
JEGYZOKONYVI KIVONAT

Késztilt Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefváĺosi onkormźnyzat Képviselő-testĹilet 2014.
március 05-én 15.00 óľakor a Jőzsefuźlrosi Polgaľmesteri Hivatal III. emelet 300.as

tźrgya|őjában megtartott 2. rendes üléséről

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉGES
HaľÁnoz,ą.ľ:
3gt2014.(II.05.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

1.. Zźłrt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

, Javaslat fellebbezés elbíľálásáral. 
(írásbeli előterjesztés) zÁnr Üĺrs
Előterj esztő : Santha Péteľné - alpol gáľmester

) Javaslat házioľvossal kiitött egészségügyĺ feladat.ellátásĺ szeľződés
felmondására
(írásbeli előterjesĺés) zÁnr Üĺrs
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. P énziigyi' ktiltségvetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

, Javaslat a 2013. évi kłiltségvetéséľől sző|ő 9120|3. (|I.22.) tinkoľmányzati
ľendelet módosítására
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|l4láté - polgáľmester



3. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztések

, Juvaslat dtintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Program III.
m e gvaló sít ásáv a| kapcsolatb an
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármesteľ
Kaiser József - képviselő
Balogh Istvan Szilveszteľ - képviselő

, Juvaslat Bionikai Innovációs Ktizpont és Park kialakításával kapcsolatos
fejlesztési elképzelések támogat ására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

4. Gazdáikodást, Gazdasági Társaságokat érintő előteľj esztések

, Juvaslat vagyonkezelési szeľződések módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

2. Javaslat a helyiség béľleti dÍjak megállapításáľĺól szó'.lő 24812013. (VI. 19.)

számú képviselő.testületi határozat módosítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatő

5. Va gyo n kezel éss el, vá ľos ůi zeme|tetéss e l ka p cs o I atos előte ľj esztése k

, Juvaslat a piacokľól szĺóIó rendelet elfogadására, és a Telekĺ téri új piaccal
kapcsolatos diintések \eghozata|ára,
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis ll;ĺ;áté _ polgármester

, Juvaslat a Tisztes u. 7. sz. a|atti ingatlannal kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté_ polgármester



ą Javaslat a Jĺĺzsefuáľos Kerůĺleti Epítési Szabá|yzata 1ĺóxnsz)
m ó d o s ítás ával kapcs olato s d ti ntés ek m egh ozata|ár a
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

, Juvaslat polgáľmesteri és alpolgáľmesteri keret teľhéľe tőrténő
tá mo gatás ok elb íľálására, valamĺnt cím eľh asznáĺ|ati engedély me gadá s áľa
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Sántha Péterné _ alpolgĺĺnnester
Zentaí o szkáĺ - képviselő

) Javaslat a biilcsődei téľítési díjakľól szólĺó önkormányzati rendelet
mĺódosításáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesĺő: Santha Péteľné - alpolgármester

. Juvaslat a személyes gondoskodást nyújtĺí szocĺális ellátások formáiról és a
térítési díi fizetési kłitelezettségľől szóló tinkormányzatĺ rendelet
módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Santha Péteľné - alpolgáľmester

n Javaslat ^ Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat áital' fenntartottTl óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó kiizpont á.Jrta|

fenntaľtott Budapest Főváľos VIII. kerületĺ ĺskolákban alkalmazott étkezési
térítési díj akľó,t szóló ti nko rmányzati rendelet mó dosítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterj esztő : Santha Péterné alpolgármester

Ą Javaslat a JőzseÍválľosĺ Intézménymíĺktidtető Központ és az óvodák kőzött
megkiĺtiitt munkamegosztási megállapodás mĺódosítására
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármester

6 Javaslatóvodavezetőipáůyázatokkiírására
(írásbeli eIőterj esĺés)
Előterj esztő : S ĺíntha Péterné alpol gármester



7 . Egy éb előteľjesztések

, Javaslat igazgatási szünet elrendelésére és a polgármesteľ 2014. évi
szabadságolási ĺitemtervének elfo gadásáľa
(írásbeli előterj esaés)
Előtcľjcsztő: Dľ. Kocsis Mĺító - polgĺírmester

2. Javaslat a 2014. évĺ országgyűlési vá|asztás során ktizľeműkłidő
szav azatszá.mJLá"Jő bwottság v áiasztott ta gi aira
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Rimán Edina _ jegyző, OEVI vezető

3. Beszámoló a Képviselő.testület bizottságai 2013. május |'. _ 20Í3. október
3 1. kłiziitt átruházott hatáskii ľb en hozott dti ntés einek végrehaj tás áľól
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

1. Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testületi batározatok
végrehajtásáról, az e|őző iĺlés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekľől és az tinkormányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekiitéséľől
(íľásbeli tźĄ éko ztatő)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis }ĺ4;áté _ polgármester

) Tájékoztatő ahatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékéľő|
( írásbeli táj ékoztatő)
Előterjesző: Rimán Eđina - jegyzo



1'. Zárt iilés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat fellebbezés elbÍrálásáľa
(írásbeti előterjesztés) zl^P{r tjln's
Előteľjesztő: Sántha Péteľné - alpolgármester

IZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ AT:ľrIZ AT ALHIZ EGYSZERŰ szóľopn s Éc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
40/2014. (III.05.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺ!nt, hogy Deák Péter ügyében a 04-1300412013. számű, M
adósságkezelési szo|gáItatás és adósságcsökkentési támogaÍás irénti kérelem elutasítása
táĺgyábanhozottl.fokúhatáĺozatothelybenhagyja.

Felelős : polgiáľmester
Hataríđő : 20I 4. máľcius 5.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási tigyosztály
Családtámogatási lroda

Napiľend Ll2.pontja
Javaslat házioľvossal kt'tł'tt egészségůigyi feladat.ellátási szerződés
felmondásáľa
(írásbeli előterjesztés) Z^RT ÜI,ľs
EIotefiesńő: Dr. Kocsis }l4:źLté - polgármesteľ

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ vnĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
4|'t2014. (III.05.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. felmondja a Dr. Vígh Elek Csecsemő-gyermek Hazioľvosi Korlátolt Felelősségtĺ Egyéni
Céggel kötött f0I2. január 0|. napjától hatályos gyógyító megelőzo egészségügyi
a|apel|átást nyújtó hźní gyermękorvosi feladatok ellátása tárgyában kötott, a 46. szźlmu
orvosi körzetľe vonatkozó egészségĺigyi feladat ellátási szerzóđést 2014. marcius 07.

napjára, azza| az indokkal, hogy a szolgźt\tatő megszegte a jogszabźiyban foglalt
műkcjdésére vonatkozó előírásokat (személyes ellátási k<itelezettség, bejelentési

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Írógép
D. P.

szedliczkyne
Ceruza



kötelezettség, helyettesítés), valamint az egészségügyi szo|gá|tattls szakmai színvonala
csökkent,

Felelős: polgármester
Határidő: 20L4. március 05.

2. ahatćnozat 1. pontjában foglaIt felmondásra tekintettel átmeneti jelleggel 2014. maľcius
08. napjátóI 2014. szeptember 08. napjáig a felmondással érintett köľzetre vonatkozó
e g é szs é gĹigyi fe ladatot a J őzsefv fuo s i E g é sz sé gügyi S zolgźiat látj a eI.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. máľcius 05.

3. felkéri a polgármestert, hogy a 46. szttmu tertileti ellátási kötelezettséggel mfüödő
haziorvosi korzet feladat ellátásanak jövőbeni biztosítźsźna vonatkozó javaslatot teľjessze
be a Képviselő-testület2014. szeptembeľ havi első rendes ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: f014. szeptember havi első rendes ülése

4. felkéri a lőzsefváľosi EgészségĹigyi Szolgálat fóígazgatőját ahatfuozat I. pontja szerinti
felmondással éľintett feladat átvételéhez szfüséges |e|tźtozási és átadás - átvételi eljĺíľás
lebonyolításáľa,

F el el ő s : I ő zsefv ár osi E gé szs é gü gyi S zo 1 g tiat foi gazgatőj a
Hatźľ:rdó: 20I 4. maľcius 1 4.

5. fe|hata\mazzaapoIgáĺmestert ahatározat 1. pontja szerinti felmondás, valamint afeladat
ellátás további biztosításához szükséges dokumentumok aLáírására.

Felelős: polgármester
Hatźlriđó: 20I 4. marcius 3 1 .

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási [Jgyosztáty
Humánkapcsolati iroda, Józsefu árosi Egészségiigyi Szolgálat.

2. P énziigyi' kiiltségvetéssel kapcsolatos előterj esztések

Napiľend 2l|'. pontja
Javaslat a 20|3. évi költségvetéséről sző|ő 9120Í3. (II.22.) önkoľmányzati
ľendelet mĺódosításáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



A SZAVAzÁsNar JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A RENDELETALKoIÁsHoz lĺľlĺosÍľBľľ szóľoggsÉc szÜrsÉcBs

BUDAPEST ĺozspľ.vÁnos rÉpvlspro-rpsľÜrpľp 15 IGEN, 0 NEM, 2

ra'Rrózrooa.ssar ELFoGADĺa És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vIII.
xnnÜĺ,Bľ ĺózsnľvÁRosr oľromĺÁľyza.ľ rnpvrspĺo _ ľnsľtjr,nľÉľBx
5/2014.(III.06.) oľxonľĺÁľyzĺ.ľĺ nnľnnr,ľľÉľ A 20t3. Évl
ror,ľsÉcvnľÉsnoĺ szol.o gt20t3. (I|.22.) oNromĺÁľYZ^TI RENDELET
nĺólosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A ľendelet kihiľdetésétvégziz Szervezési és Képviselői lľoda

3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

Napĺľend 3/1. pontja
Javaslat diintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Program III.
megvalĺisításával kapcsolatban
(írásbeli előterj esztés, P oTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

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

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvIsBro
A HATÁR IZATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT sZóToBB SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
42t2014. (rII.0s.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a) elfogadja a KMoP.5.|.|lB-12-k-20I2-0001 azonosító szźlmű Magdolna Negyed
Pľogĺam III., G1/1 Képzések, sza|&épzések projekt szak'nai tarta|mának helyettesítő
módosítása keretében az ővođai dajka képzésnek azE|e|miszeľ-, vegyi aľu és gyógynövény
eladó szakképzéssel tĺirténő kiváltását és kezdeményezi a Támogatási Szerződés
móđosítását.

b) felkéri Ftévľ Zrt-t a Tálnogatási Szęrződés módosítási kérelem dokumentáciőjanak
előkészítésére.

Felelős: a) pont esetében polgármester, b) pont esetében Rév8 Zrt.
Hattriđő a) pont esetében 20|4. március 5., b) pont esetében 2014. marcius 14.

2, a hattlľozat 1. pontja a|apján fe|hatalmazza a po|gármesteľt a Támogatási Szerződés
módosításaľairányu|ő kérelem a|áírására és a Pľo Regio Kozép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató NonprofitKozÁasznú Kft. felé tcjrténő benffitásaľa.



4.

5.

6.

7.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 17.

3. az MNP-III-PAi01 kódszámmal, ,,Közösségi Akciók'' címmel kiírt mini-projekt páIyázati
felhívás tźrgythaĺa

o Magyaľ Emberi Jogvédő Központ Alapítvany
. Reflekt Stúdio Nonprofit Kft.

által benffi tott páIy źzatok érvényesek.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. marcius 05.

az MNP-III_PA/01 kódszámmal, ,,Közĺisségi Akciók'' címmel kiíľt mini-projekt páIyźzati
elj aľást eredményesnek nyilvanítj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201-4. március 05.

az MNP-III_PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadido, egyéb lakossági programok'' címme|
ki írt mini -proj ekt p źiy źzati felhívás tźr gy ában a

o Giusto-Kamaľa Művészeti KozhaszntNonprofit Kft.
o Józsefuárosi Közösségi Hĺázak Nonpľoťlt Kft.
. Kapocs Ifiúsági onsegítő Szo|géiatAlapítvlány
. Magyar Emberi Jogvédő Központ A|apítvány (3 db pá|yázat)

által b enyúj tott p á|y źzatok érvénye s ek.

Felelős: polgáľmester
Határiďő: 2014. maĺcius 05.

az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadiđő, egyéb lakossági progľamok'' címmel
kiíľt mi ni -proj ekt p áIy azati elj źtr ást eľedménye snek nyilvanítj a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. maľcius 05.

az MNP-III-PA/06 kódszámma|,,,Szocitĺlis Lakhatási Technikai Segítségnyújtás,'címmel
kiírtmini-projektpáIyázatifelhívástárgyábarla

. Magyar Vöľĺiskeľeszt Budapest Fővárosi Szervezet
által benyúj tott p źiy źzat érvénye s.

Felelős: polgármester
Hatarĺdo : 201' 4. március 05.

az MNP-III-PA/06 kódszámma|,,,Szociális Lakhatási Technikai Segítségnffitás'' címmel
kiíľt mini-proj ekt páIy ázati eljárást eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Hatźtridő : 20I 4. március 05.

8

8.



9. ahatározat 3., 5.,7 ., pontja a|apján támogatási szeruodést kot a:

a.) Magyar Emberi Jogvédő Kĺlzpont Alapíťvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Baľoss u.

28. fszt. 2., nyiIváĺltartási szám: 4740, ađőszźĺĺrl: 18062063-I-42), me|y. a|apjtn a

,,Gyermekj átsző a Ktllvaría téren'' mini-pľojekt megvalósításaľa 1 800 000 Ft vissza
nem térítendő tĺímogatásban részesül.

b.) Giusto-Kamaľa Múvészeti Közhaszní Nonpľofit Kft-vel (székhely: 1086 Budapest,
Koszoľri u. 23 . I. 9., cégj e gyzékszźtm: 0 1 -09-990 869, ađőszám: 24109440-2-42), mely
a|apján ',A Giusto Kamaľazęnekar hangversenyei a Kesztyúgyźlrbaď, mini-projekt
megvalósításaľa 300 000 Ft vissza nem téľítendő tźlmogatásban ľészesül.

c.) Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Baľoss u.

28. fsń. 2., nyi|vźntartási szźlm: 4740, ađősztlm: 18062063-1-42), mely alapjźn a
,,Művészetteńpiás nyáritźhor aKźůvária téreď'mini-projekÍ megvalósításríľa 300 000
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

d.) Józsefuáľosi KĺizösségiHazakNonproťrt Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér
15., cégsegyzékszćtm: 0I-09-942622, ađőszźtm: 22766117-2-42)' mely a|apjźn a

',Mozdulj 
Mátyás tér!'' mini-projekt megvalósításara 299 817 Ft vissza nem térítendő

támogatásban részesül.
e.) Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvánnyal (székhely: 1146 Budapest, Zichy M.

u. 14, nyi|várĺtartási szĺím: 1139, adőszźlĺn: 19651989-1-42), me|y alapjźn a ,,Reális
a|tematívď' mini-projekt megvalósítására 298 377 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesül.

f.) Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Baross u.

28. fsń.. 2., nyi|vźntartási szám: 4740, ađősztml: |8062063-1-42), me|y a|apján a

,,Interaktív sziĺlház aKáIvfuia téren'' minĹprojekt megvalósítására 300 000 Ft vissza
nem téľítendő támogatásban részesül.

g.) Magyaľ Emberi Jogvédő Központ Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Baľoss u.

28. fszt. 2, nyíIvtntartási szám: 4740, adőszám: 18062063-I-42), me|y aIapján a

,,Anyacsoport a Kálvána téren,, mini-projekt megvalósítására 300 000 Ft vissza nem
térítendő tĺĺmogatásban ľészesül.

h.) Magyar Vĺjröskereszt Budapest Fővarosi Szervezetével (székhely: 1051 Budapest,
Arany János u. 3 1 ., nyilvántart ási szźm: 5 525, aďőszém: I 90030 5 6-2-4 1 ), mely alapjtn
a,,Lak,hatási k<iľĹilmények javítása 12 csa|ádtészére Budapest VIII. keľületébeď'mini-
projekt megvalósításfua} 996 9I0 Ft vissza nem térítendő támogatásban részestil.

i.) Reflekt Stúdio NonproÍit Kft-vel (székhely: II32 Budapest, Alig u. 5.,

cégsegyzékszárl: 01-09-963187, adőszźml: 2338669I-2-4I), mely alapjźn a
,,Multifunkcionális közĺisségi sziĺpađ,, mini-projekt megvalósítására 2 950 585 Ft
vissza nem térítendő tźmogatásban ľészesiil.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|4. miíľcius 05.

ahattrozat 9. pontja alapján felkéri a polgármesteľt a támogatási szerzóđéseka|áírásáĺa.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. maľcius 1 2.

a) elfogadj a az e|őteqesztés mellékletét képező, Budapest-Józsefuaľos Magdolna Negyed
Program III projekt Progľamalap aktua|izált Múkodési Kézikönyvét.

10.
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b) fetkéri a Rév8 Zrt-t a hatátozat 11. a) pontja alapjáĺ az egyeďi ptllyázati felhívások
előkészítéséľe.

c) felhatalmazza a Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a hatáľozat 1I. b) pontja
szerinti egyedi pá|yázatok értékelését végzó szervezet 5 tagianak kijelölésére' akik
tiszteletdíjban|díjazásban nem részesülnek, valamint a páIyázati kiíľás eľedményének
megźi|apitásźra.

FeIeIos: a) pont esetében polgármester, b) pont esetében Rév8 Zĺt., c) pont esetén

Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Határíđő a-b) pont esetében 2014. március 5. c) pont esetén a Yárosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság f0T4. maľcius 10-i ülése.

A döntés végrehajtálsátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt.,Po|gátrmesteri Kabinet

Napirend 312. pontja
Javaslat Bionikai Innováciĺis Központ és Paľk kialakításával kapcsolatos
fejlesztési elképzelések támogatásá.ľa
(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: đr. Kocsis Máté - polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGYSZERÚ SZóTo B B s Éc s zÜrSÉGES
HATAROZAT:
43t2014. (ril.0s.) 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL17IGEN

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. egyetéľt a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság azicĺ
elképzelésével, mely szeľint a Kormány I493l20I2. (XI.13.) és az ań. módosító
20I1l20I3. (XII.L?.) Korm. hatáĺozatttban foglalt a Bionikai Innovációs Központot és az
al.thoz kapcsolódó Inĺrovációs Paľkot Jőzsefváros kozigazgatási területén kívánja létre
hozní,tekintettel aľra, hogy kerület fejlődése szempontjából illeszkedik az onkormtnyzat
hosszú távu fejlesńési célj aihoz.

Felelős: polgármesteľ
Hatátrtđő: 20 I 4. maľcius 05.

2. felkéri a polgármestert, hogy hatáĺozatban foglaltakľó| tájékoztassa a Bionikai Innovációs
Központ NonproÍit Kft.-t.

Felelős: polgĺíľmester
Hataľidő: 2014. marcius 05.

A diintés végľehajtá sát végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztáty

10



4. Gazdál lkodást' Gazd asági Tá rsasá gokat éľintő előteľj esztések

Napiľend 4/1. pontja
., Juvaslat vagyonkezelési szerződések módosításáľa

(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Ilĺ4źúé - polgáľmesteľ

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ EGYSZERÚ S ZóToB B s Éc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
44t2014. (III.05.) 1.6 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előteľjesńés |. és 2. szttmú mellékletétképező Horánszky u. 13. illetve a
Homok u. 7. és Dankó u. 18. szám alatti ĺjnkotmtnyzati fulajdonú ingatlanokľa
vonatkozó vagyonkezelési szerzodések módosításanak tarta|mi elemeit és

f elhata|mazzaapo|gfumestertazoka|tirásźna.

Felelős : polgĺírmester
Határidő : 20 1 4. miáľcius 0 5, a szerződések aIáír ása 201 4. maľcius 3 1 .

2. a lőzsefvźrosi Kcizösségi Házak Nonprofit Kft-nek, mint a 35094 helytajzi szźlm a|att
felvett, a Budapest, VIII. kerület Homok u.7. szám alatti és a 35315 helytĄzi szám
alatt felvett, a Budapest, VIII. keľüIet Dankó u. 18. szźlm a|atti ingatlan
vagyonkezelőjének a vagyonkezelési szeľződésbęn meghatźrozott, az
onkoľmanyzattal szemben fennálló hosszú lejaratú kötelezettségét a bevételekben
meg nem térülő elszámolt éľtékcsĺjkkenésnek megfelelő cisszeg erejéig elengedi, a
v agy onkezelési szerzodés kĺjtés időpontj átó| 20 17 . j unius 12. napjáig.

Felelős: polgáľmester
Hatarídő: 2014. március 05.

A diintés végrehajtátsát végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály Gazdálkodási Iroda

Napiľend 4l2. pontja
Javaslat a helyiség béľleti díjak megállapításáról szőI'ő 24812013. o1I. 19.)

számű képvis elő.testiileti határ ozat m ó do s ítás á ra
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatő
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HATAROZAT:
4st20r4. (rrr.0s.)

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvIsBro
A HATÁR oZ AT]H)ZAT AL]H) Z EGYS ZERŰ S ZoToB B sÉc szÜrs ÉGE S

17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I) a24812013. (VI. I9,) száműhatźtrozatáĺakIl. fejezet 8. a) pontját a kĺjvetkező utolsó
mondattal egészítí ki: A kedvezmény megźt|Iapításáná| nem lehet figyelembe vęnĺtj azt
aziďőtartamot, ameddig a helyiség nem szerepelt a béľbe adható helyiségek listáján.

2) a 248lf013. (VI. 19) számű hattrozatának II. fejezet 12. pont szövege az alábbira
módosul:

12. Uj bérbeađásnál, ha olyan utcai bejaľatú pinceszinti, vagy udvarról megközelíthető
helyiség keriil bérbeadásra, amelyre legalább egy éve nem érkezett béľbevételi ajénlat,
vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont alapján szźnnitott bérleti díjon volt nem
lehetséges a bérleti szeruódés megkĺitésének elmaľadása miatt, továbbá az 5. s)

pontban megállapított 4-es vagy aIlnźtI alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a
bérleti díj mértékét a mindęnkori közös költség cisszegén lehet megállapítarĺ a
hatásköľrel ľendelkező bizottság döntése a|apján.

3) a 24812013. (VI. |9.) szźmlí határozattnak II. fejezet 13. pont szövege az a|ábbira
módosul:

13. Új bérbeadásná|,haolyan utcai bejaľatu fijldszinti helyiség keľülbérbeadásra, amelyre
legalább egy éve nem érkezett bérbevéte|i ajźĺlJ'at, vagy érkezett, de hasznosítása a 8.

pont alapján számitott bérleti díjon volt nem lehetséges a bérleti szerzódés
megkötésénęk elmaradása miatt, továbbá az 5. s) pontban megállapított 3-as vagy
annál ďacsonyabb kategőnába besorolt állapotú, a bérleti díj mértékét a mindenkori
k<jzĺjs költség ĺisszegén lehet megállapítani a hatáskörľel ręndelkező bizottság döntése
alapján.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2014. maľcius 5.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

5. Vagyon kezeléssel, vá ľos ii zeme|tetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

Napĺľend 5/1. pontja
Javaslat a pĺacokról szótó rendelet elfogadásáľa, és a Teleki téri új pĺaccal
kapcsolatos döntések \eghozata|ára,
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteľj esĺő : Dľ. Kocsis Máté _ polgármester
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATÁR o Z ATlľrI ZATALHoZ MINo S ÍTETT SZóTÖ B B S ÉG S ZÜKS ÉGES
Hĺ.ľÁRozĺ.ľ:
4612014. (III.05.) 15IGEN 0 NEM z ľanľózxooÁssłĺ-

A Képviselő-testüleĹ úgy <lĺint, hogy

I. a29Il2011. (VII.07.) számú hatźrozat 2-3. pontja helyébe, 2014. máľcius 05-i hatályba
lépéssel a kcjvetkező rendelkezések lépnek:

,,A Teleki téri piacon ťlzetendő bérleti díjak a piac megnyitásakoľ:
Bérleti đíj (nettó)

Üzletktjr: Máshol fel nem sorolt termékek 15.000 éľtékesítése FtJfiłlhő

Üzletk<jr: BĹifé, faIatozo (melegkonyh áva|) uzemeltetése 2.5OO FtJmf ĺhő
teľmékkör: - Meleg étel

- Meleg étel árusítása kávéitallal, alkoholmentes itallal
Üzletkör: Nyers élelmiszeľ aľusítás 1.300 Fímzlhó

teľmékktĺr: - Zöldség- és gyiimĺilcs
- Hús-és hentesaľu
- Hal
- Tej, tejteľmék (vaj, sajt, túľó, savanyított tejteľmék stb.)
- Kenyér- és pékaru, sütőipaľi termék,
- Cukľászati készítmény, édesipari teľmék

Üzletköľ: Egyéb élelmiszeľ 2.50oEt/mz/llő
termékkör: - Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, maĺgarin és zsír,

olajos és egyéb magvak, cukor, ső, szźnaztészta,
kźx é, tea, fiĺszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

- Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkľém stb.),

- Kozérzetjavító és étrend-kieg észítő teľmék (gyógynövény,
biotermék, testépítő szer stb.)

A díjak az llj piac megnyitását követő második naptźri évtől kezdve aKozponti Statisztikai
Hivatal áIta|kozzétett e|őzo évi átlagos inflációval megfelelő méľtékben emelkednek.
A belépési díj ĺlsszege, ťlzetésének ütemezése:
A piacra tcjrténő beIépési dijat abéľlők és helyhasználók az alźlbbiak szerint fizetik meg:
Az ij bérlők esetén az egyszen belépési díj versenyeztetési eljárás keretében keľül
megállapításra, de ĺisszege minimum 200.000 Ftlm} + Afa.
A régi bérlők és helyhasználók az iĄ piacon veľsenyeztetési e|jźtás nélkül kĺithetnek bérleti
szerzőđést, tekintettel arľa, hogy ez cseręhelyiségnek minősül. Ebben az esetben a belépési díj
200 000 Ftlm2 + Áfa azza|,hogy

- S%o-ot az e|őszerződés megkotésekor foglaIó jogcímén
- I5%o-ot a bérlemény birtokbavételekor
- 80%o-ot a bérleti szerzőđés megkĺitését követő hónaptól (azaz 2014. április hónap)

kezdve haĺom éven keresztiil havi tész\ętťtzetéssel, azzal, hogy háľom hónapot
meghaladó hátralék esetén egyösszegben esedékessé válik a fennmaľadó, ki nem
ťlzetett összeg. Az ęsędékesség minden hónap 15. napja.
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A piacon a jelenlegi bérlők és helyhasznáIőkÉszére a bérleti szeruóđésben az onkormtnyzat
nem zárja ki a bérleti jogviszonyok átruhźuásí |ehetőségét, továbbá a volt felépítmény
tulajđonosok ľészéľe a szerzőđésfü fennállásáíg a mindenkor hatályos a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az e|iďegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól szőIő 1993. évi
LXXWII. tĺirvény, és a mindenkor hatályos Budapest Főváros VIII. kerÍileti onkormáĺyzat
tulajdonában á1ló nem lakás céljaľa szolgáIő helyiségek béľbeadásának feltételęiről szóló
3512013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete szeľint a bérbeadó hozzájźtu|ása esetén adhatjti< a
bérleméný albérletbe.

A felépítményfü értékének beszámításźú válrasńő helyhasználók a belépési díjat az a|ábbíak
szerint fizethetik meg :

- a belépési díjba beszámító foglaló ill. előleg címén az eloszerzodés megkotésekor a
felépítmény érték beszámitásra kerül,

- Z)Yo-ot a bérlemény bitokbavételekor
- 80%-ot a bérleti szetzőđés megkötését követő hónaptól kezdve (2014. ápľilis

hónaptól) haľom éven keresztiil havi részletťlzetéssel, azzal', hogy haľom hónapot
meghaladó hátralék esetén egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťĺzetett ĺisszeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

Helyhasználati díjak:
A piacon a teľmelői és az ostermelői árusító aszta| helyhaszná|ati đíjai

- napi helyhasznźtlati díj:
- havi helyhasználati díj:

bruttó 2. 1 00 Ft/ ĺap/ asztal
bruttó 2I .33 5 Ft/hő / asńal.,,

Üzlethelyiségek előtti tertiletre töľténő kitelepiilés díja: 100 Ft/m2 +ÁFA

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. marcius 05.

2. a) hozzájáru| az uj Teleki téľi piacon dohlínyáru és szeszes italok nélktili élelmiszer
jellegű vegyęS kiskereskedés tizletktjr fo|yatásźra szo|gáIő M jelű kereskedelmi blokkban,
59 m2 alapteľĹiletű, piaci árusítóhely hasznttlatí joganak bérleti jogviszony keľetében
tĺjrténő átengedéséhez a VN-Fors Kereskedelmi Kft. részéte, azza|, hogy a szeruođés
hatá|yba léptető feltétele a cég nyilváúartásba vételéről szóló jogerős végzés benyujtása az
onkormány zat fe|é és adószám megléte.

b) hozzźĄtlru| az új Teleki téri piac büfé-falatoző ilzletkot folyatásaľa szolgá|ő, E3 jelű,
20 m2 alapterületű, valamint baľomÍi kiskeľeskedés tizletktjr folytatására A6 jelű' 40 n2
alapterületű piaci árusító helyiség hasznáIati jogának bérleti jogviszony keretében történő _
lľrlEZEI - MATE Kft. (székhely: 1089 Bp., Bíró Lajos u. 35' cégtregyzékszźlm.. 01 09

965312) részére töľténő _ átengeđéséhez.

c) hozzájárul az új Teleki téri piacon zöldség-gyiimcilcs tizletkör fo|ytatására szolgźiő,
H3 jelű 30 m2 alapterülettĺ piaci árusítóhelynek a Meltampľox Kereskedelmi és Szolgáltató
Bt. (székhely: 1181 Budapest, Havanna utca 58. 5. em.27., cégtregyzékszám..01 06
787469) részére tĺjrténő bérbeadásához az lván Bt-vel kötott bérleti e|ószerzőďésben
r o gzített tarta|mí elemekkeI e gy ező mó don.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. maĺcius 05.
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3. a béľleti e|őszerződéssel rendelkezo béflok / he1yhaszĺá|ó|<kal ezenhatźxozatban foglaltak,
valamint a20I4. március 06-an hatáIyba|épő apiacokĺól szóló önkormányzati rendelet, és

a 20|4. március O6-án hatáIyba Iépó a Budapest Fővaros VIII. keriileti onkoľmányzat
tulajdonában aIIo nem lakás céIjara szo|gáIő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló
35l20I3. (VI. 20.) önkormányzati renđeletet módosítása szerinti tartalommal bérleti
szeruődéseket kĺjt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 05.

4. a) hozzájarul a Budapest VIII. kerület, 35I23l1I he|yrajzi szán a|atti új Teleki LászIő
téľi piacon ta\áIhatő El jelű, 40 m2 alapteľtilettĺ, önkormźnyzati fulajdonban lévő, nem
lakás célú helyiségben a bérbeadőra tartoző felújítási munkák költségének béľleti díjba
töľténő besztmitásźthoz bruttő I.684.174 Ft tisszegben a munkrĺk elkésziiltét, valamint
annak leígazoIasát követő legfeljebb 13 hónap a|att, illetve a bérleti jogviszony
fennállásáig, havonta egyenlő részletben. Amennyiben a bérleti jogviszony abér|ő bérleti
đíj tartozása miatt felmondásľa keľtilt, a bérlő a még nem rendezett beruházásainak
megtéľítésére nem j o gosult.

b) hozzájaruI a Buđapest VIII. kertilet, 35I23l|I he|yrajzi szźlm a|atti új Teleki Lász|ő
téri piacon ta\źllhatő E2 je|u, 20 m2 alapterületű, önkoľmźnyzati tulajdonban lévő, nem
lakás célú helyiségben a bérbęadőta tartoző felújítási munkík kĺlltségének bérleti díjba
tĺjľténő beszárĺitásźthoz bruttó 1.299,210 Ft összegben a munkĺák ęlkészüItét, valamint
annak |eigazolását követő legfeljebb f0 hónap a|att, illetve a béľleti jogviszony
fennállásáig, havonta egyenlő részletben. Amennyiben a bérleti jogviszony a bérlő bérleti
đij 1artozása miatt felmondásra keriilt, a bérlő a még nem rendezett benlházásainak
megtérítésére nem j ogosult.

c) hozzájanll a Budapest VIII. kerĹilet, 35I23/II helyrajzí szám a|atti új Teleki Lász|ő
téri piacon taláIhatő H5 jelű, 20 m2 alapterĹiletű, önkormányzatí fi|ajdonban lévő, nem
lakás célú helyiségben a bérbeadőra tartozó felújítási munkak költségének bérleti díjba
töľténő beszźmńtásźúloz bruttő 1.407.568 Ft ĺisszegben a munkák elkészĹiltét' valamint
annak |eigazolását követő legfeljebb 14 hónap a|att, illetve a bérleti jogviszony
fennállásáig, havonta egyenlő részletben. Amennyiben a béľleti jogviszony a béľIő bérleti
díj tartozása miatt felmondásra került, a bérló a még nem rendezett beruhźzásainak
megtérítéséľe nem j ogosult.

d) hozzájaruI a Budapest VIII. keľület, 35I23llI helyrajzi szźtm a|atti új Teleki Lász|ő
téri piacon ta|á|hatő F jelrĺ, 12 m2 alapteľĹiletii, onkormźnyzati tulajdonban lévő, nem lakás
céIú helyiségben a bérbeadóru tartoző felújítási munkák költségének bérleti díjba töľténő
beszźtmítástłloz bruttő 962.4|4 Ft összegben a munkrík elkészültét, valamint annak
Ieigazo|ását kĺlvető legfeljebb 26 hőnap alatt, illetve a bérleti jogviszony fennállásáig,
havonta egyenlő részletben. Amennyiben a bérleti jogviszony abérlő bérleti đíj l'artozása
miatt felmondásra került, a béľlő amég nem rendezettbenlházásainak megtéľítésére nem
jogosult.

e) hozzéĄélruI a Buđapest VIII. keľület,35I23|II he|yrajzí szźtm a|atti új Teleki Lźsz|ő
téri piacon talá|hatő E3 jelű, 2I m2 alapterĹilettĺ, önkormźnyzatí tulajdonban lévő, nem
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lakás célú helyiségben a bérbeadőra tartoző felújítási munkák költségének bérleti díjba
töľténő beszámítástłlozbtuÍtő 839,223 Ft összegben a munkĺĺk elkésziiltét, valamint annak
Ieigazolását kĺjvető legfeljebb 1'2 hőĺap alatt, illetve a bérleti jogviszony fennállásáig,
havonta egyenlő részletben. Amennyiben a bérleti jogviszony a bérlő béľleti đť1taftozása
miatt felmondásľa keľült, abéflo amég nem rendezett.bervhźzásainak megtéľítésére nem
jogosult.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. március 05.

5. a hatarozat 3. és 4. pontja a|apján felkéri a Polgármestert a bérleti szerzodések és a
bérbeszámítási megállapodások a|źitźsra.

Felelős: polgármester
Hataĺiđő: a szeruódések és a megállapod ások a|áírási határidej e 2014. maĺcius 20.

6.a) Az onkoľmányzat a Teleki piac 2014. évi mfü<ldési költségeit az előtetjesńés 7.

számímellékletébenrész|etęzettekalapjanelfogadja.
b) az onkoľmźnyzat a |1407 cím - kĺjtelező fe|adat - műk<jdési bevételek előítányzatát
9.213,4 e Ft-tal tcjrli, és a 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon beliil az
általános taľtalék -kote|ęző feladat - előiráĺyzatábő|' 5'664,4 e Ft-ot torc| az új piac bevételi
kiesése címén.
c) az onkormźnyzat a 11407 cím - kötelező fe|ađat _ műkĺjdési bevételek előfuźnyzatźft
3.549,0 e Ft-tal megemeli
d) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékan belu| az
általános tarta|ék - kötelező feladat _ előhźnyzatát a zźro|ás alól feloldj a és 24.500,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás II407 cím - kĺjtelező feladat - dologi előirźnyzatźra az új piac
működtetése címén.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. marcius 5.

7. Az onkormanyzatkíadás 11605 cím - tjnként vá|Ia|t feladat _ beruhźnási előiľányzatźn
beltil a bérlői igények megvalósuIásához sziikséges egyéb beruházási munkak 9.198,0 e Ft
eIőirányzatát átcsopoľtosítja a 11605 cím - ĺjnként vźilalt felađat _ felhalmozási céIu
támogatásoká||aÍnháńartásonkívĹilľee|őfu ányzatfu a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 05.

8. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat 6-7. pontjában foglaltakat az onkormźnyzat
költségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hattriđő : az önkoľm źnyzat költségvetésének kĺivetkező módosítása

A dtintés végrehajtá sát végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és tjzemeltetési
IJgyosztáiy, Józsetvárosi Közterůilet-felügyelet és Városĺizemeltetési Szolgálat, Pénzügyi
Ügyosztály
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A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvĺspro
A RENDELETALKoľłsrĺoz lrĺľlĺosÍľpľľ szoľÖggsÉc szÜrsÉcBs

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvIspro-rpsrÜrpľB |6 IGEN, 0 NEM, 1

ľaRrózrolÁsse.r ELFoGADĺa. És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vIII.
xpnÜĺ,nľ ĺózspľvÁnosr oľxonľĺÁľyzĺ.ľ xÉľvrspĺo _ ľBsľÜĺ,BľÉľnx
6 t 20l 4.(Iil.oĺ.; s zÁvĺÚ oľronnĺÁľyza.ľI RENDELBľÉľ ł prĺ.c oxnór-

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A rendelet kĺhirdetés ét végzi: Szeľvezési és Képviselői Iľoda

A SZAVAza.sNÁr JELEN VAN lz rÉpvIsBro
A RENDELETALKOTÁSHoZ MINoSÍTEľľ szóľoBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsp,ľv,ą.nos rÉpvlspro-ľBsľÜlprp 16 IGEN' 0 NEM, 1

ľa.nľózroDÁSSAL ELFoGADr,q. És MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS vIII.
KERÜLET JoZSEFvÁnosr oľronnĺÁľY ZAT xÉpvrsBL,ő _ ľnsľÜr-BľBNnx
7 ĺ2014.(Iil.oo.) szÁľrÚ oľxonľĺÁľyza.ľI RENDELnľnľ ĺ.z oľxonľĺÁlwzĺ.ľ
TULAJDoľÁľĺ'ľ Aĺĺo NEM l-ĺ.xÁs cÉr,ĺÁn,ł. szoĺeĺĺo Hľr,yrsBcpr
BERBEADASANAK ľnr.ľÉľBI,nrnŐr- szoĺo 3s/2013.(VI.20.)
oľronľĺÁľyza.ľr RB,NDELEľ n,ĺóoosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodón megtekinthető.

A ľendelet kihirdetés ét végzi: Szeľvezésĺ és Képviselői lľoda

Napiľend 5l2. pontja
Javaslat a Tisztes u. 7. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos dtintések
meghozzta|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i[ĺĺáté _ polgáľmester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z unĺo s ÍIBTT SZóToBB S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
47ĺ2014. (I[05.) 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Buđapest VIII. keľĺilet, Tisztes u. 7 . sz. alattí ingatlan (3 8839 126 hrsz) Tĺjrtjkbecse utca
felőli gondozatIan, elkeľítetlen tészén keľítéssel elkerített pihenőparkot alakít ki, a

JKFVSZ raktáľon |évó eszkozeinek (padok frĺmag) telepítésével.

17IGEN
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. május 1.

2. az I. porÍban szereplő teľületet a Ciprus HźzTársasház (1087 Budapest, Ciprus u. 8.)

részére ingyenesen hasznźůatba adja az a|ábbi feltételekkel:

. aTársashźz saját fonásból vállalja

a) első ütenrben a talajcseľét és a kerítés telepítćsćt;

b) második iitemben j át szőeszkozok telepítését;

c) a terület fenntaľtását.

. azonkoľmanyzatváIIaIja

a) a terĹilet fiivesítését és

b) 2 db pađ elhelyezését

. akialakított pihenőparkot baľki haszná|hatja;

. Felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás megszűnése esetén a pihenőpaľk funkciója
megszúnik, és mindkét fé| az źtlta|a telepített eszkĺizöket e|száI|íť1a;

. amegállapodásthatźrozatlan időre kötik, 60 napos felmondási idővel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 1.

3. felkéľi a polgĺármesteľt a 2. pont szeľinti megállapodás megktitésére.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidó 20I 4. május 1 .

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi
ÜgyosztáIy, Jőzsefválľosi Kiizterĺilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat, Kisfalu
Kfr.

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat ^ Jĺózsefváľos Kerületĺ Epítési Szabá|yzata (JOKESZ)
m ó d o sításával kap csolatos d tintés ek meghozzta|ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mźúé _ polgármester

1ZAVAZÁSNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A řIATÁR oZ AT HoZ AT AL]H) Z MrNo S ÍTETT SZóToB B SÉG S ZÜKSÉGE S
FIATÁROZAT:
48t20|'4. (III.05.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úry dönt, hogy
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1. módosítja a Józsefuáros Kerĺileti Építési Szabá|yzatźrő| szó|ő 66lf007. (XII.12.)
önkormányzati rende|etet 1ĺorÉsz) a 36038 he|yrajzi számű telkeket magában foglaló
területľe vonatkozóan úgy, hogy azon az átközlekedés lehetősége továbbra is biztosított
legyen.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. március 5.

2' módosítja a Józsefuáros KerĹileti Építési Szabályzatárĺi| szóló 66l?,007 . (xTT.12')
önkoľmányzati rendeletet (JOKÉSZ) magasabb szintrĺ jogszabályokkal való összhang
megteremtése érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. március 5.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy folytassa le a hatáľozat I. és 2. pontja szerinti ĺórÉsz
módosítás érdękében a ter:ĺezési szo|gá'|tatás megrendeléséhez szĺikséges közbeszerzési
értéV'hatźrt el nem érőbeszerzési eljáľást.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2014. március 5.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Városfejlesztésĺ és Főépítészi ÜgyosztáIy

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat polgármesteri és alpolgármesteľi keret terhére ffirténő
támogatások elbíľálásáľa, valamint címerh asznáiati engedély megadására
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľlĺźúé- polgármesteľ

Sántha Péteľné - alpolgármesteľ
Zentai oszkaľ - képviselő

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z MrN o S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
4gl2014. (III.05.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a polgármesteri keret terhéľe támogatj a az |956-os Pesti-Srác AIapíNźný összesen bruttó
127.000.- forint <isszegben a 2014. maľcius 7-én megrendezésre keľülő Pesti Srác Díj
átadási tinnepségének megszervezése éľdekében.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. maľcius 5.
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2. a határozat I. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiađźs 1 1 107-01 cím mfüodési
cél és általános tartalékon belül polgármesteri saját keľet - önként vti|a|t feladat -

e|őiráĺyzataľól összesen 127,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt
feladat - műkĺjdési célú támogatások á|Ianháztaľtáson kívülre eLőirtnyzatára az 1956-os
Pesti-Srác Alapítvány támogatása címen,

Felelős: polgármester
Határidő : 20| 4. maľcius 5.

3. Sántha Péterné alpolgármesteri saját kerete terhére támogatja az o|asz Kiiztársaság
Nagykiivetsége, Olasz Kulturális Intézetet összesen bruttó 300.000.- forint összegben
reptezeĺtatív kiadvany körülbelül 1000 példányban történő kiadása céljábóI, melynek
tárgya az o|asz Kiiztáľsaság Nagykiivetsége, olasz Kulturális Intézet éptilete és a
magyar-olasz kulturális kapcsolatok.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20I 4. március 5.

4. ahattrozat 3. pontjában foglaltak miatĺ. az onkormányzatkíadás 11107-01 cím múködési
cél és általános taľtalékon belül Sĺántha Péteľné alpolgármesteľi saját keret - önként váIIaIt
feladat - előirányzatárol összesen 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként
vźilalt feladat - műkddési célú támogatások áIIamháńartáson kívĹilre elóirányzatáta az
Olasz Ktiztársaság Nagyktivetségeo Olasz Kulturális Intézettámogatása címen,

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. március 5.

5. címeľhasznáIati engedélý adki az Olasz Ktiztársaság Nagyktivetsége, Olasz KulturáIis
Intézet (székhely: 1088 Budapesto Bródy Sándor u. 8.; képviselő: Gina Giannotti
igazgatő) tészéte azza|,hogy aztktztrő|ag a jelen támogatásból megvalósuló kiadványon,
a kiadvĺíny péIdtnyszáma szerinti mennyiségbenhatározatlan ideig haszná|haÍja, Budapest
J őzsefv át os i onkorman y zatot mint támo g atő p artner me gj el ö l é s e célj áb ól.

Felelős : polgiírmester
Hataľidő: 20L4. maľcius 5.

6. címerhasznźiati engedélý ad ki az ovi-Foci Alapítvány (székhely: 1023 Budapest,
Komjádi B. u. 3. IIl18.; képviseli: Dľ. Molnár Andrea elncik) részéte azza|, hogy azt
k'lzárőIag az AIapíwĺíny honlapján (www.ovi-foci.hu) határozatlan ideig hasznźůhatja,

Budapest Józsefuaĺosi onkormanyzatotminttźlmogatő partner megjelölése céljából.

Felelős: polgármesteľ
Hataiďĺĺ : 20 I 4. március 5.

7. felkéri a polgármestert a határozatbarl foglaltak szerinti támogatási szerződések aláirására,

Felelős: polgármester
Határiďő: 20I 4. március 1 4.
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8. felkéri a polgármestert, hogy a hatátozatban foglaltakat az önkoľmányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló rendelet következő ńódosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő : az ĺjnkorm źnyzat 20 | 4. évi költségvetésének következő módosítása

A dtintés végľehajtá sát végző szervezeti egység: Humánszolgáttatási Ügyosztály, Pénzĺigyi
Ugyosztály.

Napiľend 612. pontja
Javaslat a bölcsődeĺ térítési díjakról szóló iinkormányzati ľendelet
mĺídosÍtásáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármesteľ

ASZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A RENDELETALKoTÁsHoz lrĺľľĺosÍľBTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľvÁnos xÉpvlsBro-ľpsľÜrprB rc IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRos VIII.
KERÜLET JoZSEFvÁnosr oľxonľĺÁNYZAT xrpvrsnLo _ TEsTÜLEľÉľnr
8/2014.(III.13.) szÁvĺÚ oľronuÁNYZATI RE,NDELETET A nor,csoonr
ľBnÍľÉsI DÍJAKRoĺ szoĺo tsĺzolz. (II.23.) oľronuÁI\rYZATI RENDELET
ľĺónosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A rendelet kĺhirdetésétvégzi: Szervezési és Képviselői Iroda

Napirend 6/3. pontja
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások foľmáiról és a
térítési díi fizetési kłitelezettségről szóló tinkoľmányzati rendelet
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné _ alpolgáľmester

A SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A RENDELETALKOTÁsHoz MINOSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

21,



BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvlspl.o-rBsrÜrpľp 16 IGEN, 0 NEM, 0

ľa.RľozrooÁssa.r ELFoGADĺĺ. És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vIIL
xnnÜr,pľ ĺózsnrvÁnosl oľronľĺÁľyzĺ'ľ xÉľvrsnro _ ľnsľÜr,pľnnnx
gt20|4.(III.Í3.) szÁľĺÚ oľronľĺÁNYZATI Rnľonr-nľnľ A sznvĺnr-yns
GoNDosxolÁsľ ľyÚĺľó szocrÁr-rs Br,ĺ,ÁľÁsor ľonľrÁrnóĺ, És A
ľÉnÍľÉsr nÍĺ ľrznľnsr rÖľBĺ-nznľľsÉcnor, szoĺo f|'lf011. (N.12.)
oľronľĺÁNyz,ł.ľr RE,NDELEľ lvĺooosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A ľendelet kihirdetésétvégziz Szervezési és Képviselői Iroda

Napirend 6ĺ4. pontja
Javaslat a Budapest Józsefuárosĺ onkoľmányzat áůta| fenntartott
ĺívodákban, valamint az állami intézményfenntaľtó kiizpont által
fenntaľtott Budapest Főváľos WII. keľületi ĺskolákban alkalmazott étkezési
téľítés Í díj akľól szó lĺí önko rmány zati ren d elet mó d os ítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : S antha P éterné alpol gĺírmester

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 rÉpvIsBro
A RENDELETALKOTÁSHoZ vĺnĺosÍľBTT SZóToBBSÉG SZUKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBr.vÁnos rÉpvlsBro-ľpsľÜrBľp 16 IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET ĺózsľľvÁnosl oľronľĺÁľyzĺ.ľ xÉpvIsnLÓ _ TESTÜLEľnľnx
10t20ĺ4.( III.10.) sZ^Ma oľronľĺÁI\rYZATI RE,NDELETET A BUDAPEsT
JóZSEFVÁnosI oľronuÁNYZAT Ár,ľĺ.I, FENNTARTOTT óvooÁxľa.ľ,
VALAMINT AZ Áĺ.r,ĺ.vrr INTÉZMENIT'ENNTARTó KOZPoNT Ár,ľ,q.r,
FENNTARToTT BUDAPEST ľŐvÁnos VIII. KERÜLETI ISKoLÁxľĺ.ľ
ALKALM AZDTT nľxn,zÉsl ľÉnÍľľsl oÍĺaxnor, szoLo 13t20Í3. (III.28.)
SZÁMÚ oľxonmÁľyza.ľr RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szeľvezési ,és Képviselői lrodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetés ét végziz Szervezési és Képviselői lľoda

Napirend 6/5. pontja
Javaslat a Jőzsefvárosi Intézményműkiidtető Kiizpont és az óvodák kiiztitt
megktitiitt munkamegosztási megállapodás módosítására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : S antha P éterné - alpol gármesteľ
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ĺZAvAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlsBro
.ł. Ha.ľÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z pcy s zpRÚ szóľo g s s Éc szÜrsÉcB s
H.ą.ľ,ą'Roza.ľ:
50I20Í4.(III.05.) 16 IGEN 0 NEM o ľanľózrouÁss,ł.r,

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

1) jóvahagyja a Munkamegosztási megállapodós a Józsefvárosi Intézményműlĺĺ;dtető
Központ és az óvodák kazĺ;tt dokumentum módosítását az előterjesztés mellékletében
foglalt taľtalommal 2014. március 10. napi hatá||yal.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. marcius 05.

2) felhata|mazza a polgáľmestert a hatátozat 1. pontjában meghatźtrozott dokumentum
aláírź.sára.

Felelős: polgáľmester
Hatźrido: 20l 4. marcius 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: HumánszolgáItatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lľoda.

Napirend 6/6. pontja
Javaslat ĺóvodavezetői pályázatok kiíľásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj esĺő : Santha Péterné alpolgáľmester

SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATAR jZATHjZ AT ALH) Z EGY S ZERŰ SZOTOBB sÉc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
5|'l20I4. (III.05.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1.) óvodavezetóí páIyázatokat jelentet meg a Koszorú Napközi otthonos óvoda, a Napsugár
Napkozi otthonos óvoda, a ľÁ-ľl-ra Napközi otthonos óvoda, a Kincskereső Napközi
otthonos ovoda és a Varunk Rád Napkĺizi otthonos óvoda vezętői źů|áshe|yére az
előterjesztés 1-5. melléklete szerinti taľtalommal.

Felelős: polgármesteľ
Határíđő 2014. maľcius 5.
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2.) a nemzeti k<jznevelésről sző|ő 20T1. évi CXC. töľvény 67. $ (7) bekezdésében fog1altak
a|apjánnyilvános ptĺIyáztatás lefolytatása nélkül egyetért a Pitypang \apkĺizi otthonos ovoda
(1087 Budapest, Százados út I4.) vezetője, Vaľadiné oľosz Agnes ismételt vezetőí
megbízásával 5 évre szóIőan, a 2014. augusztus 01. - z0I9' július 3I. napjáig terjedő
időszakra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. március 5.

3.) felkéri a polgáľmestert, hogy gondoskodjon a hatźrozat 1.) pontja szeľinti pá|yázati
felhívások megjelentetéséľől a kormányzati személyugyi ígazgatási feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán, a Budapest Józsefuaľosi Önkormĺĺnyzatintemetes honlapj án, az oktatási és

Kulturális Kdzlönyben.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2014. április 3 0.

4.) felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat 1.) pontjában kiírt páIyázatok elbírá|ására,
valamint a haÍátozat 2.) pontjában meghatźnozott ővodavezetői megbízásľa vonatkozó
j avaslatot terj essze be a Képviselő-testület 2014. júliusi első ülésére.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: aképviselő-testiilet2014.júliusielsőülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lroda, J egyzői Kabinet Személyiigyĺ Iroda

7 . Egyéb előteľjesztések

Napiľend 7l1'.pontja
Javaslat igazgatási szünet elrendeléséľe és a polgáľmester 2014. évi
szabadságolási ĺitemteľvének elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis MźIté _ polgármesteľ

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to xÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToB B sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
52t201'4. (III.05.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a20I4. évi munkasziineti napok ktjrüli munkaľendről szóló tájékoztatást elfogađja.

Felelős: polgármester
}{attľidó: 20I 4. maľcius 05.



felkéri a jegyzot, hogy a Hivatal 2014. évi zárva tartásának időpontjairól a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a táľshatóságokat, felügyeleti szerveket,
val amint a közszo|gáItatókat.

Felelős: jegyző
Hataridő: 20|4. május 31.

dr. Kocsis Máté polgármester 2014. évre vonatkozó szabađságolási ütemtervét
elfogadja, az előteqesńés 2. sz. melléklete szeľinti tartalommal, és részére a nyźri
ígazgatási szünet időszakttra20|4. június 30. és 2014' július 13. kĺlz<jtt ĺjsszesen 10
munkanapot kiad.

Felelős: jegyzó
Hattridő 20| 4. mĺírcius 05.

dr. Kocsis ilĺ4źĺté orszźtggýlési képviselőként ellátott frakció, illetve egyéb politikai
tevékenysége idejére igényelt szabadságnapok kiadását engedéIyezi a munkaidő
nyilvántaľtás adatai a|apjźn, tovtlbbá engedélyezi az e|orc nem látható, egyéb célľa
igényelt szabadságok igénybevételét azzaI, hogy az így felhasznált napokĺőI 2014.
szeptembeľ 3 O-ig kĺiteles beszámolni.

Felelős: jegyző
Határiđő 20I 4. szeptember 3 0.

5. a 3-4. pontban foglaltak alapjźn fe|hata|mazza Sźntha Péterné alpolgármesteľt a
szab adság engedély aláir ástr a.

Felelős: jegyző
Hataridő: 2014. szeptember 30.

A döntés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Jegyzői Kabinet

A SZAVAzÁsNÁI. JELEN VAN lo rÉpvIspro
A RENDELETALKOrÁsHoz MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózspľ.vÁnos xÉpvlspro-rpsľÜrBľp 16 IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKoDASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET JóZSEFvÁnosI oľronuÁľyzĺ.ľ xnpvrsnLo _ TESTt]LETÉNEK
I112014.(|II.13.) szÁnĺÚ oľronľĺÁľYZ^TI RENDELETÉT A 2014. nvnp
VONATKoZóAN IG AZG ATÁsr sztrľET ELRENDELESERŐI

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A ľendelet kihirdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iroda

f.

3.

4.
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Napirend 7ĺ2. pontja
Javaslat a 20|4. évĺ országgyűlési választás során kłizreműkiidő
szav azatszámlláiő buotts ág v á|asztott tzgsair a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző, OEVI vezető

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to xÉpvlsEI.o
A HATAR oZ AT]H) ZATALHOZ vĺnĺo s ÍľBTT S ZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
53t2014. (nL05.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTŐZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

t. a váIasztási eljaľásľól szóló 2013, évi X)O(VI. törvény 24. $ (1) bekezdése alapján a 2014.

évi országgyűlési vźiasztás során közremfüödő szavazatszámláló bizottsági tagoknak a

határozat 1. sz. mellékletében felsorolt személyeket megvá|aszť1a.

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. máľcius 5.

2. aváIasztási etjárásról sző|ő2013. évi )O(XVI. törvény 24. $ (1) bekezdése a|apjána
2014. évi országgytĺlési vźiasztźs során k<jzreműkĺjdo szavazatszáĺĺ''Iźtlő bizottsági
póttagoknak ahatźrozatZ. sz. mellékletében felsorolt személyeketmegváIasĄa.

Felelős: jegyző
Hatźniđő 20I 4. maĺcius 5.

A döntés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti egys é g: J egy zői Kabinet

Napirend Tl3.pontja
Beszámoló a Képviselő.testůĺIet blzottságai 20|3. május |. _ 2013. októbeľ
3 1. ktiziitt átruházott hatáskii ľb en hozott diintés einek vé grehaj tás áról
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóToBB s Éc s zÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
54t20Í4. (III.05.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. szźtmű mellékletét képező
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az eIote1esztés 2. szźlma meilékletét
képező Humánszo|gáItatási Bizottság 2013. május |. _ 20|3. október 3I, kozöÍÍ., źńruhźnott

hatáskorben hozott dĺjntéseinek végľehajtásźttőI szőIő beszámolókat elfogadja.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 5.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Szeľvezési és Képviselőĺ lroda

Budapest, 2014. március 6.

RÍmdn Edína s. k.
jegyző

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Dr. Kocsís Mdté s. k.
polgármester

lud-ŕ'+L-vr,'
Szedliczkyné Pekári Ka(g}Ina
Szęrvezési és Képviselői Iroda

Vidákné Csébi Tímea
Szęrvezési és Képviselői Iroda ngyintéző

), lq í)
'.-..-ĺ// ///

1ąon, (/ a.ĺą /-ł,,a.o
Fazekasné vut,éuLívia
Szervezési és Képviselői Iľoda ngyintéző

A j egyzőkcjnyvi kivonatot készítették:
,rlI ^t I

\xď.cą-ł

flffi'\
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