
JEGYZOKONWI KIVONAT

Készült Budapest Fővaros VIII. kerületlőzsefvárosi onkoľmányzatKépviselő-testtilet 2014.
február 05.én 10.00 órakoľ a Jőzsefvő,łosi Polgáľmesteri Hivatal III. emelet 300.as

tárgyalőjában megtartott 1. rendes ĺiléséről

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tł rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcp s
HeľÁRozłľ:
1/2014.(II.05.) 14 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az alźlbbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

|. záLrt ůilés keľetében táľgyalandó előteľjesztések

1. Dłintés személyes éľintettség kéľdésében iinkoľmá\yzati hatósági iigyben
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES
Előteľjesztő: Riman Edina _ jegyzó

2. Javaslat ajánlLat benyújtásáľa a BFVK áita| a Gutenbeľg tér 3. és a Rłikk
Sz. u. 3. szám a|att ta|áůhatő helyiségek éľtékesítésére kiíľt pá|yázati
felhívásľa
(írásbeli előterjesaés) zÁnr tjĺts
Előterj eszto: Dr. Kocsis iľdźńé _ polgármester

3. Javaslat egyes személyĺigyi dtĺntések meghozata|ára a Váľunk Rád Napkiizi
otthonos ovoda v ezetője v onatkozásában
(írásbeli előterjesztés) zí'nr tjĺrs
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľ;4.źIté - polgáľmester

4. Javaslat a 2014. évi Díszpolgárĺ cím és a 20L3. évi Jĺózsefuáľosi
Becsületkeľeszt, Józsefvároséľt, Jĺí Spoľt és az Aranykoszorú kitüntetések
adományozására
(íľásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS) ZÁRr ÜĺEs
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺĺľmesteľ,

Zentai oszkát - Humánszolsáltatási Bizottsás elnöke



2. P énziigyi' költs é gvetés sel kapcs olato s előteľj esztés ek

1. Javaslat a 20|3. évi kiiltségvetéséről sző|ő 912013. (II.22.) łinkoľmányzati
ľendelet mĺódosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťeszto: Dr. Kocsis I|l4:áté - polgáľmester

2. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Onkormányzat
adósságátlományának Magyaľ Átlam által tłirténő átvá|Ialása
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

3. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a ,,TER-KOZ A,, páÄyálzattz|kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előteľjesaés)
Elĺíterjesztő: Dr. Kocsis iľl{źúé - polgáľmester

Egĺy Attila - alpolgármester
Dľ. Szilágyi Demeter _ képviselő

2. Javaslat a ľľn-xoZ ,,B,, jelű pályázatta| kapcsolatos további dtintések
meghozata|áľa
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Zentai oszkaĺ _ képviselő

4. GazdáIkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterjesztések

1. Javaslat a Jóhíľ Józsefváľosi Média és Galéria Központ Kiizhasznú
No np ľofit Kft.vel kapcs olato s tulaj don o si döntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Kovács Baľbara _ Jóhír Nkft. ügyvezető

2. Beszámoló a Józsefváľosi Kiiztisségi lJázak Nonprofit Kft
vagyonkezelésében lévő ingatlanokľĺól
(írásbeli előteľjesaés)
Előteľjesztő: Kovács Barbara- Jóhír Nkft. ügyvezető



3. Javaslat a Józsefváľosi Intézménymíĺktidtető Kiizpont szolgálati
gépjáľmiĺvének elhelyezésére a Budapest VIII.' Jrizsef u. 27. szám alatti
telken
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: Kovács ottó - ügyvezető

4. Javaslat a Budapest YIII. keľůilet, KáIvária tér 6. és a Kálvária tér 14. szám
alatti üres, łinkormányzati tulajdonú nem lakás céIú helyiségek
bérbeadásáľa kiíľt nyilvános egyfoľdulĺós pá|yázat eľedményének
megállapítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ llgyvezető

5. Javaslat a Budapest Jőzsefválľos onkoľmányzat tulajdonában álló lakások
béľbeadásának feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékéről szĺilĺí 1612010.
(III.08.) szá mú iinko rm ányzati ľendelet mĺi d osít ásá'ľ a
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis I|/.tńé _ polgáľmester

6. Javaslat a ooDH.IIl2OÍ3 típusú'' bóľlakás pá|yázat eľedményhirdetési
határidej ének meghosszabbítására
(írásbeli előteľjesztés)
Blőterjesztő: Kovács ottó _ ugyvezetó

5. Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Teleki téľi piac épÍtésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Humáns zo|gá|tatással kap cs olatos előteľj esztés ek

1. Javaslat ta1 delegálásáľa a Raoul Wallenberg Szakkiizépiskola és

Szakiskola intézményi tanácsába
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Egry Attila _ alpolgáľmesteľ



2. Javaslat az Y. és VI. keriileti önkormányzatokkal - gyeľmekek átmeneti
ottho na tár gy álb an _ kiiti'tt ellátási szerző dés ek felülvĺzs gáILatá.ľ a
(írásbeIi előterj esztés)
Előteľjesztő: Egry Attila - Ąolgármester

3. Javaslat t Józsefváľosi Egészségůigyi Szolgálat kapacitásának
átcsopoľtosítására
(írásbeIi előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Koroknai András - foigazgatő

4. Javaslat egyůittműktidési megállapodás megkiitésére az Esélyt a
Kibontakozásra - Kulturálĺs és Szociális Alapítvánnyal
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Egry Attila _ alpolgármester

7 . Egy éb előteľj esztések

1. Beszámoló az tinkormányzat költségvetési szeľveinél és gazdasági
társas á gainál fo glalk oztatottak 2013. év vé gi j utalmazás áľól
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: fumán Edina _ jegyző

Dľ. I(ocsis Máté - polgiíľmesteľ

2. Beszámoló dr. Kocsis M:áté polgáľmesteľ 2013. évben igénybevett
szabadságaiľól
(íľásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyző

3. Az, Első Energia-beszerzési Onkormányzati Társulás pénzĺigyi
elszámolás ár ő| szó|ő b eszámolĺi
(írásbeli tájékońatő)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

4. Beszámolĺí a Képviselő-testület bizottságainak 2013. évi munkájáľĺól
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺĺ.áté _ polgáľmester



Javaslat a 6. sz. országgyulési Egyéni Választĺíkerületi Választási Blzottság
tagi ainak megválasztására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Rimán Edina - jegyzo, OEVI vezető

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejáľt hatáľĺdejű testůiletĺ határozatok
végrehajtásáľól, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekrőI' a
jelentősebb eseményekről és az tinkormányzati pénzeszktĺztĺk átmenetĺleg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jetlegíĺ lekiitéséről
(írásb eli táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

l. Zárt iilés keľetében tárgy a|and ó e|őterj esztések

Napirend 1/1. pontja
D öntés személyes éľintettség kéľdés éb en iinko ľmá n-y zati hatós á gi ü gyb en
(írásbeli előterjesĺés) ZART ULES
Előteťesztő: Rimĺán Edina - jegyző

SZAVAZASNAL JELEN VAN 14 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ lĺľlĺo s ÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
2t2014. (II.0s.) r.4 rGEN

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. megá||apítja, hogy Képviselő-testület egyik tagia sem ielezte személyes érintettségęt a
Budapest, VIII. keľĹilet Jőzsef kľt. 2. sz. a|atti taľsashazon elhelyezett
reklámhordoző|&aI cisszefüggésben kiadott 26-289121201-3 ugyfuatszárlú településképi
kötelezési, valamint atźrsashźz homlokzatlínak felújítása ügyében indított 26.6/|12014
igyszźlmu településképi véleményezési, valamint ugyanitt reklétmozás ügyében
indított telepiilé sképi bej elentési elj ĺáľásokban.

2. a Budapest, VIII. keľĹilet József krt. 2. sz. a|atti táľsashtŁon elhelyezett
reklámhordozőL<ka| összefriggésben kiadott 26-2891212013 ugyiratszźnrru teleptilésképi
kĺjtelezéssel szemben benyújtott fellebbezésben előadott |<lzártsi kéľelemnek,
tekintęttel a 1. pontban foglaltakra, nem ad hely, amellyel kapcsolatban a jelen
hatźrozat |. szźlmt mellékletét képező végzésthozza.

O NEM O TARTOZKODASSAL



3. a Budapest, VIII. kerület lőzsef kÍt. 2. sz. alatti tźtrsashźz homlokzatanak felújítása
ügyében indított településképi véleményezési, valamint ugyanitt rekIámozźs ügyében
indított 26-6111201'4 ugyszámt településképi bejelentési eljaľással <isszefiiggésben az
online-Contact Kft. által benyújtott elfogultság miattikizárási kérelemnek, tekintettel
az 1. pontban foglaltakĺa' nem ad helyt, amellyel kapcsolatban a jelen határozat 2.
számű mellékl etét kép ező v é gzést ho zza.

Felelős: polgármester
Határidő: valamennyihatźlrozati pont tekintetében 2014. február 05.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és FőépítésziUgyosztá|y

A 2120|4. (II.05.) számil határozat mellékleteit' a kivonat 1-2. számű mellékletei
tartalmazzák.

Napirend 112. pontja
Javaslat aján|at benyújtására a BFVK á|ta| a Gutenbeľg tér 3. és a Rłikk
Sz. u. 3. szám alatt talLá|hatő helyiségek értékesítésére kiíľt pá|yázati
felhívásra
(íľásbeli előteľjesztés) ZÁRT ÜĺÉs
Előteľjesaő: Dr. Kocsis }ĺ4áté _ polgármesteľ

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN tł rÉpvĺsEro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z lĺľlĺo s ÍľBTT SZoToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
312014. (rl.0s.) O NEM O TARTOZKODASSAL14IGEN

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. felkéri a po|gźtrmestert tegyen ajźn|atot BFVK Zĺt. á|tal meghiľdetett Budapest Fővaľos
onkormányzata Vjztttőlagos tulajdonát képezo Budapest VIII. kerĹilet Gutenberg tér 3.
(brsz: 36657l0lV44,240 m2 tjsszktjzmúves) és a Rökk Szilárd u. 3. (hľsz: 36658l0lN3I,
132 m2, részkozmúves) szĺím alatti helyiségek megvásźrlásara nettó 75 300 000 Ft + Afa
összegben.

Felelős: polgármesteľ
Hatarĺdó: 2014. február 07.

2.f e|hata|mazzaapolgármestertazajźnlatiđokumentáciőa|áíľásáĺa.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľiđő: 2014. február 07 '

3. elfogadja az ingatlan adásvétęIí szerzodés tervezetet és felhata|mazza a polgármestert
nyertespá|yázateseténazingatlarĺadásvételiszerzođésa|áírására.

Felelős: polgármester
Hattlriđő: a Fővárosi Közgyűlést hatźrozatźnakkézhemételétől számított 10 munkanap.



4. a 2014. évi koltségvetés terhére előzetes kötelezettséget vá||aI 75 300000 Ft+ Áfa
ĺisszegben, és felkéľi a polgármesteľt vegye figyelembe a 201'4. évi ktiltségvetés
teľvęzésekor.

Felelős: polgármesteľ
Hatríridő: 2014. évi költsésvetés tervezése

A döntés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti e gység : Polgáľm esteri Kabĺnet

Napirend 1/3. pontja
Javaslat egyes személyĺĺgyi diintések meghozatl|ára a Váľunk Rád NapkiizÍ
Otthonos óvoda v ezetője v onatkozásában
(írásbeti előterjesztés) zí'nr Üĺrs
Előterjesztő: Dľ. Kocsis llĺĺáté _ polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tł rÉpvIsEI,o
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ vnĺo s ÍIBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
4t2014. (rr.0s.) O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. Kormos Tiboľné a Várunk Rád Napkĺizi otthonos óvoda vezetőjének kérelmére,
koza|ka\mazot1i jogviszonyának nyugdíjazása okĺán felmentéssel történő
megsztintetéséhez 2014. február |6. ĺapjával kezdődő felmentési idővel 20|4. október
15. napjávalhozzájtrul, és a felmentési időből \ll4.június |6. napjátő|20|4. októbeľ
15. napjáig a munkavégzés aIőI mentesíti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 15.

A diintés végrehajtásátvégző szeľvezeti egység: Jegyzői Kabinet Személyügyi lľoda

2. felkéri dr. Kocsis Máté polgármesteľt, hogy a Váľunk Rád Napközi otthonos óvoda
vezetői munkakörére kiírásra keľiilő pá|yázatot a marciusi ľendes képviselő-testĹileti
ülésrę teľjessze be.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. maľcius 5.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszotgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda

14IGEN



Napiľend |-l4. pontja
Javaslat a 2014. évi Díszpolgári cím, Józsefváľosi Becsületkereszt,,
Jĺózsefuárosért, Jó Spo{ és az Äranykoszoľú kitüntetések adományozására
(írásbeli előteľjesztés, PoTKEZBESITES) ZART ULES
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Zentai oszkźr - Humánszolgáltatási Bizottság elnöke

SZAVAZASNAL JELEN VAN 14 KEPVISELO
A HATAR oZ AT]H) Z AT ALH) Z MrNo S ÍTETT S ZóToBB SÉG S ZÜK S ÉGEs
HATÁRoZAT:
5t2014. (II.05.) 11 IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Díszpolgaľi Cím kitüntetést 20I4-beĺazalźhbi személynek ađományozza..
- Dľ. Eľdő Péter -bíboros

Fęlelős : polgĺĺrmester
Hatfuidó: 20I 4. februar 5.

2. a Józsefuaľosi Becsületkereszt kittintetést 20l4-ben az a|ábbi személyeknek
adományozza:

1'l Prof. Dr. Tľingeľ Lász|ő
2.l Lobmayer Kornél
3.l Dr.TiznaZoltánné

Felelős: polgármesteľ
HaÍźtndő : 201 4. február 5.

3. aJőzsęfuárosért kitĹintetést})I4-benaz alábbi személyeknek adomĺĺnyozza:

I.l Dr. Ferenczy Judit-haziorvos
2.l Dr. Szenes Andręa
3./ Sipka Lász\őlCivilek a Palotanegyedéľt Egyesület

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|4. fobruár 5.



4. a Jó Sport kíttintetést 201,4-bęĺ az a|ábbi személynek, szervezetnek ađomźnyozza:

1./ White Shaľks HC
2.l Mađarász Csaba - Losonci Iskola testnevelő tanár
3../ Sándor Péteľ _ Deák Difü Iskola testnevelő tanár

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. februaľ 5.

5. a Józsefuáľosi Aľanykoszoru kitĹintetést 20l4.ben az alábbi személyeknek,
s zeľvezetekn ek adomáĺy ozza

l.i Poľt-Ktirut Kft.
2.l Kosztolnik Lászlóné
3.l Geĺerál Building Kft.
4./ Schön LászIő
5./ Veres Tamás és neje

Felelős: polgármester
Határíđő: 20I 4. febľuaľ 5.

6. a Díszpolgáľí Cím, a Jőzsefvćtrosi Becsületkeľeszt, a Jőzsefvárosért és a Józsefuĺĺľosi
Aľanykoszorú kittintetést dľ. Kocsis Máté polgármester adja át.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. februĺĺľ 5.

7. a 2014. évi Diszpolgári Cím, a Józsefuaľoséľt kitiintetés, a Józsefiĺiíľosi
Becsületkereszt, a Józsefuáľosi Aľanykoszorú és a Jó Sport kitiintetések átadásáÍa 20|4.
maľcius |9 -énkerül soľ az Olasz Kultúrintézetben.

Felelős: polgáľmester
Hattrtdo : 20I 4. februaľ 5 .

8. felkéri a Jóhíľ Nonprofit Kft. iigyvełeÍ(ijét ahatároz,at|.lan foglalt kitĺintetési ĺinnepség
megszerve zésér e és lebonyolítási feladatok ellátásĺáľa.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataridő: 2014. februaľ 5.

A dtintés végrehajtálsát végző szervezeti egység: HumánszolgáItatási Ügyosztáty, Jĺóhíľ
Nonprofit Kft.



2. P énziigyi' kii ltségvetéssel ka pcs olatos előteľj esztések

Napiľend 2l1. pontja
Javaslat a20Í3. évi kiiltségvetéséről sző|ő 912013. (II.22.) iinkormányzati
rendelet módosításáľa
(írásbeli előteľ| esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }i4áté _ polgáľmester

A sZAv AZÁsNÁr JELEN VAN t s rÉpvIsBro
A RENDELETALKoTASHOZ unqosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozspr.v,q.nos rÉpvIsBro-ľBsrÜrBrB 13 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET ĺózsn,ľvÁnosr oľronľĺÁľyzĺ.ľ xrpvĺsľ Lo _ TESTÜLEľnľnx
1t2014.(il'.06.) SZÁMÚ oľronľĺÁľyza.ľr RENDELETET A 2013. Évl
ror,rsÉcvETEsRoL szoLo 9t20|3.(II.22.) oľxonľĺÁľyza.ľr RENDELET
ľĺooosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetésétvégziz Szeľvezésĺ és Képvĺselőĺ Iľoda

Napirend 212. pontja
A Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺózsefvárosi Onkoľmányzat
adó ss á gáIlományán ak Ma gyar Áilam által ttiľtén ő átv állallása
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Koisis }lláté _ polgáľmester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvlspro
A HATÁR IZATH>Z AT ALHIZ vnĺo s ÍľpTT SZóToBB s ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
6ĺ2014. (II.05.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület

1. Magyarország20|4. évi központi költségvetéséről szőIő 2013. évi CCXXX. törvény
(továbbiakban: 20|4. évi költségvetési törvény) 67-68. $-aiban foglaltakľa
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi k<iltségvetési törvényben íľt feltételekkęl
az adősságállománya Magyar Allam által tclrténo átvá|Ialását igénybe kívánja veľmi.

2. kijelenti, hogy az önkoľmányzat nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb
számlaköveteléssel, amí 2013. december 5-én kifejezetten egy adott adósságelen.lhez
kapcsolódott, és annak feđezetére, vagy teljesítésének biztosításáu| szoIgá|t.
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3. kijelenti, hogy amennyiben az önkormáĺyzat egy átvźll|alással érintett ügylete az
tĺgylethez kapcsolódóan befolyó tárrrcgatts, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezésére szo|gá|ő tigyletté válik, űgy a befolyt bevétel összegét, |egfeIjebb az
érintett adósságból átváIlalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését kĺjvętő 3
munkanapon belül átuta|jaa kincstiíľ által megjelölt fizetési száĺĺiáĺa.

4. kinyilvanítja, hogy a Polgári Töľvénykö''yu.,ol sző|ő 1959. évi tV. törvény 332. $
a|apjáĺ megállapodást kíván kötni a Magyar Allammal az önkormányzatotterhe|ő, az
adósságátvállalássalérintettadósságállomźnyaátvźi|alásźlrőI.

5. az adősságátvá|Ia|ással összefüggésben felhataImazzaapo|gźrmesteľt, hogy:

a) megtegye a20|4. évi költségvetési tĺlrvény 67-68. $-ai szerinti nyilatkozatokat
és intézkedéseket,

b) u átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi
költségvetési tĺiľvény 67-68. $-a szerinti áťvź.JIaIás érdekében ne alakítsa ái, azt
váltó foľmáj ában adja źú,

c) a20I4. évi költségvetési ttirvény 68. $ (4) bekezđése szerinti megállapodásokat
megkösse.

6. utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiľől a
soľon következő ülésén tájékoztassa a testületet.

Felelős: polgármester
Hatánđo: 1-5. pontok esetében 2014. februar 28., 6.poĺt esetében 2014. április 30.

A dii ntés vé gľehaj tá sát v égző szerv ezeti e gység : Pénzü gyi Ügyo sztály

3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat a ,,TER_KOZ A,, páiyánattal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lllí:áté - polgiíľmester

Egľy Attila - alpolgármesteľ
Dr. Szilágyi Demeter - képviselő

SZAVAZASNAL JELEN VAN 15 KEPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALlľrI Z ľĺľlĺo sÍľpTT SZoToBB S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
7t2014. (rr.0s.) TS IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL
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A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a) a Civilek a Palotanegyedért Egyesiilettel (székhely: 1088 Budapest, Lőrinc pap tér
3., nyilvántartćtsí szźtm 12975, aďőszám: 18196607-1-42), az ,,Európa Belvarosa
pľogram II., a Palotanegyed Kulturális Vaľosmegújítása,, elnevezésű pľojekt
rrlcgvalÚsíĹásár'a egy üĹtrrrűktjdési ľlegállapodást kljt;

b) elfogadja az e|oteľjesztés |. szźlmí mellékletét képező, az ,,Eutőpa Belviíľosa
program II., a Palotanegyed Kulturális Varosmegújitása,, elnevezésű program nem
benhazási célú' kcizösségformáló projektelemeinek megvalósítása tárgytl
egyĺittmúk<iđési megállapodás főbb tartalmi elemeit és fe\hatalmazza a Polgármestert
annak aIáirására.

Egyben fe|hatalmazza a polgźtrmesteľt az Egyiittmfüödési Megállapodás esetleges
módosításainak aláírásáĺa, amennyiben az nem érint önkormźnyzati foľrásbevonást,
hatariđő módosítást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi
módosítását.

Felelős: polgármester
Hatarídő: 2014. február 20., az esetleges módosításokat követőenazonnal

2. a) a Fővaľosi Vízmiĺvek Zrt.-vel (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.,
céĄegyzékszźm:01 10 04245I) az ,,Ellrőpa Belvarosa program II., a Palotanegyed
Kulturális Vaľosmegújításď, elnevezésű pľojekt ktizmtifelújításźnak - Bródy Sándor
utcavizi közmú cseréje - megvalósításźlra együttműkĺidési megállapodást k<it;

b) elfogadj a az előteľjesztés 2. számí mellékletét képezo, az ',Eutőpa 
Belvaľosa

program II., a Palotanegyed Kulturális Vaľosmegújításď, elnevezésrĺ pľojekt
k<ĺzműfelúj ításanak megvalósít ása táĺ gý együttmfüödési megállapodás főbb taľtalmi
el emeit és felhatalm azza a po l gáľme stert annak a|áir ásfu a.

Egyben fe|hata|mazza a polgármestert az Egyuttmtĺködési Megállapodás esetleges
módosításainak aláírásáta, arnenrlyiben az nem éľint ĺinkormźnyzati foľrásbevonást,
hatariďő módosítást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges tartalmi
módosítását.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺíđo 2014. február 20., az esetleges módosításokat kĺlvetőenazonnal

A diintés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztályo Rév8 Zľt.
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Napirend 312. pontja
Javaslat a ľÉR-xoZ ,,B', jelű pályázattal kapcsolatos további dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Zentaí oszkláľ _ képviselő

SZAVAZASNAL JELEN VAN 15 KEPVISELO
A HATAR oZAT]ľ1o Z AT ALIH)Z ľĺnĺo s ÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
8t2014. (II.05.) t0IGEN 1 NEM 4 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy d<int, hogy

1. elfogadja az elotetjesztés 1 . számtĺ mellékletét képező a ,,J{TszoľÁnsa.r _ ľ.
János Pa| pápa téri jźúszőtét funkcióbővítő megtĄításď' elnevezéstĺ program
megvalósításĺĺra vonatkoző, a Népszínhĺĺz Kör a Polgaľi Ertékekért Egyesülettel (1087
Budapest, Berzsenyi utca 4.I./18, adószám: 18294028142) kĺitendő Együttműködési
Megállapodást.

Felelős: polgáľmester
Hatláľidő: 2014. februáľ 05.

2. a hatźltozat 1. pontja alapján fe|hataImazza a Po|gáľmestert az E'gyutĺműkĺ'dési
Megállapodás és annak esetleges módosításainak aláírására, amennyiben az nem érint
önkormányzati foľľásbevonást, hatĺáľidő módosítást vagy az eIfogadott progÍam
elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|4. február 28.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

4. Gazdátlkodást' Gazdasá gi Táľsaságo kat éľintő előteľj esztések

Napiľend 4l1. pontja
Javaslat a Jóhír Jĺizsefuáľosĺ Média és Galéľia Központ Ktizhasznú
Nonp roÍit Kft.vel kapcs olato s tulaj don o si dtintés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács Barbaľa - igyvezető
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ĺZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 14 rÉpvlspro
a. HaľÁR >ZATH>Z AT ALHIZ pcy s zpnÚ szóľo g g s Éc szÜrs Écp s
H'ą.ľÁRozłľ:
9ĺ20|4. (II.05.) 14IGEN 0 NEM o ľĺ.nľózrouÁssĺ.r,

A Képviselű-tęstülęt úgy dÜnt, lrclgy

1. a) e|fogadja az előteľjesĺés mellékletét képező taľtalommal a Jóhír Józsefuáros
Nonprofit Kft. alapító okiratanak módosítását és felhatalmazza a polgáľmestert annak
a|áírásźra.

b) az a) pontban foglaltak a|apjáĺ felkéľi a Kft. igyvezetőjét, hogy gondoskodjon a
szĹikséges cégjogi intézkedések megtételéľől.

Felelős: a) pont esetén polgáľmester' b) pont esetén Jóhíľ Józsefilaros Nonprofit K-ft.

ĺjgyvezetője
Határidő: a) pont esetén 2014. februaĺ 07,b) pont esetén 2014. február 15.

A diintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Józsefuáľosi KiĺziisségiHánakNonpľofit
Kfr.

Napirend 412. pontja
Beszámolĺí a Jĺózsefváľosi Ktiziisségi ľIá.zak Nonprofit Kft
vagyonkezelésében lévő ingatlanokrĺól
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esĺő : Kovács B arbar a _ ĺjgyv ezető

SZAVAZASNAL JELEN VAN 14 KEPVISELO
A HATÁR IZATHIZ AT ALHc.Z EGY SZERŰ S ZóTÖB B s Éc szÜrsÉcBs
Ha.ľÁRoza'ľ:
1'0ĺ20|4. (II.05.) 14IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy elfogaďja a Józsefuiíľosi KözĺisségiHázakNonproťlt Kft
beszámolóját aHoránszky u. 13., Dankó u. 18. és a Homoku.7. szám a|atti clnkormányzati
tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésére vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. febľuĺĺr 5.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jőzsefvárosi KtizösségiEázakNonpľofit
Kfr.
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Napiľend 4/3. pontja
Javaslat a Józsefváľosi Intézményműkłidtető Kiizpont szolgáIati
gépjáľművének elhelyezésére a Budapest VIII.' József u. f7. szám alatti
telken
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezetője

9ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 14 rÉpvlsBI-o
A HATARo Z ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZóToBB s Éc szÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
r1t20r4. (rr.0s.)

ONEM 0 TARTOZKODÁSSAL

14IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a I65lf0|3. (V. 08.) szálĺlÍlhatáĺozattnak 2.) pontját a
további pontok vtitozat|anul hagyása mellett az aLábbiak szeńnt móđosítja:

2.) eltét a 22412012. (Vľ. 05.) számú képviselő-testtileti hattrozat II. fejezet 8. c)
pontjában meg|latározott bérleti díjtól és elfogadja, a Buđapest VIII, Jőzsef u. 27.
szám alatti telek, gépkocsi-beállóként való hasznosítását a VIII. kerĹileti
Renđőrkapitányság, a Jőzsefvźrosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Közterület
felügyelet dolgozói részére,1.500,- ft+ Äfa/Eépkocsi-beálló havi bérleti díj mellett. A
Kĺizteľĺilet-felügyelet szolgáIati gépjárművei, vaIamint a Józsefuarosi
Intézménymfüodtető Központ IXK-950 forgalmi rendszámú Volkswagen Bora típusú
szolgáIatí gépjárműve a Budapest VIII., lőzsef u. 27. szám a|atti telken ingyenesen
parkolhatnak, mivel ktizfeladatot látnak el.

Hataľidő: 2014. februfu 12.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezeto igazgatőja

A diĺntés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft

Napiľend 4l4. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Ká,Jvźľia tér 6. és a Kálvária tér 14. szźlm
alatti üres, iinkoľmányzati tulajdonrĺ nem lakás célr'i helyĺségek
béľbeadásáľa kiíľt nyilvános egyfoľdulós pá'Jyázat eľedményének
megállapítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezetője

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁRo Z ATHI Z AT ALHI Z EGY SZERŰ SZóToBB s Éc szÜrsÉcBs
HATAROZAT:
12/2014. (rr.0s.) 15IGEN
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A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy:

1.) a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Kálvária tér 6. szám a|atti ingatlanon beltil
elhelyezkedő, 35881/0lNI6-24 l:ľsz-u, tisszesen 1041m" alapteľületű és a Budapest
VIII.' Kálvária tér |4. szám a|attí ingatlanon belül elhelyezkeđő,35915l0lN38 hĺsz-ú,
cisszesen 457 mf alapteľülettí tires ĺinřoľm źnyzati tulajdonu nem lakás célú helyiségek
egyĺittes bérbeadására kIírt nyilvános egyfordulós páIyźzatot érvényesnek és
eľedményesnek nyilvánítja. A páLyazatnyertese a Turay lđaSzínházKozhaszntNonpľofit
Kft.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Tway Ida SzínházKozhasznu Nonpľofit Kft-vel a béľleti
szerzőďést a benyújtott pá|yazat alapjánkösse megaZ alábbi feltételekkel

a.) a helyiségekben végezheto tevékenység: szíĺ.lhtn, illetve ezze| osszefiiggésben lévő
egyéb kulturális, vendéglátó és rakttrozás célra.

b.) a bérleti díj összege: 970.000,- Ft/hó + Áfa.

c.) biztosítj a abérbeszźlmitás lehetőségét abér|ő tészére. Felkéri aYárosgazdálkodási és
Pérrztigyi Bizottságot, hogy a bérbeszámítási megállapodásról a 20|4. évi
költségvetésben bizosított előirany zat ťlgy e|embevételével d<jntsön.

d.) béľleti jogviszony iđotartama: határozatlan idő, az évad' végére szóló felmondási
idővel, amelyet legkésőbb a folyó évad december 3l-ig kell bejelenteni.

e.) a bérletí szerződésbęn kikötésľe keriil, hogy a bérletijogviszony első 15 évére felek a
hattrozott idejiĺ bérleti jog megszűntésére vonatkozó feltételeket magukľa
vo natkozó l ag kote|ezően elfo gadj ak.

3.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele' hogy az onkormáĺyzat tulajdonában ál1ó nem
|akźs cé|jára szolgáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
számű Budapest Józsefuĺíľosi onkoľmĺínyzati ręnďę|ęt 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadékot megfizesse, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kĺitelezettségvállalási nyilatkozatotaLtirja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft Ĺigyvezetó igazgatő
Hatźnidő: 2014. február 12.

A döntés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Kisfalu Kft

Napirend 4/5. pontja
Javaslat a Budapest Jőzsefváros onkormányzat tulajdonában áltĺó lakások
bérbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéről szóló t6l20l0.
(III.08.) számú tinkoľmányzati rendelet m ó do s ításár a
(íľásbeli előterj esaés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Iľl4áté _ polgármesteľ
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A SZAVAzÁsN'q.r JELEN VAN ts rÉpvlsBro
A RENDELETALKoľÁsHoz HĺnqosÍľpľľ szóľogg sÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvlspro-ľpsľÚrBľB 1'2 IGEN, 2 NEM, 1

ľaRľózrooÁssa.r ELFoGADĺĺ. És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vllĺ.
rnRÜr,nľ ĺozspľvÁnosr oľronľĺÁľyzĺľ xÉpvrsBĺő _ ľnsľÜr,Bľn,ľnx
2/2|J|4.(l|.||).) szÁuÚ ÖľronľĺÁľwz.ł.ľr nn'ľnnlľľÉľ A BUDAPEsT
ĺózspľvÁnosI oľxonvĺÁľyza.ľ TULAJDoľÁľ.ł,ľ ĺĺĺo la.xÁsor
ľÉnľBĺ.oÁsÁľax ľBr,ľÉrnĺ-nlnol, VALAMINT A LAKBÉn nĺÉnľÉxnnol
szoĺo 1 6/20 1 0. (III. 08.) oľromĺÁNYZATI RENDELEľ nĺono sÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A ľendelet kihirdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői lroda

Napirend 416. pontja
Javaslat a,,DH-I||20|3 típusú'' bérlakás pá,Jyá,zat eredményhirdetési
hatáľidej ének meghosszabbításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - igyvezeto

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN ls rÉpvIspro
A HATÁ.R oZ ATHIZAT ALHc.Z EGYS ZERÚ SZoToBB sÉc szÜrSÉGE S
HATAROZAT:
Í3ĺ2014. (II.05.) 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy a Budapest Józsefvárosi onkoľmźnyzat Képviselő-
testület 40612013. (XI.6.) száłrlu hatátozata a|apjźn 20|3. novembeľ 11. és 2013. december
13. napja között meghirdetett, ,,DH-II|20|3 típustl,,pźiyázat eredményének kihirdetési
hatráľidejét 30 nappal meghosszabbítja. A pá|yénat eredményét legkésőbb 2014. máľcius 13.
(csütöľtĺĺk) napjáigki kell hirdetni. Ahatáĺídő meghosszabbításaľól az <isszes pá|yazć;tírásban
tájékoztatni kell.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetoje
Határídő: 20I 4. maľcius 1 3.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

15IGEN

T7



5. Va gyo n kezelésselo vá ľos ůi zemeltetéssel ka pcsolatos előterj esztések

Napiľend 5/l. pontja
Teleki téľi piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
(íľásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis llv4láté - polgáľmester

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN ls rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATlľrIZ AT ALHc. Z EGYSZERŰ SZóTÖB B sÉc szÜrsÉcBs
HaľÁRoz,q.ľ:
14ĺ20|4. (II.05.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dclnt, hogy az előterjeszés mellékletét képező, a Teleki téľi piac
építésével kapcsolatos, 2013. évi IV. negyedévben végzett, műszaki ellenőrzési
tevékenysé gről és terv ezőí művezetésről szóló beszámolót elfo gadj a.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft ügyvezetője, Rév8 Zľt. vezetóje
Hataľidő: 2014. február 5.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály, Kisfalu Kft., Rév8 Zľt.

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 6/1. pontja
Javaslat tag delegálására a Raoul Wallenbeľg Szakkiizépiskola ós
Szakis kola intézményi tanács ába
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Egry Attila _ alpolgármester

SZAVAZASNAL JELEN VAN 15 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ lĺľl,ĺo s ÍľpTT S ZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HaľÁRoza.ľ:
15ĺ2014. (II.05.) 4IGEN 10 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képvisető-testület úg1l dÓnt, hogtl nemfogadja el Komássy Ákos iavaslatát, mely szerint a
Raoul Wallenberg Szakkazépiskola és Szakiskola (székhely: l083 Budapest, Ludovika tér I.)
intézményi tanácsába dr. Révész Márta képviselő asszonyt delegálja.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHc.Z AT ALHIZ vnqo s Írpľr szoľo g g s Éc szÜrsÉcBs
H,ą.lÁRozaľ:
L6t2014. (II.05.) 10IGEN 4 NEM r ľa.RľozxonÁssĺ'r-

A Képviselo-testület ügy dönt, elfogadja Soos György javaslatát, mely szeľint a Raoul
Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola (székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 1.)

intézmény i tanácsáb a Guzs Gyula képvi s e l őt dele gálj a.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z unĺo s ÍIBTT SZoToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
17ĺ20t4. (II.05.) 11 IGEN 3 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1) a Raoul Wallenberg Szald<ozépiskola és Szakiskola (székhely: 1083 Budapest, Ludovika
tér 1 . ) iĺtézményi tanácsába Guzs Gyula képviselő t de|egá|ja,

Felelős: polgármester
Hatáĺidő : 20I 4. februĺáľ 05.

2) felkérí a polgármestert, hogy ahatározat 1) pontjáró| tźĄékoztassa a köznevelési intézmény
igazgatőjźi.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20|4. februĺĺľ 1 5.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáttatási Ügyosztály

Napirend 612. pontja
Javaslat azY. és VI. kerůileti iinkormányzatokkal - gyeľmekek átmeneti
otthona tár gy ában _ ki'tt' tt ellátásĺ szeľződés ek felülvĺzs gáIratár a
(írásbeli előteľjesĺés)
Előteľjesztő: Egry Attila _ alpolgáľmester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A I{ATÁR o Z ATHIZAT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToBB s Éc szÜrSÉGE s
HATÁRoZAT:
18ĺ201'4. (II.05.) 14 IGEN 0 NEM 1 TARToZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a személyes gondoskodás keretébe tartoző gyeľmekjóléti a\apellátás, azon belül gyermekek
átmeneti otthona tátgyźlbaĺ, a Képviselő-testiilet 14312012. (IV.19.) szźlrrĺhatźnozata a|apjźn
hatáĺozott íđőtartamĺa szőIő Belvaľos Lipótváros Budapest Fővaľos V. kerĹilet
onkormányzatta| f0I2. április 23. ĺapján kötött ellátási szerzódés, valamint a 269lf0|2.
(VII.19.) sztlmuhatźnozataa|apjźnBudapest Főváros VI. kerĹilet Terézvĺíľos onkormanyzatta|
2012. november |2. napjźn kötÓtt ellátási szerződés 6.2. pontjaiban foglaltak a|apján a
szetződésekben meghatározott 1.100.000,- FtJfőlév összegri készenléti đíj és 1650,- Ftlnaplfő,
valamint 3200,- Ftl nap l fí5 téľítési díj <isszegét fenntaľtj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 05.

2. fe\kén a po\gźrmestert, hogy Budapest V. és Budapest VI. kerület onkormányzatźú a
határ ozat 1 . p ontj áb an me ghattr o zottakró l táj éko ztas s a.

Felelős: polgármesteľ
Hatándo: 20I 4' februfu 20.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lroda

Napirend 6/3. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat kapacitásának
átcsopoľtosításáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előteťesztő: Dr. Koroknai András - foigazgatő

SZAYAZASNAL JELEN VAN 15 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZÖToBB s Éc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
|.gt2014. (II.05.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. ellátási érdek miatt kezđeméĺyezi a Jőzsefvźlrosi Egészségugyi Szolgálat kapacitás
átcsopoľto s ítás źt az alábbiak szerint :

Csiikkentés

Belgyőgyászat

Reumatolópia

+30

+59

+24

+60

+31

Tüdőgyógyászat -30

osteopoľosis -23

onkológia gondozás -9

Fül-on-gége -27

Tüdőgonđozó szakorvosi -24

Tnđőgyőgytszat -55

onkológia -5

Fiziko. szakorvosi -31

Tüdőszűrés' nem szakorvosi

Fiziko, nem szakorvosi

Fiziko, nem szakorvosi

204

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. febľuaľ 05.

2. felkéri a Jőzsefvźlrosi Egészségügyi Szolgálat foigazgatőját, valamint a polgármestert,
hogy a kapacitás átcsopoľtosítástůloz tegye męg a szfüséges intézkedéseket.

Fe l elő s : Jó zsefu aľo si E gé szs é gü gyi S zo 1g áIat főigazgatőj a
Hatariđő 201 4. március 3 1 .

A dtintés végrehajtását végző szewezeti egység: Józsefváľosi Egészségügyi Szolgálat'
Humánszolgáltatási Ügyosztáty Humánkapcsolatĺ ĺľoda

Napiľend 614. pontja
Javaslat egyiiĺĺmíĺkiidési ľregállapodás ľregktitéséľe az Esélyt a
Kibontakozásra - KulturálÍs és Szociális Alapítvánnyal
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Egľy Attila _ alpolgármester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ AT:ľrI Z AT ALHI Z EGYSZERŰ S ZóToB B s Éc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:

0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL20t2014. (rr.0s.) 15IGEN

fL



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Budapest Jőzsefvtrosi Önkoľmáĺyzat a le.vĺop-1.4.l-1Il2l2OI2l002I azonosítő szźľlrn
pá|yazat keretében egyiittmfüödési megállapodást kot az Esélý a Kibontakozásra _

Kultuľális és Szociális Alapítvánnyal (képviselője Ajtai Rózsa, székhely: 1082 Budapest'
Leonaĺdo u. 43/b. f. 1.), az egyĹittműkodési megállapodás szakmai egyĹittműködőként
|<lzźr őIag infoľmációnyúj tásra irányul.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. február 05.

2. felhata|mazza a polgármestert az 1. pont szerinti, az előtetjesztés mellék]ętét képező
egytittműk<ldési megállapodás aIáírźsáĺa.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. február 20.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási ÜgyosztáIy
Humánkapcsolati Iroda

7 . Egyéb előteľjesztések

Napirend 7l1,.pontia
Beszámoló az tinkormányzat ktiltsógvetési szerveĺnél és gazdasági
társas ágainál fo glalk oztatottak 2013. év végi j utalmazásá ról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Rimán Edina _ jegyző

Dr. Kocsis Iľl{.áté _ polgĺírmester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ls rÉpvlsgro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGY S ZERŰ szóľo gB SÉG S ZÜKSÉGES
FIATÁROZAT:
21|2014. (II.05.) 15IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkoľmányzat kĺlltségvetési szeľveinél és gazdasági
tiírsaságainál foglalkoztatottakz}I3. év végi juta|mazásáĺőI sző|ő beszámolót elfogadja.

Felelős: jegyzo,iĺtézmények és gazdaságitársaságokvezetői
Hataridő: 2014. február 5.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Ktiltségvetési
Intézmények, Gazdasági Táľsaságok
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Napiľend 7ĺ2.pontja
Beszámoló dľ. Kocsis Máté polgáľmester 2013. évben igénybevett
szabadságaiľóI
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Rimán Edina _ jegyzó

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A }IATÁRo Z ATH)Z AT ALH) Z EGY S ZERÚ SZoToB B sÉc szÜrsÉcBs
H,ą.lÁRozłľ:
22ĺ201'4. (II.05.) 11 IGEN 1 NEM 3 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

1. dľ. Kocsis Máté polgármester 2013. évbęn igénybe vett szabadságairól szóló beszámolót
elfogadja.

2. felkéľi dr. Kocsis Máté polgármestert, hogy 2014. évľe vonatkozó szabadságolási
ütemtervét a következő rendes képviselő-testiileti üIésre terjessze be elfogadásľa.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 1. pont esetében 2014. februĺír 5.

2. pont esetében 2014. maľcius 5.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Napiľend 7/3. pontja
Az Első Eneľgia.beszerzési Onkormányzati Táľsulás pénziigyi
elszámolásáról szólĺó beszámoló
(írásb eli táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis I|l/;áté - polgármester

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HA, l'ÁR OZ ATHI ZATALHoZ EGYSZERÚ sZóToBB sÉc szÜrs ÉGES
H,q.rÁRozaľ:
23t2014. (II.05.) 12 IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesĺés mellékletét képező Első
Energia-be szeruési Tarsulás pénnlgyi elszĺĺmolását.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. február 05.

A diintés végľehajtá sát végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztáty
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Napiľend 7ĺ4.pontja
Beszámolĺó a Képviselő-testület bizottságainak 2013. évi munkájáľól
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺ4áté _ polgáľmester

IZAVAZ^SNÁL JELEN 15 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ EGYS ZERÚ SZóToBB s Éc szÜrsÉcps
HeľÁRozn.ľ:
24t2014. (II.05.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a elfogadja aYźrosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság,
valamint a Humánszolgá|tatźsi Bizottság 2013. évi munkájáról sző|ő, az előterjesńés
mellékletét képező beszámolókat.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. februĺĺľ 05.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Szeľvezési és Képvĺselői Iľoda

Napiľend 715.pontja
Javaslat a 6. sz. oľszággyűlési Egyéni Választókeľületi Választási Bizottság
tagiainak megválasztására
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Rimán Edina _ jegyző, OEVI vezető

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH)Z ľĺnĺo s ÍľpTT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
25t2014. (II.05.) 12IGEN 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. Budapest Fővaľos VIII. keľület 6. sztmlű országgyúlési Egyéni Választókeľiileti
Yá|asztási Bizottság tagjanak dr. Galambos Károlyt, Csabainé Lampert Agnest, Donka
Anitát megvá|asńja.

Felelős: jegyzó

Hataridő: 2014. februar 05.
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2. Budapest Főviíros VIII. kerĹilet 6. szźrrń országgýlési Egyéni VálasztókerĹileti
Választási Bizottság póttagjának Merxné Németh Katalint, Tľingeľ Lászlonét
megvá|asztja.

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. februaľ 05.

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Jegyzői Kabinet

Budapest, 2014. februaľ 6.

K. m. f.

Rimdn Edina s. k.
jegłző

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Egry Attila s. k.
alpolgármester

ľnaĺ"A*ł,
Szeľvezési és I(gíviselői Iroda

A jegyzőkonyvi kivonatot készítették:

11 ľ[| ĺI ,l I

\ĺą 0ÄÔa.
Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda lůgyiĺtéző

----), ,'l /;'
,Íĺ&, ',f,/6łĺc7a1 Ĺĺ a b )
F azekasnéý ar ga Lívia \-/
Szervezési és Képviselői Iroda ugyintéző

ŕ--.''tr\äWđ,
\69,ý
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|'. számú melIéklet

VE G ZES

a Budapest VIII. kerület József kÍt. 2. sz. (34660. hĺsz.) alaÍti ingatlanon elhelyezett
rek|ámhordozókkal iisszefiĺggésben kiadott 26-2891212013 ĺjgyfuatszźtmu településképi
kĺjtelezéssel szemben benyújtott fellebbezésben dľ. Kocsis M:áté polgáľmesteľľe, valamint
a Képviselő-testületľe vonatkozĺó, dľ. Kovács Péter IB (1088 Budapest, József kľt. 2.II.l4.)
által elő ad ott |<lzár ási kéľelm et elutasítj a.

E végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak u ĺjgy érdemét eldtjntő hatćttozat'
ennek Łĺányźhan az eljźrást megsziintetó végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

INDOKOLAS

A 2013. december 4-én kelt 26-2891212013. számi végzésében a polgáľmester, mint a
településképi ügyekben elsőfokú önkoľmányzati hatőság aÍÍa kötelezte az eljźlréssal érintett
ingatlan homlokzatának fulajdonosait (továbbiakban: tĺĺľsashén), hogy a végzés jogerőre
emelkedésétol számított 8 napon belül nyujtsa be a homlokzat e|é részlegesen felállított
építési áI|ványra és azoĺ ľeklám elhelyezésérę vonatkoző hatősági engedélyeket, ennek
elmaľadása esetén távolítsák el a molinót.

A ĹiĺľsashazaĹ képviselő dr. Kovács Péteľ IB (továbbiakban: Közĺjs képviselő) f0l3. decembeľ
I9-én a végzéssel szemben fellebbezést nffitott be a Polgáľmesteľi Hivatal Trĺmpontján,
emellett k&te apolgármester és a Képviselő-testiilet kizźł;ásźú az e|jźrás lefolytatásából.

A polglármester a jogorvoslattal megtámadott döntésében egyrésń az épitési szĺíndék jogszetú
bejelentésének ígazo|ásara, és a köĺerület jogszenĺ haszná|atának az ígazolź.séra kcjteleĺe a
társasházat, mźsrésń" ennek elmarađása esetére köteleĺe a molinó e\távolításźlra. A
polgáľmesteľ, mint önkoľmrínyzati hatősźlg tehźú nem vonta vizsgá|at a|á a rcldám taÍta|mtń.
Ebből következően az önkormtnyzati hatósági e|járás, és a reklĺím tarta|ma, valamint a
reklámban megjelenítettpénnjgyi szervezet, és annak vezetóje kcizött nem á11fenn semmilyen
összefuggés.
Ezért a polgáľmesteľľel szemben felhozott kifogás ténybelileg nyilvĺínvalóan alaptalan. A
ténybeli mega|apozatlaĺrság mellett azonban, az önkormtnyzati hatósági eljáľásból való
kiztrts jogi keľeteit a kĺzigazgatási hatósági eljárás és szo|gá|tatás á|ta|ános szabályairól
sző|ő 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) általanos szabźiyaitól eltérően (a Ket 43.$
(8) bekezdés alapján) a Magyaľorczág helyi önkormányzatairőI szőLő 20|l. évi CLXXXXX.
tĺirvény (a továbbiakban: Mötv) vonatkozó szabźiyai hatźlrozzźtk meg. Az MötV. 4f.s 12.
pontja a|apjźn a po|gźtrmester személyes érintettségében való dĺjntés a Képviselő-testiilet
|ĺzfuőIagos hatásköre.
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Az Mĺĺtv. a személyes érintettség megállapithatőságát és a döntéshozatalból valő kizźnás
lehetőségét olyan esetekľe korlátozza, amikor az ügyben a döntéshozó polgaĺi
törvénykönyvben meghatáĺozotl közeli hozzźĺtartozója érintett. A képviselő-tęsttilet, mint
másodfokú cinkormanyzatihaÍősággal szembeníkízźrźsi kérelmet ugyancsak azMötv. közeli
hozzźtaĺtozők érintettségére vonatkozó szabályok szeľint kell megítélni. A dĺjntést a
képviselő-testület egyes tagsai személyes érintettsége hatáĺozzameg. Tekintettel arľa atényte,
hogy Képviselo-testiilet egyik tagja sem személyesen érintett az igybeĺ, Így a kízáĺás
jogszabáIyi feltételei nem állnak fenn.

Avégzés elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. $ (2) bekezdés zźtrjal<l.
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f. számú melléklet

vE G ZÉ)s

kizárási kéľelemmel kapcsolatos eljáľásban

a Budapest VIil. kerület József krt.2. sz. (34660. hĺsz.) alatti társasház homlo|<zatának
felújítása ügyében az Online.Contact Kft. (1055 Budapest, Falk Miksa u. 13.) által indított
telepůilésképi véleményezési, valamint ugyanitt rekfátmozáls ügyében indított
telepiilésképi beje|entési eljárással tisszefüggésben benyújtott elfogultság miatti kizáľási
kéľelmet elutasítja.

E végzés ellen ĺinálló ťellebbezésnek nincs helye, az csak az ĺjgy éľdemét eldĺjntő határozat,
ennek hiarryában az e|jźrást megszÍintető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

IND oKoLÁS

201'3. decembeľ 19-én az On|inę-Contact Kft., (1055 Budapest, Falk Miksa u. 13.) tfugybari
ingat|anra vonatkozóan kérelmet nýjtott be teleptilésképi véleményezési e|jźlrás

lefolýatásaľa homlokzatfelújítás érdekében, valamint kérelmet nyújtott be teleptilésképi
bejelentési eljárás lefolytatására rcI<7źmozás céljából. Ezze| egyidejűleg _ hivatkozva arra2

hogy a molinó olyan pénzintézet ľeklrímjának hordozőja, me|y pénzintézet vezetőjéve| az
iigyben első fokon e|járő polgármester személyesnek minősülő vitát folytatott - kéľte a
polgĺĺrmesteľ elfogultság miatti kiztrásat az ngybő|. Kérte tovźhbá az ugy másodfokú
e|bítáIásából a Képviselő-testĹilet kizźlrását is, hivatkozva atÍa,hogy ez utóbbit a polgármesteľ
vezetí.

JogszabáIy egyértelműen a teleptilési önkoľmźnyzat polgáľmesterének hatáskĺjrébe utalta a
településképi eljarások lefolytatását, abban az esętben, amennyibeĺ az adott település
cinkormányzata (fővźttosban a kerĹileti önkoľmrínyzat) errőI helyi rendeletet alkototÍ. (az épített
komyezet a|akításźnől és védelméről szőIő 1997. évi LXXVIII. tĺjrvény 29.$ (6) és (7)

bekezdése, 30/C$ és 30/D$; a teleptilésfejlesztési koncepcióról, az irftegráIt
településfejlesztési stľatégiĺíľól és a településľendezési eszkĺjzökĺől, valamint egyes
telepiilésrendezési sajátos jogíntéz:nényekről sző|ő 31412012.Q{J.8.) Korm. rendelet 21.$ (1)

bekezdés és a 23. $ (1) bekezđés,26.$ (2) bekezdés alapján).Ezen jogszabáIyok alapján
megalkotta az onkoľmányzat az 5/2013.(II.10.) sz. rendeletét, mely alapjźn kell a
településképi bejelentési és véIeményezési, valamint a kĺjtelezési eljárásokban a
p o l gárme sternek elj anĺa.

A ľeklámok tarta|mttra vonatkozóan 2013. december I9-én kizźlrő|ag a gazđasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátaiľól szóló 2008. évi XLVIII.Iv.7.-
11.$ előírásait kell figyelembe venni.
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Az cjnkoľmányzatí hatósági eljáľásból va|ő kizáĺás jogi kereteit a kozigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás á|ta|źnos szabályairól szóló f004. évi CXL. tĺirvény (továbbiakban:
Ket.) általános szabályaitól eltérően (a Ket 43.$ (8) bekezdés alapjan) aMagyarország helyi
önkoľmányzataírőI szőLő 2011. évi CLXXXXIX. torvény (a továbbiakban: Mötv) vonatkozó
szabá|yai határozzźk meg. Az MötV. 42.$ 12. pontja alapján a polgármester személyes
érintettségében való döntés a Képviselő-testület kizarólagos hatásköre. Az Mötv. a személyes
érintettség megállapíthatóságát és a d<jntéshozata|bő| valő kizärźts lehetőségét olyan esetekľe
korlźúozza amikoľ az igyben a döntéshoző poIgári törvénykonyvben meghatározott kĺjzeli
hozzátartozója érintett. A képviselő-testtilet, mint másodfokú ĺinkoľmanyzati hatősággal
szembeni kizárási kérelmet ugyancsak azMotv. közeli hozzátartozók érintettségére vonatkozó
szabát|yok szerint kell megítélni. A dĺjntést a képviselő-testiilet egyes tagsai személyes
érintettsége hatáĺozza meg. Tekintettel arľa atéĺyte, hogy Képviselő-testület egyik tagja sem
személyesen érintett azigyben,így a|<lzźtrás jogszabályi feltételei nem állnak fęnn.

Avégzés elleni fellebbezési jogot a Kęt. 98. $ (2) bekezdés záľjakl.
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