
JEGYZ'oKoľyvr KIVONAT

Készült Budapest Fővaľos VIII. keriiletJőzsefvárosi onkormźnyzatKépviselő-testiilet 20|'4.

február 28.án 9.00 órakor a Jőzsefvaľosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300.as
tár gy alőj ában me gtartott 2. ľen d kív ĺi li ülé s érő 1

IZAVAZASNÁL JELEN VAN lo rÉpvIsBro
A HATÁR )ZATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ SZoToB B s Éc szurs ÉcBs
Hĺ.ľÁRoz,ą.ľ:
33t2014.(II.28.) 13IGEN 2 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy inđokoltnak látja a siirgősség okát a siirgősségi
indítvanykéntbeterjesńetta|ábbíelőterjesztésnél

2. Javaslat a választási p|akátok elhelyezésével kapcsolatos Nyilatkozat

(ít ásbeli előterj eszté s, HELY S ZÍNI KIo S ZTAS SAL)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to xÉpvlsBro
A HATÁR IZATH>Z AT AL:ľrIZ EGYS ZERÚ sZoToB B sÉc szÜnSÉGE S
HATÁRoZAT:
34t2014.(II.28.) 14IGEN 2 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

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

Napiľend:
1. Javaslat a Józsefváros kiizigazgatási teľületén a jáľmíÍvel történő

váľakozás kiegészítő, helyi szabá,ilyozásárói sző|ő 2612010. (vI.18.)
önkormányzatĺ ľendeleÍ módosításlrv
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgrĺľmester

2. Javaslat 
^ 

választási plakátok elhelyezésével kapcsolatos Nyilatkozat

(írásbeli előteľjesztés, HELYSZÍNI ruoszTÁSSAL)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Napirend 1. pontja
Javaslat a Jőzsefváros kiizigazgatási teľiiletén a járművel tiiľténő várakozás
kiegészítő, helyi szabá|yozásáről szĺóló 2612010. (W.18.) iinkoľmányzati
rendelet mĺódosításáľa
(írásbeli előterjesaés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }/áté - polgármester

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN to xÉpvlsplŐ
A HATARo ZATH)ZATALH)Z MINOSÍTETT SZoTOBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
35ĺ20|4.(II.28.) 13IGEN 1 NEM 2 TARTOZKoDÁSSAL

L



A Képviselő-testÍilet úgy dont, hogy

1. a 27l2014.(II.l2.) szźmú képviselő-testületi hatźnozat 2. pontja szerinti hataridőt 2014.
máľcius I . napjárő| 20 I 4. apĺilis I 5 . napjźtra módosítj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. ápľilis 1 5.

2. ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkjadźs 1l107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belül az általános Íartalék_ kĺitelező feladat _ eIőirźnyzatát és az
onkormĺínyzatbevétel 1 1108-02 cím mÍĺkĺjdési célú támogatások á||amhánafiáson belülről
- az e|voĺások és befizetések - elóirźnyzattŃ _ kötelező feladat - 12.373,0 e Ft-tal töľli,
ezzę|akerületen belüli dup|azőđás ĺisszege I93.940,0 e Ft-róI 181.567,0 e Ft-ra cs<jkken.

Felelős: polgármester
Hataľidő : 20I 4. februáĺ 28.

3. a határozat I. pontjában foglaltak miatt a Józsefuaľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat
bevétel 30105 cím miĺkĺjdési bevételek _ kötelező feladat - előirźnyzatát 18.000,0 e Ft-tal
tĺjrli, a kiadás egyéb műkĺjdési célú kiadásokon belül az elvonások és beťĺzetések _

kötelező feladat _ eIoirányzatát 12.373,0 e Ft-tal, a dologi kiadások _ kötelező feladat -

előirźnyzatát 5 .627,0 e Ft-tal törli.

Felelős : polgĺírmester
Hatariđő: 2014. februaľ 28.

felkéľi a polgármesteľt, hogy a hattrozat 2. pontjában foglaltakat az onkormányzat
költségvetésének következő módosításánál vegye Íigyelembe.

Fele1ős: polgármester
Határido: a20I4. évi költségvetésről szóló <jnkormźtnyzati ľendelet következő módosítása

felkéľi a polgĺáľmesteľt, hogy vizsgálja felül a Jőzsefváros kozigazgatźsi terĹiletén a
jáľművel tĺjrténő várakozás kiegészíto, helyi szabá|yozásźtrőI sző|ő 26lf010. (VI.18.)
önkormányzati ľendelet lakossági vźrakozási hozzájźruIás költségeit szabá|yoző
rendelkezéseket' és azok módosításaĺa _ tervezetten 20|5. január 1-jei hatályba lépéssel -
készítsen javaslatot a Képviselő-testtilet 2014. november havi ülésére.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: a Képviselő-testiilet 2014. november havi ülése

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési
tigyosztály, Pénziigyi Ügyosztály, Jólzsefvárosi Paľkolás.üzemeltetési Szolgálat

4.

5.



A SZAVAzÁsNÁI- JELEN VAN lo rÉpvIspro
A RENDELETALKoľa'sHoz unqŐsÍľerľ szóľoggsÉc szÜrsÉcBs

BUDAPEST ĺózspľ.v,q.nos rÉpvIsBro-ľesľÜI.prp 14 IGEN, 0 NEM, 2
ľe.RľózrooÁssar ELFoGADra. És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vIII.
xľRÜr,nľ ĺozsBrvÁnosI oľxonľrÁľyzaľ xľpvrsľĺo _ ľn,sľtjr,nľÉľnx
4ĺ2014.(IU.08.) 

' 
szÁuÚ oľxonľĺÁľyza.ľr nnľonr,nľÉľ A ĺózsľrvÁnos

le:Özle ĺzca,ľÁsr ľnnÜr.nľÉľ ĺ. ĺÁnnĺtrvpĺ, ľonľľľo vÁn,ą.r ozfus xrncnszÍľŐ,
HELYI sz.ł.ľÁr.yozÁsÁno ĺ szoĺo 26/f010. (W. 1 8.) ÖľxonľĺÁľyzATl RENDELET
nĺouosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviseĺői lrodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iľoda

Napirend 2. pontja

elfogadására.
(íľásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI ruoszTÁSSAL)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

IZAYAZASNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ S ZóTOBB sÉc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
36ĺ2014.(II.28.) 2IGEN

A Képviselő-testület úg3ł dont, hog,l elutasítja Komóssy Ákos képvtselő módosító indínányát,
mely szerint a határozati javaslatból veg,lék ki a ,,mellékelt',szót.

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN ts rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHI Z EGYSZERŰ SZóToBB s Éc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
37t2014.(rr.28.) 2IGEN

A Képviselő-testület úgy dont, hogy elutasítja dr. Révész Márta képviselő módosító
indínányót, mely szerint a Nyilatkozat 4. pontja módosuljon az alábbiak szerint ,,eg/más
kozott arányosan lapszómonhźnt vehetnek igénybe a pártok a nyilvántartósba vett jelÓItek
rłlszére ''.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ S ZóToBB sÉc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
38ĺ2014.(|I.28.) 12IGEN

12 NEM T TARTOZKODASSAL

12 NEM 1 TARTOZKODASSAL

0 NEM 3 TARToZKODÁ.SSAL



A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

felkéri a jelölő szervezeteket, a 2014. évi országgýlési választásokat megeIőző
kampanyiđőszakban aváIasztás cé|jara biztosított hirdetési hely és plakátfelület kihelyezésľe
vonatkozó, mellékelt Nyilatkozat önkéntes elfo gadásár a és aláír ásár a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. marcius 3.

A diintés v égr ehajtását v égző szerv ezeti egys ég : Pol gárm esteľi Kab inet

A 3812014. (II.28.) számú határozat mellékletét, a kivonat 1. számú melléklete
tartalmazza.

Budapest, 20t4. máľcius 3.

Rimán Edina s. k.
jegyző

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

iľŁ

Szervezési és Képviselői

Dr. Kocsĺs Máté s. k.
polgármester

Sántha Péterné s. k.
alpolgármester

A j egyzőkönyvi kivonatot készítették:
ĺr

\',rl.bU
vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda ugyíntéző

na

-: no ft
.-.'/// / ĺ -,ła. uao/Á 

^/ 

4 ą.
Fazekasné Y/neaLívia
S zeĺv ezésiués Képvi s elői Iľo da ngy intéző



l. száműmellék|et

NYILATKOZAT

Józsefváľos onkoľmányzat Képviselő-testülete által elfogadott dtintéshez tiiľténő csatlakozásľól

Alulírott pártok képviseletében vállaljuk, hogy az źita|llnk képviselt pártok, illetve azok VIII. kerĹileti
szervezetei a f0I4. április 06. napjźra kitrĺz<jtt orszźrygyu|ési képviselők válaszŁásźĺt mege|őzó
kampány időszakban:

- vtiasztási plakátot a kerületi kozígazgatási terĹiletén a vonatkoző jogszabályokban

meghaÍźtrozott helyszíneken tul az önkoľmányzat á|tal kihelyezett plakáthordozó
felületen helyeznek el, a jogszabźiyban meghatátozott, tilalommal éľintett
końeriileteken és építményeken nem helyeznek el váIasztási plakátot;

- etfogadjfü, hogy az onkormźnyzat anyíIvtntaftásba vett jelöltek tészéte ingyenesen,
so rs o l ás iftj án bizto sítj a a p lakáthordozó fel Ĺiletet ;

- más párt, független jelĺllt p|akatjátnem ľongálják meg és nem ragasńjźlkfellj'l';

- elfogadják, hogy aJőzsefvźros Ú;ságban 2014. maľciustól lapsziímonként, ĺisszesen 2
oldal, ingyenes hirdetési felületet - egymás kcizc;tt arányosan _ vehetnek igénybe a
pártok a ny ilv źntartás ba vett j elo ltek r észér e,

- elfogadják, hogy az önkoľmtnyzat által biztosított plakáthoľdozó felületet a jelĺiltek
nyilvantaľtásba vételére nyitva áILőhatáÍidő eltelte után kerülnek kihelyezésre.




