogatási ĺjsszegben támogatási szerzőđést
köt a Nemzetgazdasági Minisztériummal a 2013. január 1. _ 2014. marcius 3I. ĺapja
közĺitt alőzsefvárosban megvalósuló turisĺikai tevékenységek támogatása érdekében.

Felelős: poIgáľmesteľ
Hataĺiđo: 2013. december l 8.

2. felkéri a polgármestęrt az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasználási
tervének kidolgozásźtraés Humánszo|gźitatźsi Bizottság felé történő előterjesztéséľe.

Felelős: polgánrrester
Hatáĺĺdő: 2014. március 3 1.

3. felkéri a polgármestert a tźtmogatási szerződés megkötéséhęz szfüséges valamennyi
dokumentum és a támogatási szęrzóđés aláítźsfua.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2013. december 20.

4. felkéľi a polgármesteľt, hogy a hatźlrozat 2. pontja szerinti hatáskör megađása érdekében
terjessze be az SZMSZ-ĺőI szóló 25l20I3. ry.27.) számu önkormĺányzati rendelet
módosítását a Képviselő-testület 2014. évi első rendes ülésére.
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Felelős: polgármester
Határidő: 20T4' évi első rendes képviselő-testületi ülés

5. a támogatás 4.922,0 e Ft ĺisszegét 20l4-ben az átmenetileg szabad pénzeszkozök terhére
megelőlegezi, fe|kéri a polgármestert, hogy a f014. évi kĺiltségvetésben a ttlmogatási
szerződésękben foglaltakat vegye figyelembe.

Felęlős: polgáľmester
Hatfuídő : 20I 4. évi költségvetés készítése.

Napirend 6/8. pontja

szerződés megkötéséľe
(írásbeli előterjesĺés, poTKÉzBESÍTÉS
Előterjesztő: Dľ. Kocsis l|ĺ4:áté _ polgármester

Zentai oszkaľ - képviselő

Dľ. Kocsis lĺálté
Az irásbe|i eloterjesztést bizottság nem tárgyalta. A napiľenđ vitáját megnyitja, és megadja a
szőt dr. Révész Mźrtaképviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Nincs az előterjesztés mellett a szeruőđés. Megkérdezi, nyolc évre mit vá|Ia| az
onkoľman y zat, az előzetes kcjtelezettségvállalás miľe vonatkozik?

Dr. Kocsĺs M:áúé
Megadj a a szőt Rimán Eđiĺa jegyző asszonynak.

Rimán Edĺna
Az onkormányzat azt vátIa|ja, hogy a pľogramot fenntaľtja 8 évig. Eľről is született maľ
képviselő-testĺileti dĺintés. Ezek csak a lakások felújítására szólnak, ezért egyértelmtĺ, hogy a
lakásokat is fenntartja az onkoľmtnyzat a Progľam fenntaľtása alatt, LÉLEK lakásként.

I)ľ. Kocsis l.Iáté
A múlt héten, és e hét hétfőjén a szociális államtitkánaltárgyaLt ez ügyben. A támogatást az
idei évre kapjak, jövő évre további 30.000.000.- Ft-ra tett ígéretet az á||arrltitkĺíÍ. A
költségvetési év tekintetében egyelőre ez szőbe|i ígéret, de tervezésre kerül. Kérte, hogy ezt a
tźrmogatástjövő év elején hajtsák végľe, és ne év végén kapja aztmęgaz onkormőnyzat.
Megadja aszőt dr. Révész }ĺ4ártaÍIak.

Dr. Révész Márta
Ezt a támogatást a lakások kialakításáĺa, vagy a lakások fenrÍartására kapja az
Oĺ,lkormáĺyzat?

Dr. Kocsis }ĺ.áLté
YáIaszźlban elmondja, hogy a támogatást az onkormányzata lakások fe|iĄításáĺakapta.
Megállapítja, hogy a napirend táĺgyában további kérdés, hozzźsző|ás nem étkezett, ezért a
napirenđ vitáját|ezáqa, és szavazásľa bocsátja akovetkezőhattľozati javaslatot.
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2.

a
J.

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat a lÉlBr-pľogram programelemeinek
megvalósítása éľdekében támogatási szeruődést köt az Embeľi Eľőforľások
Minisztériumával bruttó 10.915.000 Ft támogatási összegben a Bp., VIII. Bauer Sándoľ u.

4.fs2t.3., Bp., VIII. Dugonics u. 11. fszt. 1., Bp., V[I. Dugonics u. 16. I. em.23.,Bp,
VIII. Mátyás tét 2. fszt. 4., Bp., VIII. Nagytemplom u. 5. II. em. 16. sz. a|atÍi
önko rmány zati tuIaj donü l akások felúj ítás a érdekében.

Felelős : polgĺĺrmester
Határtdo: 2013 . december 1 8.

a támogatźtsi szerződés a|áirásával egyidejiĺ|eg elózetes kötelezettséget vállal a támogatási
szeľződésben foglaltak fewfiartására a támogatási iđoszak |ejfuatát követően 8 évre, a
Iakőhtzmukĺjdteté s keretén belül.

Felelős: polgármesteľ
Határído: 2013' december 1 8.

felkéri a polgármestert a tźmogatásí szęrződés megkötéséhez szükséges valamennyi
dokumentum (különösen a támogatás igényléséľe vonatkoző adatlap, azigényelt trímogatás
fe|haszná|élsáľa vonatkozó kĺiltségteľv, nyilatkozat, szahnai programelemeket l.artalrmaző

dokumentum)ésatámogatźlsiszetzőđésa|áírására.

Felelos: polgármester
Hatźĺrido: 2013 . december 20.

a) a 42312013. (XI.20.) hatźltozat 1. pontjrának a fedezetre vonatkozó részét és 2. pontját
visszavonja, és jelen határozat 1. pontjában foglaltak megvalósításáĺa a támogatáson felül
3.362,5 e Ft önkoľmźnyzati fonást biztosít, melynek fedezetétil a 11601 címen tervęzett
otpac s irta utc a felúj ítás i elő irány zat. mar ađvanyát j e lö l i me g.

b) az a) pontban fogtaltak miatt az onkormányzat kiadás a 11602 cim |akőhźn felújítás,
rÉrBr lakások felújítása - cjnként vállalt feladat - előirányzatárő| 14'277,5 e Ft-ot
átcsoportosít a I|602 cim dologi, kéménykarbantaľtás előirányzatra _ kĺjtelezó fę|adat -

8.000,0 e Ft-ot, a 11601 cím otpacsirta utca felújítási _ ĺjnként vállalt feladat -

e|oirtnyzattĺa 6.27 7,5 e Ft-ot.

c) az a) pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás a 11601 cím Ötpacsirta utca
felújításí _ önként váI|a|t feladat - e|oírźnyzatfuőI3.362,5 e Ft-ot átcsopoľtosit a |1602 cím
|akőház felújítás, LELEK lakások fehijítása _ önként vá||alt feladat - e|óirányzatára.

d) miután a 10.915,0 e Ft tĺímogatást az onkormányzat2014. évben kapja meg, a felújítási
k<iltségeketazátmenetl|egszabad'pénzeszközökterhéľemegelőlegezi.

e) felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a20|3. évi költségvetésről szóló
ľęndelet módosításánáI és a20I4' évi költségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a)-d) pontok esetében 2013. decembeľ 18., e) pont esetében a 2013. évi
költségvetésről szóló rendelet következő módosítása és a2014. évi költségvetés készítése.

4.
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Dľ. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 16 igen, 0 nem szavazattal,tartőzkodás
nélkiil elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALIII Z MtNo SÍTETT SZóToBB S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
48|ĺ2013.(nI.18.) 16IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dĺint, hogy

1. Budapest Józsefuaľosi onkormányzat a lÉLpr-progľam programelemeinek
megvalósítása érdekében támogatási szeruódést köt az Emberi Erőforľások
Minisztériumával bruttó 10.915.000 Ft támogatási összegben a Bp., VIII. Bauer Siĺndor u.
4. fszt. 3., Bp., VIII. Dugonics u. 11. fszt. 1., Bp., VIII. Dugonics u. 16. I. em. 23., Bp,
VIII. Mátyás tér 2. fsń". 4., Bp., VIII. Nagýemplom u. 5. II. em. 16. sz. alaÍhi
onkotmźny zati tulaj donú l akások felúj ítás a érdekéb en.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 2013. decembeľ 1 8.

2. atámogatási szerzodés aláíľásával egyidejűIeg előzetes kötelezettséget vállal a támogatási
szerzodésben foglaltak fenrftartására a tźtmogatási időszak |ejáratźń követoen 8 évre, a
lakóhĺĺzmtĺködtetés keretén beliil.

Felelős: polgáľmesteľ
Határido: 2013. december l 8.

3. felkéri a po|gźlrmestęľt a ttlmogatásí szęrződés megkötéséhęz szfüséges valamennyi
dokumenfum (különösen atźtmogatás igényléséľe vonatkoző adatlap, azigénye|ttiĺmogatás
fe|hasznáLásĺĺra vonatkozó k<jltségferv, nyilatkozat, szakmai progľamelemeket tartalmaző
dokumenfum) és a támogatási szerzódés a|áitására.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2013. december 20.

4. a) a 423/2013. (XI.20.) hatáĺozat 1. pontjanak a feďezetre vonatkozó részét és 2. poĺtját
visszavonja, és jelen hatźrozat 1. pontjában foglaltak megvalósításáĺa a támogatáson felül
3.362,5 e Ft önkormźnyzati forrást biztosít, melynek fedezetéiil a l|601 címen tewezett
otpacsiĺta utca felúj ítási előirany zat maradvlanyát jelĺili meg.

b).az a) pontban foglaltak mialĹ az Önkormányzat kiadás a 11602 cím |akőhaz felújítás,
LELEK lakások felújítása _ cjnként vźt||a|t feladat _ e|(iirźnyzatérőI 14.277,5 e Ft-ot
átcsopoľtosít a ||602 cím dologi, kéménykarbantntás előirányzatra _ kötelezo feladat -
8.000,0 e Ft-ot, a 1160l cím otpacsiľta utca felújítási _ önként vállalt feladat -
e|őkźnyzatfu a 6.27 7,5 e Ft-ot.

c) az a) pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kiađás a II60t cím otpacsirta utca
felújítási _ önként vá||a|t feladat - e|őirányzatźrő| 3.362,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11602 cím
|akőházfelújítás, LÉLEK lakások felújítása _ ĺinként vállalt feladat - 

"Ioí,uny,atáta.
d) miután a 10.915,0 e Ft támogatástaz onkoľmányzat2OI4. évben kapja meg, afelújítási
kö lts é geke t az átmeneti|e g szab ad' p énze szközö k terhére m e gel ől e gezi.
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e) felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a2013, évi költségvetésľől szóló
rendelet módosításánál és a 2014. évi költségvetés készítésénélVegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő a)-d) pontok esetébeĺ f0I3. decembeľ 18.' e) pont esetében a 2013. évi
ktiltségvetésről szóló ľendelet következő módosítása és a2014. évi kĺiltségvetés készítése.

Napirend 6/9. pontja

(íľásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES
Előterjesĺő: Sántha Péterné _ alpolgármesteľ

Egry Attila - alpolgármester

Dľ. Kocsis Máté
Íľásbeli előterjesztést, amelyet bizottság nem tugya|t. A napirend vitáját megnyitja.
Megállapítja, hogy az eloterjesńés táĺgyában kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért a
napirend vittiźúIezźrja, és a k<jvetkezohatáĺozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. az alpoLgármesteri keret terhére tźtmogať1a a JESZ a|ka|mazásábarl foglalkoztatott 25 fő
védőnő 2014. évi éves BKV bérlet megvásĺírlását összesen bruttó 2.865.000.- forint
cisszegben.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő: 2Ol3.december 1 8.

2.l a) az I.pontban foglaltak miatt az onkormanyzat|<lađás 11107-01 cím működési cél és

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

előirźnyzatáról ĺjsszesen 2.865,0 e Ft-ot atcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező
feladat - múködési finanszírozási kia-dásokon belül az irźnyítőszervi támogatásként

folyósítotttárnogatáskiutalásae|óirźnyzatára.

Felelős : polgĺáľmester
Hattridő: 2013. december 1 8.

b) a Józsefuárosi Egészségügyi Szo|gá|at 50100 cím - kötelęző felađat - bevételi működési
ťlnanszítozási bevételen belül azirtnyítőszervitámogatásként folyósított tĺĺmogatás fizetési
számlźn történő jőváirźsa eloiráĺyzatát és a kiadás dologi kote|ęző feladat
előirányzatźŃ 2.865,0 e Ft-tal cél-jelleggel megemeli éves BKV bérlet juttatása 25 fő
védőnő tészére címén,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. december 18.

3. e\számolási kötelezettség mellett tźmogatja azBgészséges Iskoláért Alapítvanyt a Németh
LászIő Áltulanos Iskolába jáĺő hátrźnyos helyzetű gyeľmekek színvonalas szabadidős
elfo glaltságainak biĺo sítása érdekében bruttó 200. 00 0. - forinttal'
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4.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 18.

ahatározat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mfüödési
cél és általános taľtalékon belĺil Sĺántha Péterné alpolgármesteľi saját keret - ĺjnként vállalt
feladat - e|oirźnyzatźtrőI tĺsszesen 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1l 105 cím _ önként
vállalt feladat - múködési célú éúadott pénzeszkijz előirányzatára az Egészséges Iskoláéľt
Al apítvány tárno gatás a címen,
Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|3. december 18.

elszámolási kĺjtelezettség mellett támogatja a Tungsram Kodály Zoltźn Férfikaľért
Alapítváný a Tungsram Kodály Zo|tán Férfikar fellépéseinek szervęzése érdekében bruttó
200.000.- forinttal,

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2013. december 1 8.

ahatározat 5. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belül Santha Péteľné alpolgáľmesteri saját keret - ĺinként vállalt
feladat - e|oirźnyzatáĺő| összesen 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként
vállalt feladat - múködési célú éltadott pénzeszkoz elóirźtnyzatáĺa a Tungsram Kođály
Zo|tánFéľfrkarértAlapítványtámogatásacímen,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. đecember 18.

elszámolási kötelezettség mellett tźtmogatja az EtkeI Ferenc Vegyeskar A|apítvźný az
Erkel Ferenc Vegyeskar 2014.januaľ 17-20. k<ĺzcjtt tartandó kórustáborának szewezése és
egyenľuha b eszerzése érdekében bruttó 2 5 0. 000. - foľinttal.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlriđő: 2013. decembeľ 1 8.

a határozat 7 . pontjábarĺ foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 1 1 1 07-01 cím mfüĺidési
cél és általános tartalékon beliil SanthaPétemé alpolgármesteri saját keret - önként vá||alt
feladat - előirtnyzatźnő| összesen 250,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - cjnként
vźila|t fe|ađat - mfüödési célú átadott pénzeszkoz eIőirányzatźra az Erkel Feľenc
Vegyeskaľ Alapítvany támogatása címen,

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. decembeľ 18.

elszámolási kötelezettség mellett ttlmogatja a Hópihe Gyermek A|apítvarryt a Semmelweis
Egyetem I. sz. Gyermekklinika szźnnáta egy mérleg funkcióval is rendelkező betegeme|o
és egy kapnográf készülék beszerzésének céljából 100.000.- forinttal,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 1 8.

5.

6.

7.

8.

9.
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1O. ahatározat9. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatL<ladás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belül Sántha Péterné alpolgáľmesteri saját keret - ĺjnként vt]|a|t
feladat - elóiráĺyzatáĺőI összesen 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként
váIIaIt feladat - felhalmozásí célu źúadotĹ pénzeszkoz előirźnyzatára a HőpLhe Gyeľmek
Alap ítvany támo gatása címen,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 18.

1I. eIszámolási kotelezettség mellett tźmogatja a Szent József az Idősekért Alapítvaný
gondo zottj aik megfelel ő ę|Iźtźsa célj ából 2 00. 000. - forinttal.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. december 1 8.

|2. a hattrozat 11. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím
mtĺködési cél és általános taľtalékon belül Santha Pétemé alpolgármesteri saját keret -

önként váI|a|t feladat - e|oírźtnyzatfuőI összęsen 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105

cím - önként vállalt feladat - miiködési célú átadott pénzeszköz e|őirányzattra a Szent
Jőzsef az Idősekéľt Alapítvány támogatása címen,

Felelős: polgĺĺrmester
Hataridő: 2013. december 1 8.

13. e|szźlmolási ktjtelezettségmellett tttmogatja A Magyar Kézművességért AlapíÍváný a20.
oľszágos Betlehemi jtszoIkiállítás megrendezése céljából 50.000.- forinttal,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 18.

14. a hatźrozat 13. pontjában foglaltak miatĺ. az Önkormányzat kiadźts 11107-01 cím
mfüödési cél és általános taľtalékon belĹĺl Santha Péterné alpolgármesteľi saját keret -

cĺnként váIla|tfe|aďat - e|oirtnyzatátő| tisszesen 50'0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105

cím - önként vállalt fe|adat - múkĺldési célú átadott pénzeszkoz eIőirźlnyzatára A' Magyar
Kézművességért Alapítvĺány támo gatása címen,

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. december 1 8.

15. felkéľi a polgármestert a hatáĺozatban foglaltak szerinti támogatási szerzőđésekaIáirásáĺa,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 3 1.

16. felkéľi a polgármestert, hogy a határozatbarl foglaltakat az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló rendelet kĺjvetkező módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźriđő az önkormányzat 2013. évi kĺiltségvetésének kĺjvetkező módosítása, legkésőbb
20|4. január 3I.
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Dľ. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a határozatot 15 igen, 0 nem szavazatta|,
teľtőzko đás mellett elfo sadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlsBro
A HATÁRo Z ATlglC.Z AT ALH)Z MINO S ÍTETT SZóToB B SÉG sZÜK SÉGE S
HATÁRoZAT:
482t20r3.(Kr.18.) O NEM 1 TARTOZKODASSAL15IGEN

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I.az a|poIgármesteri keret terhére támogatj a a IESZ a|kalmazásában fogta|końatott 25 fő
védőnő 2014. évi éves BKV bérlet megvásarlását összesen bruttó 2.865.000.- forint
ĺisszegben.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 20 1 3.december 1 8.

2.l a) az I.pontban foglaltak miatt az onkormanyzat kiadts l1107-01 cím működési cél és
általános tartalékon belül Egry Attila alpolgráľmesteri saját keret - önként vá||a|t feladat -
eloirányzatĺíľól ĺjsszesen2.865,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kĺltelező
feladat - mfüĺjdési finanszírozási kia-dásokon belül az irźnyitőszeľvi támogatásként
folyósítotttámogatáskiutalásae|őirźnyzatfu a.

Felelős : polgiíľmester
Hatĺíľidő: 2013. december 1 8.

b) a Józsefuarosi Egészségiigyi Szo|gá|at 50100 cím - kĺltelező fe|adat - bevételi mfüĺjdési
ťĺnaĺszítozási bevételen belül azirźnyítőszervitámogatásként folyósított támogatás fizetési
szźlrrJźn történő jőváirása e|őirźnyzatát és a kiadás dologi k<jte1ező feladat
e|oirźnyzatát 2.865,0 e Ft-tal cél-jelleggel megemeli éves BKV bérlet juttatása 25 fő
védőnő részére címén.

Felelős : polgĺírmesteľ
Hatándő: 2013. december 1 8.

elszĺímolási kötelezettség mellett tźtmogatja azBgészséges Iskoláéľt Alapítvláný a Németh
Lász|ő Általĺínos Iskolába jań hátránvos helyzetĺĺ gyermekek színvonalas szabadidős
elfo gl altságainak bizto sítása érdekében bruttó 2 0 0. 00 0. - forinttal,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 18.

ahatározat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím műkĺjdési
cél és általános tartalékon beltil Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt
feladat - eloirźnyzatźro| cisszesen 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ cjnként
vźila|t feladat - műkĺidési célú átadott pér.zeszköz előirányzatára az Egészséges Iskoláéĺ
Al apítvany támo gatása címen,

3.

4.
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5.

6.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. december 1 8.

elszámolási kötelezettség mellett támogatja a Tungsľam Kodály Zoltźn Férfrkaľért
Alapítvaný a Tungsram Kodály Zo|tán Férfikar fellépéseinek szewezése érdekében bruttó

200.000.- forinttal,
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. decembeľ 1 8.

ahatźrozat 5. pontjában foglaltak míatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési
cél és általanos tartalékon beliil Santha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt
feladat - előirányzatźrőI összesen 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként
vállalt feladat - mfüödési célú átađott pénzeszkoz e|oirźnyzatźna a Tungsram Kodály
Zo|tźnFéľfikarértAlapítvanytámogatásacímen,

Felelős: polgrírmester
Hatáľidő: 2013. december 18.

7. elszámolási kötelezettség mellett támogatja az ErkeI Ferenc Vegyeskar A|apíNáný az
Erkel Ferenc Vegyeskaĺ z\I4.januaľ t7-20. ktjz<jtt l.artandő kórustáborának szervezése és

egyenĺuha beszerzése éľdekében bruttó 2 5 0. 00 0. - foľinttal.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2013 . december 1 8.

8. a határozat 7, pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkjađás 11107-01 cím mfücjdési
cél és általanos tartalékon belĹil Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - cjnként vállalt
feladat - e|óirtnyzatáĺőI osszesen 250,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1105 cím _ önként
váIIaLt feladat - múködési célú átađott péĺueszkoz eloirtnyzatára az Erkel Feľenc
Vegyeskar Alapítvany támogatása címen,

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Hatźriďő 2013 . decembeľ 1 8.

9. e|számolási kötelezettség mellett támogatja a Hópihe Gyeľmek Alapítvanyt a Semmelweis
Egyetem I. sz. Gyermekklinika szźrnára egy mérleg funkcióval is rendelkező betegemelő
és egy kapnogľáf késztilék beszerzésének céljából 100.000.- forinttal,

Felelős: polgármesteľ
Hatźrídő: f0I3 . december 1 8.

IO. ahatźĺozat.9. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatk<tadás 11107-01 cím mfüödési
cél és általános tartalékon beliil Santha Péterné alpolgĺírmesteri saját keret - önként vállalt
feladat - előirźnyzatźrő| összesen 100,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként
vállalt feladat - felhalmozási cé|u átadott péĺueszkoz eloírtnyzatźna a Hőpihe Gyermek
Al ap ítvany támo gatása címen,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 18.
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11. elszámolási ktltelezefrség mellett támogatja a Szent József az Idősekért Alapítváný
gondozottj aik megfelelő ellátása céIj áb ő| 2 0 0. 0 00. - forinttal.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. december 18.

12. a határozat 11. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím
mfüödési cél és általános taľtalékon belĹil Santha Péterné alpolgármesteri saját keret -
önként vźi|a|t feladat - e|oirtnyzatárőI összesen 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l105
cím - önként vállalt feladat - működési célú átadott pétueszkoz eIőirźnyzatára a Szent
Jőzsef az Idősękét Alapítvany tźtmogatása címen,

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. december 1 8.

|3. elszźlmolási kĺjtelezettség mellett tétmogatja A Magyaľ Kézművęsségéľt Alapítváný a20.
országos Betlehemi jászol|<láI|ítás megrendezése céljából50.000.- forinttal,

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. december 18.

74. a hatfuozat 13. pontjában foglaltak miatt az onkormĺányzat kiadźts 11107-01 cím
műkĺjdési cél és általános tartalékon belül Santha Péterné alpolgáľmesteri saját keret -
ĺjnként vállalt feladat - e|őirźnyzatárőI cisszesen 50,0 e Ft-ot átcsoportosít akiadás 11105
cím _ önként vźl|Ialt feladat - mfüödési célú źńađott pénzeszkoz e|ohźnyzatára AMagyar
Kézmúvességéľt Alapítvany tźlmogattsa címen,

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 2013 . december 1 8.

15. felkéri a polgármesteľt a hatźtrozatban foglaltak szerinti támogatási szeruődések aláírźsźra,

Fele1ős: polgármester
Határidő: 20|3. decembeľ 31.

16. felkéri a polgáľmestert' hogy a határozatban' foglaltakat az önkormźnyzat 2013. éví
költségvetéséről szóló rendelet következő módosítasánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: az önkormźnyzat2013. évi költségvetésének következő módosítása, legkésőbb
20I4.januáľ 31.

7 . Elgy éb előteľjesztések

Napiľend 7lI. pontja
Javaslat a Jőzsefválrosi Ktizbiztonsági Polgárőľség és Katasztľĺófavédelmi
Onkéntes Tíizolltól EgyesÍilet 2013. évĺ műktidéséľe vonatkozó beszámoló
elfogadásáľa
(írásbeli előterj esĺés, Póľĺ(ÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ



Dr. Kocsis M:áté
A napiľend vitäjat megnyitja. Megadja a szőt dľ. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
orü1 annak, hogy irodai mozgő k]ímát biztosítanak az fuodájukba, de mikoľ fognak a
Kesztyúgyźrban dolgozóknak is valamilyen klímát biztosítani. A beszámoló 3. oldalán lévő
megegyzést jól érti-e, hogy egy irodara 10 kamerát szeľeltek flol? Lega1ábbis így értelmezte.
A tevékenységről szőIő bęsztrnolónál az szerepe|, hogy a Magdolna utcai orvosi rendelőben
ttjbb alkalommal kellett tevékenykedni' meľt ott védelemĺe volt szükség. Egyetlen egy orvosi
rendelőre kell odafigyelni, vagy attibbinél is sztikség van-e a Polgárőröknek a mfüödésére?

Dr. Kocsis Máté
Az e|ső felvetésére a keľĹileti önkormányzat íntézményében, és cégrendszerében dolgozók
megfelelő munkakörülményeire minden évben igyekszenek több és több figyelmet fordítani.
Az Auróra utcában is ez fog történni a ľenđelő felújításnál, de sort kerítenek a
Keszť;nígyźrban is erre. Csak az a kéľése, hogyha majd ilyen taľtalmú eloterjesĺést hoznak a
testÍilet elé, akkoľ ne támadjak _ legalábbis az e||enzék ne - mert úgy maľ nehéz sasszézni a
szándékok között. Nem tartja bajnak, hogy a munkaköľülményeik a Polgárőrség tagjainak
megfelelőek, ktilĺjnösen tekintettel aĺra, hogy ők egy olyan szervezet, akik ĺjnkéntesen a saját
szabadidejfü terhéľe végzík, anit végeznek és nem Íizetésért. A többi kérdésére, hogy 10

kamera van-e egy irođanál Kaiser Képviselő Úr reményei szerint igen. Megadja a szőtKaiseľ
József Képviselő Urnak.

Kaiseľ Jĺizsef
Nem az irodára van 10 kameľa, hanem az irodźlban 2 kanera van. Itt az van, hogy
üzemeltetnek 10 kamerát, ebből hatot szeľeltek fel, kettőt az utcáta, kettőt a gaúzs
Íigyelésébe' Sajnos az toftént, hogy reirdőrséggel egyeńetve szereltették fel az utcáľa, és

folyamatban van, még nincs rĺigzítés addig, aĺrlíg az adatvédelmi hatóságtól nem kapják meg
az engeđéIyt. De a garázsra ott maľ rogzítés tĺirténik, meľt tĺjbbször bementek a garázsba
illetéktelenek' összekenték az autőkat nemcsak az ovékét, hanem az orvosokét is, és ezért
kénýelenek voltak bekamerázni. Négy kamerát az orvosi rendęlőben iizemeltetnek, mert a
Polgárőrség az orvosi rendelés alattĺyítva van. Majdnem minden nap vannak problémiík a
Magdolna utcában az orvosi rendelő ktĺľnyékén. Más orvosi ľendelőknek is szívesen
segítenének, de nem hívtak őket. Az orczy rendelőbe jár és fudjak az orvosok' a polgárőrség
oda is kimegy nagyon szívesen. Az Allrőra utcaiban van külön őrzés, oda nem kell. Nagyon
fontos az, hogy a po|gárőr<jk intézkedés közbęn Ie tudják védeni magukat, hogy báľmilyen
állampolgánal szemben illetlentil lépjenek fel. Volt mar, amikor rendőľségi segítséget kéľtek,
hogy rendelőben ľendet tudjanak taľtani. Sajnos a betegek némelyike igen agresszív fud lenni
és rendszeresen visszatéľően fenyegeti az orvosokat, mindegyik orvos ilyen fenyegetettségben
van. De legalább hetente egyszet, kétszer töľténik probléma azbiztos és nagyon sajnálatos. Es
ezért fontos, hogy kamerával erősítik Íneg az orvosi rendelćĺket, de a betegek és állampolgáľok
érdeke is. Elősztjr a betegek a betegeket kezdik terrorizáIni. A mobilklímával kapcsolatban,
amikor megkapták ezt a he|yiséget ľájĺittek, hogy olyan meleg van a helyiségben, hogy ott
nem lehetett dolgozni.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.
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Komássy Ákos
Javasolja, hogy ezeket a nagyon politika kcĺzeli tevékenységeket hagyjrák ki a
beszámolójukból. Biztos nagyon hasznos volt a teljesen páĺtsemleges Po|gárok Htna
pártsemleges ruhaosztása a polgáĺőröknek, de szerinte nem néz kl jőI a kozhasznű
tevékenységről szóló jelentésben. Civilek, önkéntesek, polgrírőrok aú, csinálnak, amit
akaľnak, de ez nem egy ilyen típusú beszámolóbavalő.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőtKaiser József Képviselő Úrnak.

Kaiser József
A Józsefuáľosi Polgárőrség a jőzsefuárosi polgárok, vagy olyan polgaľoknak az egyesülete,
amely úgy gondolja' hogy a kerület egész terĹĺletén igyekszik a polgaĺok, az intézmények
tertiletén segítséget nyújtani. Ha felhívás érkezik a Polgárok HázátőI, vagy báľmelyik
egyesülettől, hogy segítsenek nekik, akkor segítenek teljesen mindegy, hogy milyen
pártállásúak. Jelzi, hogy érintettsége miatt nem szavaz ebben a napiľendi pontban.

Dľ. Kocsis M:álté
Tavaly Jászberényben volt az országos Polgarőr Nap, amire meghívást kapott, és el is ment,
meľt kíváncsi volt, hogy milyen egy ilyen ľendemény. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatalnak avezetője kiállt és aztmondta,,Kedves Munkásőľ<jk''. Igy kĺiszcjntötte a
Polgarőľöket. Kaiseľ lőzsef Képviselő távol maľaď a szavazástól, a napiľend vitáját |ezáqa.
S zav azást a b o c s átj a a következ ő hattr o zati j avas latot.

A Képviselő-testÍilet úgy d<int, hogy elfogadja a Józsefuaľosi Közbiztonsági Polgaľőrség és
Katasztőfavédelmi onkéntes Tílzo|to Egyesület elnökének beszĺámolój źú apo|gáĺőrség 2013.
évi működésére vonatkozőan.

Felelős : polgĺáľmester
Hataĺidő: 2013. decembeľ 18.

l

Dľ. Kocsis ľ Iáúé
Megá|Iapítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatátrozatot |2 igen, 0 nem szavazatta|, 3

tartőzko đźls mel l ett el fo sadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
Kaiser József éľintettség miatt nem vesz részt a szavazásban
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYSZERÚ SZóToBB s Éc szÜrs Écps
HATAROZAT:
483/2013.(xlr.18.) 0 NEM 3 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy elfogadja a Józsefuaľosi Ktjzbiĺonsági Polgĺáľőrség és
Katasńrőfavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesület elncjkének beszámolój át apďlgárĺfuség}}t3.
évi műkĺjdéséľe vonatkoző arl.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. december 18.
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Napirend T12.pontja
Beszámoló a Polgármesteľi Hĺvatal tevékenységérő|, a 2013. évi létszám
átcsoportosításokľól, és javaslat a Hivatal engedélyezett létszámának
emelésére
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

Dr. Kocsis I|ĺĺ.áté _ polgármester

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úmak.

Komássy Ákos
Bízonyátajobban fog műkcidni a Hivatal. Kérdése, hogy a Polgáľmesteri Hivatalnak és a
KerĹileti látási Hivatalnak az osszlétszáma mennyi is lesz?

Dr. Kocsis Máté
A Jáľási Hivatalét azt most nem tudjfü megmondaní. A Jegyző a Hivatalét meg tudja
mondani. Kéľünk onnek adatot a Jáĺási Hivatal vezetojéto| egy ptlr napon belül, ha gondolja.
Megadja aszőt dr. Révész Mźr:taképviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
A Hivatal SZMSZ-ének 2. számu melléklete 2012, azt megértette. A kÓvetkező a mostani,
csak annyi van rá íľva, hogy 2. sztlm,(l melléklet. Ahol szaggatott vonalak vannak, meg
szaggatott nyilak, azok mit jelentenek?

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Rimán Edinajegyző asszonyĺak.

Rimán Edina
A szaggatott vonal csupán annyit jelent, hogy maga a főépítész egy speciális szeľvezeti
foľmában van, akit a jogszabźiy nevesít, és kültjn ad neki hatáskörĺjket, ugyanúgy ahogy a
vaĺosképi feladatokkal kapcsolatosan a polgáľmesternek, így a polgáľmesteľ közvetlentil is
gyakoľolja az irźnyitási jogkcirét mind a Polgáľmesteri Kabinet mind a Vaľosfejlesztési és

F óépítészi Ügyo sztály felett.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadja aszőtKomássy Ákos Képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Azért kérđezte a Jfuási Hivatal és a Polgármesteri Hivatal egyĹittes |étszámát, meľt a
kozigazgatási áta|akltások egyik hivatkozási a|apja az voLt, hogy hatékonyabb lesz így a
kozígazgatás. Igy a f00 fős Polgáľmesteľi Hivatalból lett összességében körülbe|nl220-230
fős létszámot átfogó járási és Polgĺáľmesteľi Hivatal, amely Polgáľmesteri Hivatalnak szépen
Iassan apránként ncjvekszik a |étszźtma, amely most már 185-nél tart. Biznak benne, hogy
ezzel sokkal jobban jarnak az á||ampolgárok. Megköszöni, ha kap arról tájékońatást, hogy
összességében a helyi közigazgatás mekkoľa alka|mazotti köľt vesz most igénybe.

Dr. Kocsis M.áté
Megadja aszőt đr.Mészźr Erika aljegyző asszonynak.
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Dľ. Mészáľ Erika
A számot nem tudja megmondani tekintettel, arľa, hogy <issze sem lehet hasonlítani a20l2-es
és a 2013-as állapotot. Mint ahogy Képviselő Ur is elmondta, teljes mértékben áta|akult a
kozigazgatásnak ez a tésze. A járási hivatalokhoz olyan feladatok kerĹiltek, amelyek nem
voltak azelott a polgáľmesteri hivataloknźtl' tehźĺ igy a Jfuási Hivatal létszáma nem
összehasonlítható a Polsármesteri Hivatalból kikerülő köztisĺvisęlők |étszálmával.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Révész MźlrtaKépviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
Nem tartja teljesen éľthetőnek, hogy a polgáľmester a Polgármesteri Kabinet ftilött kĺizvetlen
befolyást nem tud gyakorolni? Męľt ott is szaggatott vonal van. oda feltétlentil másfajta
kapcsolatrendszer kéne. oda folyamatos vonal kellene.

Dr. Kocsis M.áLté
Szeretne ilyen folyamatos vonalakat a saját kabinetjével, de nem lehet, meľt munkáltatójuk a
jegyzó. Az ti1 Mötv. a jegyző irźnyába hatźtrozott vonalat tud a polgáľmestet híszru, és ęzt
viszont hangsúlyosabbnak taĄa.További kérdés, hozzászőIás nincs, ezért a napirend vitájat
Ieztnj a. S zav azást a b o c s átj a a következ ó hatźr o zati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja ajegyzo beszámolójtúaPoIgźrmesteri Hivatal2013. évi tevékenységéről.

Felelős: jegyző
Határido: 2013. december 1 8.

2. elfogadja a jegyző beszámolój át a Po|gźlrmesteľi Hivatal szervezeti egységei ktlzĺitt
2013. évben tcĺrtént álláshely átcsopoľtosításokĺól, és a szervezeti egységeklétszźmát
az a|ábbiak szeľint á||apítja meg.

Hivatalvezetők

Polgiíľmesteri Kabinet

Jegyzői Kabinet

Belső Ellenőrzési Iroda

Varosfej lesztési és Főépítészi,Ü gy o sztá|y

Y agy ongazđál ko dási é s Üzemelteté s i Ü gyo sztáIy

PénnlgyiÜgyosĺály

Hatóósági Ügyosaály

Humĺínszo l gáltatás i IJ gy o sztáIy

Mindösszesen:

aJ

t3

4I

2

9

11

29

5t

25

170
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Felelős: jegyzó
Határido : f0 |3 . decembeľ 1 8.

3., az onkoľmanyzat aPo|gármesteri Hivatal engedélyezettlrétszámtń2014.január 1.

napjźtőI 8 fővel megemeli, a Polgáľmesteri Hivatal - 3 fő tisztségvise|ő, a 2 fo
prériumévek progľamban foglalkoztatott, valamint a társadalmi megbízatásil
alpolgármester nélküli - engedélyezett|étszáma 170 fóróI I78 főre módosul.
Felelős: polgármesteľ
Hatáľiđő: f)I4.januáľ 1 .

4. a 3. pontban foglaltakĺa taľtós előzetes kĺltelezettséget váI|a| 2014. évi 25.572,5 e Ft,
20I5-to| évente 27.751,8 e Ft összegben a helyi adóbevételek terhére.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a 3. pontban foglaltakat a2014. évi és az azt követő évek
költségvetési rendelet beteľj esztésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hattridő:2014. évi és azt kĺjvető évek kĺiltségvetési rendelet tervezet beterjesztése

6. felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szeľvezési és Mrĺködési
SzabáIyzatźtnak a hatźrozat 2-3. pontja szeľinti módosítását a SzabáIyzat soron
következő módosítása során vezesse át.

Felęlős: jegyző
Hatfuiđő Hivatal Szervezési és Mrikc'dési SzabáIyzatának soron kĺjvetkező
módosítása

7. a43012013. (XII.04.) szźlmuhatározattnak4. a) és 4. d) pontját, valamint a43312013.
(XI I. 0 4. ) szźłĺil hatźr ozatźi vi s szavonj a

Felelős: polgármester
Hataľido: 2013. decembeľ 18.

Dr. Kocsis ľI.áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet ahatátozatot 15 igen, 0 nem szavazatĺa|,tartőzkodźs
nélkül elfogadta.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN to rÉpvlsBro
Kaiseľ József nem vesz részt a szavazásban
A HATÁR jZATHjZ AT ALH)Z ľĺn,ĺo s ÍľBTT S ZoToBB S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
484ĺ2013.(xII.18.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy
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1. elfogadja ajegyző beszámolójátaPo|gétrmesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről.

Felelős: jegyzo
Hatĺíridő: 2013. decembeľ 18.

2. elfogadja a jegyző beszámolóját a Polgĺĺľmesteri Hivatal szervezeti egységei között
2013. évben tĺjrtént álláshely átcsoportosításokĺól, és a szervezetí egységek |étsztmát
az a|ábbiak szeľint á|Iapítja meg.

Hivatalvezetők 3

Polgáľmesteľi Kabinet 13

Jegyzoí Kabinet 4I

Belső Ellenőrzési Iľoda 2

Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztáty 9

Yagyoĺgazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosńá|y 11

Pénztigyi Ügyosaály 29

Hatóósági Ügyosztály 37

Humánszotgáttatási lJgyosná|y 25

Mindrisszesen: I70

Felelős: jegyző
Hatĺĺridő: 2073. december 1 8.

3. az Önkormźnyzat a Polgármesteri Hivatal engedé|yezett|étsztmát20|4. januaľ 1.

napjźttő| 8 fővel megemeli, a Polgáľmesteri Hivata| _ 3 fĺí tisztségviselő, a 2 fő
prériumévek programban foglalkoztatott, valamint a társadalmi megbízatźsil
alpolgármester nélküli _ engedélyezett|étszźtma I70 főrőI I78 főľe módosul.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźnidő 20| 4. jarnár |.

4. a 3. pontban foglaltakĺa taľtós előzetes kötelezettségetvá||a|201'4. évi25.572,5 e Ft,
2015-tő| évente 27 .75I,8 e Ft tisszegben a helyi adóbevételek terhére.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a 3. pontban foglaltakat a20I4. évi és azazt követő évek
kciltségvetési rendelęt beteľj esztésénél vegye fi gyelembe.

Felelős : polgiĺľmester
Hatźtridó: 2014. évi és ań.kovető évek költségvetési ľendelet tervezet beteľjesztése

6. felkéri a jegyzot, hogy a Polgáľmesteri Hivatal Szervezési és Mfüödési
Szabá|yzatźnak a hatźrozat 2-3. pontja szerinti módosítását a Szabá|yzat soron
kĺjvetkező módosítása során vezesse át.
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Felelős: jegyző
Határidő: Hivatal Szervezési és Mfüodési Szabá|yzatának Soron következő
módosítása

7. a43012073.6II.04.) szźlműhatźtrozatának4. a) és 4. d) pondát, valamint a433120|3.
(XII. 04. ) szćlm,6 hatźr ozatźń visszavonj a

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 1 8.

Napiľend 7l3.pontja
Javaslat a Ktizbeszerzési és Beszerzési Szabálvzat módosítására
(írásbeli előterjesztés, póľKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vítáját megnyitja. Megadja aszőt Soós Gytirgy képviselő úmak.

Soós Gyiiľgy
Javasolja az a|źhbi személyeket, ahatátozati javaslat 2. poĺÍjához:

Dr. Cifra Gabriella
Horvai Ákos
Dr. KeľényíGéza
Dľ. Molnaľ György
Dr. Nagy Áaam
Végh József János
Peľlik Tamás

Dľ. Kocsis M:áLté

A napirend vitájátlezźtĺja, majd kérdés és hozzásző|áshiányábanLeztrja. Szavazásra bocsátja
a következ ő határ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a) elfogadja az eIőteľjesztés |. sz. mellékletét képező Józsefuaľosi onkormanyzat
Közbeszeľzési és Beszerzési Szabá|yzatát, mely 2014.januĺĺľ l-jén lép hatá|yba.
b) az a) pont alapján felkéri a polgármesteľt a SzabáIyzat alźńrására és a honlapon
töľténő megj elentetéséľe.

Fęlelős: polgáľmester
Hatáĺidő: z1T4.január01.

2. a) 2014. jaĺuár l-jétől 20|4. október 31-ig akozbeszerzési eljarásokban eljaró 7 fős
BíráIőBizottságbaazalábbiszemélyeketvá|asztjameg:

dr. Cifra Gabriella
Horvai Ákos



Dr. Kerényi Géza
Dr. Molnaľ György
Dr. Nagy Ađám
Végh József János
Peľlik Tamás

Díjazásuk l 2 0. 00 0, - Ftifőlhó+j árulék.

b) az a) pont alapjan felkéri a polgármesteľt a BíráIőbizottság tagaival kötendő
megbízźsi szerződések (előteľjesĺés 2. számiĺ melléklete szerinti feltétęleket
tarta|maző) a|áir ásár a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. ianuĺír 01.

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet ahatátozatot 16 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

1ZAVAZÁSNAL JELEN VAN lo rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
rĺ'ą.lÁRoza.r:
485/2013.(xII.18.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a) elfogadja az e|otęrjesztés 1. sz. mellékletét képezo Józsefuĺíľosi onkormányzat
Kozbeszerzési és Beszerzési Szabá|yzatát, mely 20|4.januaľ 1-jén lép hatá|yba.
b) az a) pont alapjĺĺn felkéľi a polgiírmesteľt a Szabźiyzat a|áftására és a honlapon
torténő megjelentetésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l4.januĺáľ 01.

2. a)20I4. január l-jétől 2014. októbeľ 3l-ig akozbeszeruési eljĺáľásokban eljaľó 7 ffis
Bírá|őBizottságbaazaLábbiszemélyeketvtt|asztjameg:

Dr. Cifra Gabriella
Horvai Ákos
Dr. KerényiGéza
Dr. Molnaľ György
Dr. Nagy daam
Végh József János
Perlik Tamás

Díj azásuk 1 20. 000,- Ftfőlhó+j árulék.
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b) az a) pont alapján felkéľi a polgáľmestert a Birźllőbizottság tagjaival kötendő
megbízźsi szeľzőđések (előterjesztés 2. szźrrÍl melléklete szerinti feltételeket
Árta|maző) alźitására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. ianuár 01.

Napiľend 714. pontja
Javaslat a Képviselő.testület és Szervei Szewezeti és Műkiidési
Szabáůyzatárő| sző|ő 2512013. N.27.) ľendelet, valamint a Polgáľmesteri
Hivatal Szew ezeti és Műkti dési Szab ályz atának módo s ítás ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M.áté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Az az elvi vitája á|| fenn a Polgáľmesteri Hivatal és ezen belül az onkormányzat
módosításával, hogy meggyőződése szerint nem növeli a hatékonyságát sem az
onkoľmányzat mÍfl<odésének, đe az át|áthatőságát nyomon kĺlvethetőségét semmiféleképpen
sem. Kifej ezetteĺ rontja az, hogy folyamatosan szúkül a Képviselő-testület bizottságainak
jogkcire, ez jellemzően a polgármester jogköľeinek bővüléséveljár. Sokkalhatékonyabb lenne
egy komplexebb bizottsági rendszerben múködő alaposabb dtjntés előkészítő munkát végző
Képviselő-testület. Ennek megfelelően a Szeľvezeti és Múkodési Szabttlyzat, többek közĺjtt
ęzt is tartalmaző módosítását nem támogatj ák.

Dľ. Kocsis Nĺ'áúé
Ez a javaslat nem á||apit meg újabb hatáskĺjröket részére a korábbiakhoz képest, egyébként
az, hogy kettő helyett havonta egy testületi ülés vaÍl, az źú|áthatőságot semmiképpen nem
érinti legfeljebb tĺibb napirendi pont lesz. A javaslat racionális szempontbőI azért fontos, mert
ennek az appaĺźńusnak a jĺivő évben haľom vźiaszÍást kell lebonyolítania. Nem politikai
szempontú javaslatról van sző, csak egyszeľĹĺen nem bírná ellátni a Hivatal a jövő év sorĺín
ezeket a pźrhuzamo s feladatokat. Me gadj a a szőt Jakabfy Tamás képvi selő úmak.

Jakabfy Tamás
Felhívja a figyelmet, hogy a 7.f eloterjesztésben a Polgáľmesteri Hivatal beszĺĺmolójában
táthattak azt, hogy csökkent a pőtkézbesített és helyszínen kiosztott anyagoknak az atánya.
En' az előterjesztést úgy értékeli, hogy jcivőre rontsfü Ie eń. az éppen.javuló statisztikát. Ugy
gondolja, hogyha havi ülésezésľe témek át, akkor sokkal ttibb ügyet fognak később behozni,
ami két hetet halasnődhatott volna, de négy hetet mar nęm halasztódhat. Ha a havi ülésre
áttéľnek, akkor az u|és kezdó időpontja váItozatlan maľad-e? Minden hónap első szerdáját
javasolják, ez janutrban pont elsejére fog esik. Mi volt a motiváció az első szerda mögĺĺtt?

Dr. Kocsis Nĺáté
Az ülés elején ismertette, akovetkező testĹileti ülés várható időpontját,azfebruár 5. 15 őra.

Az, hogy maradjon, arľőI bęszélhetnek, nem kell egy testületi ülés hozzá. Lehet, hogy a 14
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órai kezdés jobb lenne, tekintettel ara,hogy ttibb napirendi pont lesz. Javaslatként tílzzékki a
1 4 őrás kezdést. Megadja a szőt dr. Révész Márta képviselő asszonynak

Dľ. Révész L.Ifuta
Azza|, ha havonta egyszer van képviselő-testĺileti ülés, azza| meg fog nőni a rendkívüli. testtileti üléseknek száĺna, rrrert eddig is azéń volt nagyon sokszor stirgĺĺsségi elóĹerjesztés'l mert kideľült, hogy kevés azido és azonnal dönteni kell ziíĺos határidőn beliil. Érđemes lenne" megállapodni, ha lesz rendkívtĺli iilés, akkor mikor lesz. Meg fog nőni az egyéb rendezvények. száma,ésaz,űgy nehezen tervezheto.

Dľ. Kocsis M:áté
Figyelni fognak mindenĺe. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Javasolja, hogy a legyen kevesebb iilés, választásí év előtt állnak, csak akkor tényleg legyen
kevesebb. Ne pótolják a kihúzott rendes üléseket rendkívĺiliękkel, meľt az csak az

' előkészítetlenebb dĺjntéshozatalt serkenti.

Dr. Kocsis lĺ.áté
Ha ań. tudná, hogy ugyanannyi |esz a testiileti ülések száma, akkor nem kezdeményezné,
hogy azok legyenek rendkívüliekí} %o-ban mértékben. Nem mindig látnak bele, hogy mennyi
munkával jar e|őkészíteni, majđ végrehajtani egy testiilet által eltĺĺlt<itt}-3 kellemes őrtt. Az
apparátusra komoly hetekig tartó feladatot rő, és ami utána jon az köľülbeliil ugyanennyit
jelent időben. Feltett szźndék, hogy havi egy ülésen normális ütemben szárníthatőan
tendezzęnek el minden szükséges kérdést, és az appatátus végezhesse a váIasztásí előkészületi
munkáját. A napirend vitájátlezźĄaés szavazásľa bocsátja a következőhatźrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1.)a Polgáľmesteri Hivatal - az előterjesztés 3. számű mellékletét képező, egységes
szerkezetbę foglalt - Szetvezeti és Múkĺidési Szabályzatźú jőváha1yja.

Felelős : polgĺírmester
Hatáľidő: 20|3. december 1 8.

2.) felkéri a polgĺármestert és a jegyzót Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt
SzewezetíésMűködésiSzabá|yzatźnaka|áírásttta.

Felelős : polgármest er, jegyző
Hatźriđő: 20|3. december 31.

Dr. Kocsis lN.ĺálté

Megá|Lapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźtozatot 11 igen, 4 nem szavazatta|, I
tartőzko dás mel l ett elfo sadta.
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HATAROZAT:
486t2013.(Kr.18.)

SZAV AZ^SNAL JELEN VAN t o rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHIZ MIN o S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S

11 IGEN 4 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1.) a Polgĺĺrmesteri Hivatal - az előterjesztés 3. szźlmll mellékletét képező, egységes
szerkezetbe foglalt - Szervezeti és Mrĺködési SzabályzattÍ jővtúlagyja.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatźriđo: 2013 . december 1 8.

2') felkéri a polgármesteľt és a jegyzót Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt
SzervezetiésMúködésiSzabáIyzatánakaláirtsára.

Felelős : polgármest er, jegyzo
Hatfuidő : 2013 . decembeľ 3 1 .

Dľ. Kocsís lNĺálté
Szavazástabocsátja a 6 $-ból á1ló rendelet-tervezetet.

BUDAPEST ĺózsEľ.vÁnos rÉpvlsprŐ-rpsrÜrBľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosl
oľronľrÁľyzaľ rÉpvrsEr,Ő TESTÜLEľÉľľK 58t20Í3. (XII.20.)
oľronnĺÁľyzĺ.ľr RENDELETE A xÉľvrspr,o.ľnsľÜlľľ És SZERVEI
SZERVEZETI És ľĺÚroonsr SZABÁLYZATÁROL szoĺo 25t2013. (v.27.)
oľronľĺÁNyz.ł.ľr RENDELETENEK ľĺóuosÍľÁsÁnol

Dr. Kocsĺs M:áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet 11 igen, 4 nem szavazattal, l tartőzkodás mellett
me galkotta az 5 8 l 20 1 3. (XI I. f0 .) szźtmí <inkormány zati r endeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN to rÉpvlspro
A RENDELETALKOľÁsHoz ľĺn.ro sÍrBTT SZOTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBľ.vÁnos rÉpvlsBro-ľBsľÜrpľp 11 IGEN' 4 NEM, 1

TARTóZKoDASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FovÁRos VIII.
KERt]LET ĺózsnrvÁnosr oľxonnĺÁľyza.ľ xÉpvrsnLo _ TESTtjLEľÉľnr
5812013. (xII.20.) oľronľĺÁNYZATI RENDELETE A xÉľvrsnr,Ő-rEsľÜr,nľ És
SZER\IEI SZERVEZETI Es ľĺÚxolnsl SZABÁLYZATÁRóL szoLo 2512013.
(v .27 .) oľronuÁNYZATI RENDELEľÉľEK nĺol o sÍľÁsÁnol
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Napirend Tl5.pontja
Javaslat drogszemét iisszegyűjtése tárgyáhan támogatási szerződés

(íľásbeli előterjesztés, póľxÉzBESÍTÉS
Előterjesĺő: Dr. Ferencz orsolya - képviselő

Dr. Kocsis Máté
Napirend vítájätmegnyitj a. Megadj a a szőt JakabÍý Tamás Képviselő Ú ľnak.

Jakabfy Tamás
Aránytalanságot lát, 3,2 mí|Iíő forintéľt vesznek egy autót és még cjt embeľt is fizetnek. Vagy
két napra fizetik eń. az öt embert, vagy nem tudja, hogy mennyire lesz e|ég ez a pénz? Ha
meg ľövid idóre fizetik, akkor meg miéľt kell autót venni?

I)r. Kocsis Máté
Az előterjesĺés világosan foga|maz. Megadja a szót dr. Ferencz orsolya képviselő
asszonynak.

I)r. Feľencz Orsolya
Felhívja a figyelmét Jakabfy Képviselőtársénak, hogy decembeľ havi bérre vonatkozik. A
targyalások úgy folýatódtak, hogy ezt természetesen a minisztériumnak szandékában á||
jövőre is finanszírozni. Csak ugyanúgy' mint a koľábbi napirendi pontnál ez a jovo éví
ktiltségvetés teľhére megy. Ennek vannak jogszabźůyi keretei, de ez folýatódni fog, és ez az
autó is ebben a szerződésben van benne.

Dr. Kocsis NI.áté
Megadja aszőt dr. Révész Márta Képviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
Az e|őterjesztést támogatni fogiu. Megjegyzi, hogy egy gépkocsi és öt főállású ęmber
sziikséges ahhoz legalább, hogy a kerületben a đrogszemetet össze lehessen gyűjteni.

Dľ. Kocsis ľ ĺ.áLté

Megadja a szőt dľ. Ferencz orsolya képviselő asszonynak.

I)ľ. Ferencz oľsolya
Igen ez a minimum, amire most nagyon sziikség van, atthoz, hogy a helyzet valamilyen
szinten javítható legyen. Eddig is a kerĹilet vezetése és intézményei nagyon sokat tettek azért,
hogy a pľobléma megoldódjoĺ, de ez a segítség most mindfeleképpen szfüséges.

I)r. Kocsis Nĺ.áté
A napircnd vitáját|czáľja, ćs szavazásra bocsátja a kövctkező hatźtrozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a) felkéri a polgármesteľt a đrogszemét cjsszegýjtésének megvalósítása érdekében
támogatási szerződést kössön az Embei Erőfonások Minisztériumával, azzal. hogy a
támo gatás i ĺi s s ze g az a|ábbi pro gramelemek felhas znáLźsát bizto s íts a :

- 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerués és a kapcsolódó egyéb díjak' biztosítási díjak'
izemanyagköltség,
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f.

- 5 fő drogszemét összegyűjtését biztosítőkbérezése és jaľulékai, munkaľuha,
- a dľogszemét ĺisszegyűjtéséhez sziikséges eszközök, kellékek.

b) a határozat a) pontja szeľinti progľamot a Jőzsefvźlrosi Közteriilet-felügyelet és
Váľostĺzemeltetési SzoIgáIat közreműködésével valósítja meg.

c) elfogadja atámogatási szerzőđés megkĺitéséhez szfüséges - az előterjesztés I. szźtmil
melléklete szeľinti adatLap tervęzetét és a 2. szźlmű mellékletét képezó költségterv
tewezetét.

d) a program keretében beszerzett 1 db gépjárművet a fę1adatę||átásrahatározat|an időľe,
térítésmentesen a Józsęfuaľosi KöZterĺilet-felügyelet és Váľosĺizemeltetési Szolgálat
hasznáIatábaadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 18.

felkéri a polgármesteľt a tźlĺĺogatási szerződés megkötéséhęz szfüséges valamennyi
dokumentum (különösen atźĺrlogatás igényléséľe vonatkoző adat|ap, azigénye|t támogatás
fe|hasznáIására vonatkozó koltséglerv, nyi|atkozat. felhatalmaző levé| a benyĹljtandó
beszedési megbízás (ok) telj esítés ére) alt.ít ásfu a.

Egyben fe|hata|mazza a polgármesteľt a Támogatási Szerzodés és annak esetleges
módosításaiĺak aIáírásźlra, amennyiben az nem érint önkormźnyzati forľásbevonást,
határidő módosítást vagy az elfogadott program elemeinek tartalmi módosítását.

Felelős: polgármesteľ
Hatźniđo: 2013 . dęcembeľ 1 8.

a tźtmogatási szerződés aláíráséxal egyiđejűleg e|őzetes kötelezettséget válla| a gépjármti
fenntaľtására a témogatási időszak |ejáratát követően 5 évre _ ĺjnként vállaIt -, melynek
éves kĺjltsége vźtrhatóan 500,0 e Ft, melyet a Józsefuláľosi K<jzteľület-feltigyelet és

Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében bińosít,az onkormźnyzat saját bevételeinek
terhére.

Felelős: polgármester
Határiđő: atźlmogattlsi időszak lejáratźń követő 5 év

4. felkéľi a polgármestert, hogy ahatźrozatban foglaltakat a fenntaľtási kĺjtelezettségiđoszaka
a|att az önkormany zat év enkénti kcl ltsé gveté s éb en ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármesteľ
Határidő. atámogatźlsi időszak lejźlratźÍkövető 5 év

Dľ. Kocsis M.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet ahatározatot 16 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélktil elfogadta'

a
J.
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sZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lo rÉpvlspro
a Hĺ'ľÁR o Z ATHIZ AT ALHc. Z vrľqo s Írprľ szoľo g g sÉc szÜr s Écp s
HATAROZAT:
487t2013.(Kr.18.) 0 NEM o ľĺ.nľozrooÁssĺ,l,T6IGEN

A Képviselő-testtilet úgy đönt, hogy

1. a) felkéľi a polgáľmestert a drogszemét összegffitésének megvalósítása érdekében
támogatási szeruődést kössĺin az Emberi Erőforľások Minisztéľiumával, azza|, hogy a
támo gatás i ĺi s s ze g az aléhbí pľo gramel emek felhas znáIását b izto síts a :

- l db Suzuki Splash gépjármíi beszerzés és a kapcsolódó egyéb đíjak, biaosítási díjak,
uzemanyagköltség,
- 5 fő drogszemét ĺisszegyĺĺjtését biztosítőkbérezése és járulékai, munkaruha,
- a drogszemét <isszegffitéséhez sziikséges eszk<izök, kellékek.

b) a hatźttozat a) pontja szerinti programot a Jőzsefvárosi Közterület-felĹigyelet és
Váľo süzemeltetési S zolgálat k<jzreműködésével való sítj a meg.

c) elfogadja atźtmogatási szeruodés megk<itéséhez sztikséges - az előterjesztés I. számu
melléklete szerinti adat|ap tęrvezetét és a 2. számi melléklętét képező költségterv
tervezetét.

d) a program keľetében beszetzett 1 db gépjáľművet a feladatellátásra hatéłozat|an iđőľe,
térítésmentesen a Józsefuáľosi Közteľület-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat
hasznáIatábaadja.

Felelős: polgiíľmester
Hatáľidő: 2013. decembeľ 1 8.

felkéri a po|gármesteľt a támogatási szerződés megkötéséhez sztikséges valamennyi
dokumentum (külĺinösen atźlmogatás igényléséľe vonatkoző adat|ap, azigéĺye|ttámogatás
fe|haszná|źlsára vonatkozó költségterv, nyi|atkozat. felhatalmaző |ęvéI a benýjtanđó
b esze dé s i me gb ízás (ok) telj e s íté s & e) aLáit źsár a.

Egyben fe|hatalmazza a po|gármestert a Támogatási Szerződés és annak esetleges
módosításainak a|áírásáta, amennyiben az nem érint <inkoľmiínyzati forrásbevonást,
hatariđő módosítást vagy az elfogadott program elemeinek taľtalmi módosítását.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. december 1 8.

a tźtmogatási szerzóđés a|tirásával egyidejűIeg e|őzetes kĺitelezettséget vállal a gépjármn
fenntartására a tźnnogatási időszak |ejátatźú követően 5 évre _ önként vállalt -, melynek
éves költsége várhatóan 500,0 e Ft, melyet a Józsefuárosi K<jzterĹilet-felügyelet és
Vaľostizemeltetési Szolgálat költségvetésében biztosít, az onkormźnyzat saját bevételeinek
teľhére.

Felelős: polgármester
Hattrído: atźtmogatási időszak lejáratátkĺjvető 5 év

2.

a
J.
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4. felkéľi a polgáľmestert, hogy ahatfuozatban foglaltakat a fenntaľtási kötelezettségiđoszaka
alalt az önko rmány zat év enkénti kĺl lt sé gveté s éb en ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Határidő. atámogatási időszak |ejźlratát kcivető 5 év

Képviselői kérdések:
(Szó szeľinti leírásban)

Szili Balázs
Megkezdődik a Tolnai Lajos ltca2|. szźlmí épÍiletbe a lakók visszaköltĺjzése. A ttizeset előtt
ebben az épi|etben volt gázszo|gá|tatás, ami most varhatőan márciusig nem lesz. Igy u

lakóknak, mind a főzé,shez, mind a f,ítéshez elektromos berendezést fog a Kisfalu Kft
biztosítani. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a haszntiata jelentősen meg fogja növelni a
meglehetősen elavult, lakáson beltili elektromos hźiőzati rendszert. Az lenne a kéľdésem,
hogy az épület felújítása az érinti-e a lakáson beltĺli vezetékĺendszeĺt? Amennyiben igen,
akkor én szeretnék egy beszámolót kérni arról, hogy milyen munkálatok folytak a lakásokon
belül az elektromos vezetékekkęl kapcsolatban, különös tekintettel ezeknek a
teljesítésigazo|ására. Amennyiben nem toľténtek ilyen munkfü, akkor pedig azt szeretném
megkérdezni, hogy milyen garanciát lát a Kisfalu Kft. aľľa, hogy ezekben a lakásokban nem
fog problémát,tuzesetet okozni a jelentősen megnövelt elektromos igénybevétel.

Dr. Kocsis M:áúé
Kovács ottó ur ań. je|zi,hogy íľásban fogvá|aszolni a Képviselő Úľ kérdésére azSZMSZ-nek
megfelelően.
Jakabfy Tamás képviselő úr, paľancsoljon.

Jakabff Tamás
Haľom kérdésem is van. Az első az arrőI szól, hogy én készítettem egy e|őtetjesztést a mai
ülésre, amelynek ahatározati javaslata az arľőI a témérő| sző|, amit a múltkoľi iilésen is már
megemlítettem, hogy a mtzellĺrli negyedet próbáljuk a lőzsefvárosi pályaudvar területére,
mondjuk, úgy átlobbizni a Váľosligetből. Eľrę ,az e|oterjesztésre minden sziikséges szignó
rákertilt, és mégis, ha jól tudom a Polgrírmester Ur személyes dcintése a|apjźn a mai ülésnek a
meghívójába sem kerĹilhetett miár be, és kézbesítésľe sem keľĹilt. Szeretném bejelenteni, hogy
ezt az előterjesztési szándékom azt fenntartom, és kérem a kovetkező tilésre is az
clőtcľjesztésnek a tŕrgyalá'sćú. Azt szerctném megkérdezní a Polgáľmester Úrtól, szetetné-e,
hogy Józsefuaľosba keľĹiljön ez amuzevĺrli negyed, és hajlandó-e tenni ezért?
A második kérdésem az egy ľégebbi kérdésem felmelegítése lenne. 20|2 májusában
megígéľték, 20l3-ban elkezdték kivitelezni, valamikor talán szeptemberben rákérdeńem,
hogy mikot lesz kész, akkor épp a kozviIágitással volt csak gond, és ígéľték, hogy lratnaľosarr.

Az a Német József utcakereszteződésében épülő zębráĺő| sző|t ez a kérdés. Most a mai reggel
is direkt arra jöttem, és most is le van zárva, most a héten, lehet, hogy a múlt héten még
aszfa|toztak a kĺiľnyékeĺ. Ań. szeretĺém kérdezni, mikoľ lesz mźĺ végľe kész? Két évnyitó
e|teIt azőta, amíőta megígéľtÍik, és már lassan a féléves bízonyítvźlnyosztás is újľa eljön'
A haľmadik kérdésem az az, hogy már volt róla szó, hogy tavasszal jönnek ujra a választások.
Feltételezem, hogy az onkormányzat újra ki szerctné helyezni ezeket az esztétikus fatáblákat,
amelyekĺe aváIasńási plakátokat szoktuk e|he|yezĺi, elhelyeztetni, hogy ne legyen olyan sok
pIakát illegáIisan szerte széjjel a varosban. En azt szeretném javasolni, és kérni, hogy



egyeztessenek a páľtok abban a targykörben, hogy ezeket a felületeket osszák meg, különbĺiző
felületeket más pártoknak dedikáljuk, hogy fie az legyen megint, hogy egymásét tépkedik az
aktivisták, és az egymásért ragasztanak föltil. Ami egyébként, aziĄban nem tudom, de a régi
vźiasńźxi ttlrvényben elvileg, tiltott tevékenység. Ha egyszeľ körbe megy egy pt:rt, végig
ragasn1a az egészet, elvileg a tĺibbi párt mőĺ nem ragaszthatott volna rá egyikľe sem. Azt
gondolom, ennek a megosztásáról kellene egyeztetniink. Szeľetném nrég kérni, hogy ne csak
egymás között alkuđozzanak a pĺírtok, hanem az o|yan szervezete|<rlek is hagyjunk felületet,
akik most nincsenek parlamentben, önkormányzatban, és szeretnének indulni a választáson.
Azt szeretném kéľdezni' van-e erĺe szźnđék, és lesz-e ilyen egyeztetés?

Dľ. Kocsis lV.ĺ.álté

A múzeumi negyed ügyre Alpolgáľmesteľ Úľ vá|aszol, a másik iigyre, pedig januaľ közepén
és vége között egy páľtkcizi egyeńetést fogok kezdeményezni, valószinu|eg az itt ülő 5

ellenzéki képviselő meghívásával, vagy azo|*a| akik felhatalmazoltak az onök
szervezetében aÍta2 hogy ilyen iigyekben tárgyaljanak. Egyébként 2009 őta, szenntem az
időkĺlzi vá|asztás őta, viszonylag kulturált rendjét ennek kialakítottrrk. Akkoľ is
megállapodtunk abban, hogy nem tépkedjfü egymás plakátjait, mert aL.lhoz nem kell tul sok
ész, dehozzáteszem, hogy a plakáttépkedés nagyon gya|<ran, nem feltétlenül kötődik politikai
szewezetek<hez, hanem valamelyik pźr1ľa diihĺjs vźt|asztőhoz kÓtődik, đe eü" a megállapodást
tudjuk tartani. Szisztematikusan, párt megbízásbőI nem történt, a magunk részétő| biztosan
nem tĺjľtént a2009-2010-es választáson sem ilyen. Eppen ezértbizakodóak lehetnek az ilyen
megállapodásaink kapcsán.
Alpolgáľmester Ur.

Dľ. Sáľa Botond
A Józsefuarosi pályaudvanól beszélünk, 26 hektáľról beszélünk. Ides-tova 3 éves
folyamatosan egyeztetések és elképzelések vannak. 3 éve zajlík egy munka. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, aKozígazgatási Minisztéľium, a Nemzeti Vagyonkezelo, a MÁV, a
Főváros, a BKK és az onkormźnyzat között. A Ludovika projekt kapcsán meľült fel annak a
hasznosítási lehetősége. Erre a koľmányzat egyébként pénzt is költött, tanulmlínytervek is
készĹiltek. A Képviselő Úr egy olyan dolgot akaľ elérni, amelyben az onkormźnyzatnak a
jelenlegi tźlrgya|tsí pozíciőját vagy az elképzeléseit, a^, az eredményt értiik el Képviselő Ur,
hogy az onkoĺmányzatĺakvan lehetősége egy áIta|aelképzelt fejlesztést megvalósítani. Amit
a Képviselő Ur kér, az azt..jelenti' hogy kilőjfü onnan az önkormźnyzati elképzelést. Ez egy
źilani, MAV-teľiilet. Az onkormányzatkía|kudott egy olyan tárgya|ásí poziciőt, pontosan a
Ludovika projekt kapcsán, és az Orczy kert kapcsán, amelyben egy ľekľeációs és tömegspoľt
sportközpont funkciót tudnak kialakítani, amely a kerületieknek jó. Aľľó1 szol a megegyezés,
a vagyonÍendezésnek feltétele az, hogy a lvĺÁv át tudja adni az Államnak' illetvę az A|Iam
majd az onkormányzatnak, miután ezek a telkek még hitelbiaosítékként szolgálnak a ľłÁv
részéte, ezért eze|<nek a felszabadítása nehézkes, átcsoportositásra van szükség.Ez az egyik
ok, amiért gyakorlatilag még nem töľtént meg ez a vagyonÍendezés. Az onkormáĺyzatnak
van egy nagyon jő pozíciőja, amelyben 3 év munka van benne, és egy eredményes munka
következménye. Az onkormanyzatnak hatźrozott elképzelése van' amit minden
tźrgya|őpartner támogat. Amit a Képviselő Úr kér, az fe|ruga ęzt a 3 évęs munkźú, és az
onkormán y zatnak a tár gy a|ási p ozíciőj át,

Dľ. Kocsis Máté
Nem úgy volt, hogy onnek hideglelése van az állami beruhazásoktól? Miért szeretné, hogy a
múzeumi negyed ide kertiljön? Képze|je el, milyen vita lett volna, haeń. mi javasoljuk!
Dr. Révész Márta képviselő asszony.



Dr. Révész M:árta
A Rákóczi tér előtt akerítéseket leszedték, és egyre szebb aRákőczi tér. Gyerekekszámára
jtńszőteret alakítottak ki. Ugyan akkor a Rákóczi tér elott az autők elég széles sávban fel
tudnak menni, és be tudnak állni. A játszőtér és e kozött az autők á|tal haszná|t rész koz<jtt

nincs elválasńő voĺal, semmi az égvi|ágon. Tud-e az Önkormtnyzat aĺmak érdekében bármit
tenni, hogy ott meg tudjuk akađáIyoznt, hogy a gyerekek véletlentil kiszaladjanak az autók
áItaI |áto gatott terĹil etre ?
A Ludovika tér mellett a Klinikák melleĹĹ is, a jáľda ulcllcĹĹ kivágták a f,ĺkat. EľľoI az
onkormanyzat tuď-e? Azt gondolom, hogy a jtrda és az úttest közcjtti rész az nyilvan nem a
Ludovika Projekt tésze,legalább is furcsa leĺrne, ha ahhoz tartozna. Enőlmit tudunk?
A képviselő-testületi ülésen előkeľült az,hogy a Fővaľossal egyeztetés lesz a parkolási, ťĺzeto
parkoló területeknek a kijelöléséről. Lehet-e itt valami módon belegombolni ebbe a
megbeszélésbe a Rfüóczi téri mélygarźnsnak az ngyét? ott olyan magas a parkolás díj, és hét
végén is, szombatos is fizetni kell, és igazánnem fognak ide jönni az emberektovábbra sem a
Rákóczi téľre vásáľo\ni. Aú. gondolom, hogy a Fővaľosnak is az lenne inkább az érdeke, hogy
több bérlő legyen a Rákóczi téľi csaľnokban. Az va|őszinűleg tĺjbbet jelente, mint az, hogy
most mennyivel ttjbb lenne, vagy mennyi lenne a kiesés, ha a mélygarázsbaĺ szombaton
ingyenes lenne a parkolás.

Dr. Kocsis Miáté
A legutolsó kéľdésével, mint mindig most is messze menőkig egyet értek. A Fővárost týa
megkeressiik ebben a témában. Biál Csaba igazgatő úrtól szeľetném megkéľdezni, hogy
amiről a Képviselő Asszony beszél, ott szerintem nem is lehetne egytl|taltn szabályosan
parkolni. Kerítésre gondolt, vagy báľmire, ami elvá|asztja a jźúszőteret, esetlegesen

szabźůýa|anul parkoló autóktól, azt is lehet, de azt is a Főváľos felé kellene jelezntink.
A Ludovika téri fźl<ľa nem tudok válaszolni, ami a jarđa és az ,Úttest között van, aÍra íľásban
fogunk onnek válaszolni, mert az nekem is új. Nem ez lenne az elsó fakivágás, ami új a
Ludovika környékén, de hozzáteszem onöknek, hogy szerintem az elsők között voltam még

egy azĺapi országos sajtó tźtjékozatőn. aki kiborult a fakivágáson. Ne próbáljak ań. alźńszatot
kęlteni, nem keltette most oĺ ań,, csak mondom' ne is legyen az, mintha én allhoz
asszisńźůtarrĺ volna. Nem tájékońattak valóban előre, mint hogy ez esetben sem, mint amit
most on kérdezett,de ki fogjuk ezt is derítęni.
Jakabff Tamás képviselő úr, paľancsoljon.

Jakabff Tamás
Két rtjvid reakciót szeľetnék adni a váIaszo|<ra. Az egyik hideglelés ügyben. Józsefuárosi
pályaudvar területén szerintem aIig-alig vannak fák, ellentétben a Vaľosliget teľĹiletével. Azt
gondolom, iobb helyen lenne a múzeumi negyed nálunk, ebből a szempontból is.
Az Alpolgármesteľ Ur, ha elolvasta volna ail" az előterjesĺést, abban szerepelt az is, amit
egyeztettem aFóépítészi Irodával is, hogy tulajdonképpen ezen a26 hek<táros teľtileten, mind
az onkormźnyzat által elképzelt rcWeációs funkció, mind a múzeumi negyed egyĹitt is
elféme. Ezért is gondolom, hogy még ezek a|apjan is jó lenne eń. az előterjesztést
meglźttgya|ni. A kovetkező ülésre újľa be fogom adni.

Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos képviselő uľ, paľancsoljon.

Komássy Ákos
Nyilatkozatait olvastam;'igyekeztem követni, de a minap, amikor arra jártan azt|źútam,hogy
ez a Négy Tigľis Píac ęz mfüĺjdik. Töretlen e|szźntsággal és töretlen méretekben, bár már
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látom, hogy egy tésze a kereskedőknek átköltözött a magán teľĹiletre, a Kőbányai út tul
olđalára, đe igazáből nem látom azt az áttörést, ami a sajtóban a szava7bő| visszatükrözóđott.
Az akérdésem egyľészt, ugye említette, hogy egyes kereskedőknek józsefuáľosi, Józsefuáros
más terĹiletén elhelyezkedő üzleteket próbálunk bérleményként juttatni, hogy ott folytassák a
kereskedelmi tevékenységüket. Ezzel kapcsolatban tĺirtént-e vźitozás? Meddig piac még a
Négy Tigris Píac?

Dľ. Kocsis Mráúé
Az első kérdésre, persze, igen a vá|asz, Kovács ottő igazgató úr már tźĺjékoztatott arról, hogy
történtek ez igyben megkeľesések, sőt máĺ ta|źn az elso konkĺét béĺlő, aki a piacról jött át
meg is kötötte a szeruődést. Ez majđ szépen felgyorsul. A t<jbbi mondandóját inkább
véleménynek tudom tekinteni. 20 évig nem nagyon emlékszem olyan aktivitásra, ame|ylk az
irányba ment volna, hogy bezáĺassa azt a piacot. Nyilvan ezt a piacot könnytĺ bezźratĺi,
nincsenek a kcĺľnyékén bűnözők' nem telepedett rá az a|világ. Altalában nem taľt senki ettől a
piactól, és nyilvánvalóan az ott működőknek, az ott tiemeltetőknek nincsen e|ég pérz:e
a\lhoz,hogy mindenféle tĺgyvédeket a legjobb jogi triikkökĺe megf,rzessenek. Éppen ezértnem
is értem, hogy miéĺt nem ztrt be a piac az igétetemnek megfelelően. Ha egyszer öreg leszek,
majd írok eľről egy könyvet, a piac bezárásnak körĹilményeiľől, és onnek egy
tiszteletpéldáný fogok majd dedikálni. Megnyugtatásul szeretném elmondani, hogy a döntés
az vég|eges. Nem judtam a sajtóban sem' szeľettem volna másképp ťoga|mazni, de nem
tudtam, hogy a MAV eń" a szerződést felmondta. Egyébként a személyes véleményem az,
hogy a felmondás sem szerződésbe' sem jogszabáIyba nem ütkozött, éppe9 ezért mindenfele
felmondás, megÍćĺmadźls teljesen a|apta|an.Ezténnem mondhatom ki, a MAV sem mondhatja
ki, ezt bíróság kell, hogy kimondja. En abban bízom, hogy magźtt a keresetet is elutasítjfü,
meľt szerintem a közrĺjhď1 tárgya, hogy két fél közti szerzódésben foglalt rendes felmondást
megtámadjon valamelyik fél' annak teljes lezajlása esetén önmagában egy vicc. Nyilván azt
én tudom, és onök meg gondolhatják, hogy a december a legértékesebb hónap a piacon. A
kaľácsonyi időszakban pörög a legjobban a piac, és ezért a bér|ő, az uzeme|tető mindent
megtett, hogy még kihúzza ęzt az egy hónapot, és ez volt a legnagyszenĺbb ötlete, hogy a 150
napon felmondási határidő lejárta e|ott2 bęadott abirőságta, még azt sem tuđjuk hivatalosan,
hogy beadta-e. Információink szerint erróI a MAV-ot nem tájékońatiźk, de beadott egy
kerestet, hogy nem fogadja e| ezt a felmondást. Ez ídóhtlzás, semmi más. A kéľdésre nem
tudok válaszolni, csak valami felhatalmazottbirĺa tudna onnek erre vá|aszolni, én meg nem
vagyokaz.

További kérdés nem lévén, megköszönve a Képviselők és a Hivatal munkáját, azulést 13 őra
08 peľckoľ bezźtrja.

Budapest,2014.
.\-
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A jegyzőkönyv azMötv.ben foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testiilęt2013,
hitelesen tanúsítja.

A jegyzőkönyvet készítették:

ľ.ctl'Łł*J
S żedliczkyn é P e|<y'|i Karolina
Szervezési és K{gúiselői Iľođavezető

.'2,// [,{K^k(ĺ,:k:"
Szerv ezésiEs Képviselői Iroda _ ĺjgyiĺtéző

A Képviselő.testület ieevzőktinwének melléklete:
Melléklet

- név szerinti szavazási lista
- jelenléti ív
- meghívó
- előterjesztések

1$ĺoester.lĄ

Szedliczkyné
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BudapesÍ Fővárcs VIII. keľĹilet Józsefvárosi onkoľnr ényzat Képviselő-testijleĺe (a
tovđbbiąÄňa'łz: Ké.1'llliseIő-ĺesĺl:ilet) a helyi adőztatélst rig1' alakítja ki, -. figyelembe vć've a
lakosság és a vállálkozások telięľbíľó képességét -, hogy biztos bevételi foiľást jelentselr az
onkonnányratnak és gaľalrtalia a kiegýensúýozott kóitségvetést, amelynek megvalósítása
éľdekéb en, az a| ábbi i l.ánye Iv eket, cé] okat fo galmazza meg.

Tiibb|et bcvôÍcli ťoľľások folyanratos lriz.tosítása, alrreiyIrek éldekében az adók ós úrr.
idegenbevételek (pl. helyszíIli bíl.ságok) végľehajtási haÍćkonyságát lxjvelni kell' az
adőę|lenőrzések szÁmának megenrelésér'el, a nem adózők felkutatásáuď es visszanrenőleges
adőztatéĺsépal, m i ndezen eszközökk e| az a đőzáls i n o ľál n iiv eks zi Iĺ.

A bevétęli fomasok folyamaĹos biztosítás élđekében nrinden évben, a költségvetési
koncepcióhoz kapcsolódva meg kell vizsgáIni,

e adó-fajtánkérrt, az adór..ói köľ nagyságát' az adópolitika és a
célkitiĺzéseit előscgítő kedveanények és merrtességek rendszerćt, a

gazdaságí pľogľam
váĺiati bevóteleket,

figyelrnei kell fordítarri a

gazdállĺodásánalĺ pĺlzĺtív
az adőbevételeknek, adózók

felhasználásával, éillet el. az

és azadanatéłs ĺrriaĺ jelentkezó esetlcges lregatív lratásokat,
. az adófaitłákat összehasonlítva a bevezetenđő, illetve fęnntaľtandó adókat, az

ađ.óľenđeletek móđosításĺának sziikségességót,
. az adóméĺtéket, amelylrek meglratározásanál különös

fokoz*tosság elvéľe.

Kiemęlt céI, aT, tinkoľnrányzat adóbevótelckkcl töľténő
megítćIése az ađózók kłĺľóben, a bizalonr növelése, amelyet
szallrára átlátható és szánrukľa is fuirtos teľiileteken töľténö
önkoľmányzat.

AĺIóalanyok jogkövető magĺtaľtásának eľősíŕóse megvalósu7|lat, az adőe|1enőrzések soľán
az adőzőkaÍ érintő negatív hatások cscĺlckentése az adőzók és adólratőság közn1ti kapcsolat
eľősítésével, az adőigazgatźsi eljfu.ással kapcsolatos előzetes és folyama.tos tájékoztalással,
kiemelten a bevallásokra, az adókedvezľnények, adómentességek kéľelm ezésérę.
cél\!y kell nregfogalmazni a lrelyi ađóztaĺásban a ľugalmas' magas szakmaĺ szílrr,onalú,
iigrfé|baľát ryors ügyintózŕst, azegyedi pĺoblénrák niiliél gyoľsabďés megÍblelőbb kezeićséi
céIzó ílgyiĺťtózést, komľnulĺkációt.





Melléklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Tĺpusa: Nyĺ|t
Határozatszáma:451; E|fogadva
EgyszerĹĺ szavazás

Tárgya: Napirend
sürgősség

Eredménve Voks: Szav% össz%

0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 í00.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16.67
Osszesen 18 100.00

lgen
Nem

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

15 100.00 83.33

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

Távol
Távol
TávoI



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma:452; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: napirend

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

15 100.00 83.33
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott í5 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 16'67

Balogh |stván
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺta
Soós Gyorgy
Dr. Szilágyi Demeter
Vöros Tamás
ZenÍai oszkár
Dr. Dénes Margĺt
Sántha Péterné
Szili Ba|ázs

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

TávoI
Távol
Távol



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma: 453; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: ügyrend

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

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

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

Távol
TávoI



Szavazäs eredménye

ldeje: 2013. december 1 8.
Tĺpusa: Nyí|t
Határozatszáma:454; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat a Ferencváľosi Toľna Clubbal kiitiitt együttmíĺködési megá|Iapodás
módosításáľa
ügyrendi javaslat

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11
összesen 18 100.00

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

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

TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

#:2210 Száma: 13.12'18l5l0lAlRT
fdeje: 2013 december 1810:28
Típusa: Nyílt
Határozat #455; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Feľencváľosi Torna Clubbal kiitiitt
módosításáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%

együttmíĺktidési megállapodás

lgen
Nem
Tartózkodik

12 75.00
0 0.00
4 25.00

66.67
0.00

22.22
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11.11

Ba|ogh lstván
Dudás lstvánné
Egry Attĺla
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Soós Gyorgy
Dr. Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Dr. RévészMárta
Szili Ba|ázs
Dr. Dénes Margit
Sántha Péterné

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tań.
Tart.
Tań.
Tart.

TávoI
Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyĺ|t
Határozat 459; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a helyi adókkal kapcsolatos döntések meghozata|ára

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

Ba|ogh |stván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. Révésztlĺ|áĺta
Soós GyÖrgy
Dr. Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Sántha Péterné

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

TávoI
Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18. Típusa: Nyílt
Határozat száma: 460 E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javas|at z JőzseÍváľosi onkoľmányzat 2014. évi átmeneti gazdáIkodásáľól
tinko ľmányzati ľendelet mega| ko tźlsź.ľa

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11.11

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

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

Távol
TávoI



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyĺ|t
Rende|et száma:52; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a Jőzsefválľosi onkormźnyzat2014. évi átmeneti gazdź.Jkodátsáról szóló
tinkoľmányzati ľendelet megalkotására

Eľedménve Voks: Szav% ossz%
16 100.00 88.89
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11
Osszesen 18 100.00

lgen
Nem

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

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

TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Rende|et száma: 53; Elfogadva
Minósített szavazás

Tárgya: Javas|at a20ĺ.3. évi kiiltségvetésérő| szó|ő9/2013. (II.22.\ tinkoľmányzati ľendelet
módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 15 93.75 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 1 6.25 5.56
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11

Balogh lstván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárLa
Soos György
Dr. Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vöros Tamás
ZenÍai oszkár
Pintér Attila
Dr. Dénes Margit
Sántha Péterné

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

TávoI
Távol



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma:461; Elfogadva
Minősĺtett szavazás

Tárgya: Javaslat a ,[EF-_KOZ" pá|yázat keľetében az együttműki'dő partneľekkel
ka pcsolatos döntések meghozata|ára

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11
Osszesen 18 100.00

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

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

TávoI
TávoI

L0



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyĺ|t
Határozatszáma:462; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat diintések meghozata|źra a Magdolna Negyed Progľam III.
megvalósításával kapcsolatban

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

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

93.75 83.33
0.00 0.00

15
0

Tartózkodik 1 6.25 5.56
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11
osszesen í8 í00.00

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

TávoI
TávoI

1.L



szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyílt
Határozat száma: 463; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat döntések meghozata|ára a Magdolna Negyed Progľam III.
megvalósításával kapcso|atban

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11,11

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

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

TávoI
TávoI

Lf



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma:464; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat Rév8 Zľt. 2014 évi műktidésének biztosításźrĺ
ügyrendi javas|at

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16
0

100.00 88.89
0.00 0.00

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

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

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

Távol
TávoI

L3



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Tĺpusa: Nyí|t
Határozatszáma:465; Elfogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javas|at Rév8 Zrt. 2014 évi működésének biztosításáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

16
0

100.00 88.89
0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11.11
Osszesen 18 100.00

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

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

Távol
TávoI

1.4



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyílt
Határozatszáma: 466; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefvárosi Kłiztisségi Házak Nonpľofit Kft-vel kapcso|atos tu|ajdonosi
d ti n tés e k megh ozatalár a

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartozkodik

16 100,00 88,89
0 0,00 0,00

0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 2 11.11

Ba|ogh lstván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Soos György
Dr. Szi|ágyi Demeter
Szili Balázs
Vörös Tamás
Zental oszkár
Dr. Dénes Margit
Sántha Péterné

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

Távol
TávoI

15



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyĺ|t
Határozatszáma: 467; Elfogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a Bárka Józsefváľosi Színhźni- és Kultuľális Nonpľofit Kft-vel
ka pcsolatos tu laj do nosi diin tések meghozata|ár a

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 100,00 88,89
0 0,00 0,00
0 0.00 0.00

Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távol 2 11.11
osszesen 18 í00.00

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

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

Távol
TávoI

1.6



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Rende|et száma:54; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javas|at a Budapest Józsefvárosi Onkormányzĺt tulajdonában álló lakások
béľbeadásának feltételeirőI, valamint a lakbéľ mértékéről szóló 1612010. (n.08.) számú
tin ko ľmányzati ľendelet módosít ásá'ra

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen 16 100,00 88,89
Nem 0 0,00 0,00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távol 2 11,11

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

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

TávoI
TávoI

L7



Szavazäs eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 468; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javas|at a Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft. feladat e|látásáľa irányuló
szeľződésének elfogad ására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

100,00 88,89
0 0,00 0,00

Tartózkodik 0 0'00 0.00
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 2 11,11
osszesen í8 í00.00

16

Ba|ogh István
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr' Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMárIa
Soos Gyorgy
Dr. Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Sántha Péterné

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

TávoI
TávoI

18



Szavazás eredménye

fdeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 469; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat a Nemzeti Kerékpáľos Chaľta a|áírásźra

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 100,00 88,89
0 0,00 0,00

0.00 0.00
Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távol 2 11,11

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

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

TávoI
TávoI

79



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma.470; Elfogadva
Minősített szavazás

2 75,00 66,67
4 25,00 22,22

Tartózkodik 0 0.00 0'00
Szavazott 16 ĺ00.00 88'89
Nem szavazott 0 0,00
Távol 2 11.11
osszesen 18 í00.00

Balogh István
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Soos György
Dr' Szi|ágyi Demeter
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Dr. RévészMáĺta
SziIi Balázs
Dr. Dénes Margit
Sántha Péterné

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

TávoI
TávoI

Tárgya: Javaslat a Józsefváľos Kerü|eti Építési Szabáůyzatának (JOKÉSZ) módosítźsára a
Nemzeti Lovaľda teľiiletére vonatkozóan

lgen
Nem

75,00

20



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma.471; E|fogadva
Minósített szavazás

Tárgya: Beszámoló a Jőzsefváľosi Heti Piac 2013. jű|ius 6-tól kezdődő műkłidéséľőI,
valamint diintés a20|3. és2014. évi üzemeltetés kiiltségeinek biztosításáról

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

13
0

86,67 72,22
0,00 0,00

2 13.33 11.11
Szavazott í5 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 3 16.67

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

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

TávoI
TávoI
Távol
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma:472; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a keľiileti díjfizet(i zőnabővítés bevezetés hatáľidejének módosítására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 100,00 88,89
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 2 11,11

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

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

Távol
TávoI

22



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma: 473i Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javas|at a Jőzsefválrosi Kiizterĺilet-felügyelet és Városüzemeltetési SzolgáIat
fel ad ata iva l ka pcs o latos d ti n tése k meghozata|ár a

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

15 93,75 83,33
0 0,00 0,00
1 6.25 5.56

Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 2 11.11

Ba|ogh |stván
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser Jozsef
Dr' Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pĺntér Attila
Dr. RévészMárta
Soós György
Dr. Szi|ágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Dr. Dénes Margit
Sántha Péterné

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

TávoI
TávoI
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Tĺpusa: Nyí|t
Rende|et száma: 55; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya : Javaslat a Jőzsefv árosi Reklámľendelet megalkotásáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 100,00 88,89
Nem 0 0,00 0,00
Tartózkodik 0 0'00 0'00
Szavazott í6 100.00 88,89
Nem szavazott 0 0,00
Távol 2 11,11
Osszesen 18 100.00

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

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

TávoI
TávoI
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Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyílt
Rendelet száma: 56; E|fogadva
Minosített szavazás

Tá rg ya : Javaslat a Józsefvárosi Reklám ľendelet megalkotására

Eredménve Voks: Szav% össz%

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 2 11,11

lgen
Nem

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

16 100,00 88,89
0 0,00 0,00

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

Távol
TávoI
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 474i Eĺfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Teleki téľi Piaccal kapcsolatos diintések meghozata|ára

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

15
0

93,75 83,33
0,00 0,00

1 6.25 5.56
Szavazott 16 ĺ00.00 '88'89
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 2 11.11

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

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

TávoI
TávoI
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma: 475i Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javas|at a Józsefvárosi Intézményműkiidtető Központ engedé|yezett ál|áshelyeinek
bővítéséľe, valamint a Szewezeti és Műkiidési Szabá|yzĺtának és alapító okiratának
módosításáľa

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 100,00 88,89
0 0,00 0,00
0 0.00 0.00

Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távol 2 11,11

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

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

TávoI
TávoI
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma:476i Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat közfeladat-el|átási szerződés megkiitéséľe a Jézus Táľsasága
Magyaroľszági Rendtaľtományával

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 14 87,50 77,78
Nem 0 0,00 0,00
Taĺtozkodik 2 12,50 11,11
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távol 2 11,11

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

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

Távol
TávoI

f8



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma.. 477; E|fogadva
EgyszerĹi szavazás

Tárgya: Javas|at iinkoľmányzati segély bevezetésére, valamint új' egységes szociális, és
gyermekvédelmi támogatási rendelet m egalkotására

Eľedménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 100,00 88,89
Nem 0 0,00 0,00
Tartózkodik 0 0.00 0'00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 2 11,11
Osszesen 18 100.00

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

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

Távol
TávoI

29



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Rende|et száma:57; Elfogadva
Minósített szavazás

Tárgya: Javaslat iinkoľmányzati segély bevezetésére, valamint új' egységes szociá|is, és
gyeľmekvédelmi támogatási rende|et megalkotásáľa

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0,00 0,00
Tartozkodik 0 0.00 0,00
Szavazott 16 100.00 88,89
Nem szavazott 0 0,00
Távol 2 11.11

Ba|ogh lstván
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMár7a
Soós György
Dr. Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vöros Tamás
Zental oszkár
Dr. Dénes Margit
Sántha Péterné

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

TávoI
TávoI
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 478; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat fedezet biztosítására a Biztos Kezdet Gyeľekház míĺkiidtetéséhez

Eredménve Voks: Szav% ossz%

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 2 11,11
Osszesen '|8 í00.00

lgen
Nem

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

16 100,00 88,89
0 0,00 0,00

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

Távol
TávoI
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 479; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a ktizneve|ési intézmények feladatellátásával kapcso|atos diintések
meghozata|áľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 100,00 88,89
Nem 0 0,00 0,00
Taľtózkodik 0 0.00 0'00
Szavazott 16 100.00 88,89
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 2 11,11
osszesen í8 100.00

Ba|ogh István
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr' Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészÍl(áĺta
Soós György
Dr. Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Sántha Péterné

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

TávoI
TávoI
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyílt
Határozat száma: 480; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Táľgya: Javaslat az idegenfoľgalmi adó diffeľenciált kiegészítésével kapcsolatos diintés
meghozata|ára

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

16 100,00 88,89
0 0,00 0,00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 2 11'11

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

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

TávoI
TávoI
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyílt
Határozatszáma: 481; Elfogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javas|at a ĺ-Élnx Program lakásainak felrijítása éľdekében támogatási szeľződés
megkötésére

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100,00 88,89
Nem 0 0,00 0,00
Tartózkodik 0 0'00 0.00
Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távol 2 11,11
osszesen 18 í00.00

Ba|ogh |stván
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsĺs Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dľ. RévészMárta
Soós György
Dr. Szilágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Sántha Péterné

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

TávoI
TávoI
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyílt
Határozatszáma:482; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a|po|gáľmesteri keľet teľhére tiirténő támogatás elbírálásáľa

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen 15 93,75 83,33
Nem 0 0,00 0,00
Tartózkodik 1 6.25 5'56
Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 2 11,11
összesen 18 100.00

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

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

Távol
Távol
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyĺlt
Határozat száma: 483; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Beszámoló a Józsefváľosi Kiizbiztonsági Polgáľőľség és Katasztrőfavédelmi
Onkéntes Tűzo|tő Egyesület 2013. évi működéséľe vonatkozó beszámoló elfogadásáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 12 80,00 66,66
Nem 0 0,00 0,00
Tartózkodik 3 20'00 16.67
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0,00
Távol 3 16,67
Osszesen 18 100.00

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

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

Távol
Távol
TávoI
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: NyÍ|t
Határozatszáma: 484; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Beszámoló a Polgáľmesteľi Hivatal tevékenységérő|' Đ 20|3. évi |étszátm
átcsoportosításokľól, és javas|at a Hivatal engedélyezettlétszámának emeléséľe

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

100,00 83,33
0 0,00 0,00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 83,33
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 3 16,67

15

Balogh lstván
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr' RévészMáĺIa
Soós György
Dr. Szi|ágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Kaiser József
Sántha Péterné

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

TávoI
TávoI
Távol
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 485; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Kiizbeszerzési és Beszeľzési Szabáiyzat módosítására

Eredménve Voks: Szav% össz%

Tartózkodik 0 0'00 0'00
Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távol 2 11.11

lgen
Nem

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

16 100,00 88,89
0 0,00 0,00

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

Távol
TávoI
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Szavazäs eredménye

f deje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma:486; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkiidési Szabályzatárő|
szőió 25/20t3. (Y.27.) ľendelet, va|amint a Polgáľmesteľi Hivatal Szervezeti és Műkiidési
Szabáůy zatá na k m ódosításá ľa

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

11 68,75 61,11

Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 2 11,11
Osszesen 18 100.00

4 25,00 22,22
1 6.25 5.56

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

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.

Távol
TávoI
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18. 12:47
Típusa: Nyí|t
Rende|et száma: 58; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Képviselő-testĺilet és Szervei Szeľvezeti és Mĺĺködési Szabályzatárő|
sző|ő 25/2013. (v.27.) ľendelet, valamint a Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és Míĺkiidési
Szabáily zatá n a k m ód osításáľa

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

11
4

68,75 61,11
25,00 22,22

1 6.25 5.56
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távol 2 11.11

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

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.

Távol
TávoI

4L



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. december 18.
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma: 487; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javas|at drogszemét összegyűjtése táľgyában támogatásiszerződés megktitéséľe

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0,00 0,00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0,00
Távo| 2 11,11

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

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

TávoI
Távol
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