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Készült Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzatKépviselő-testiilet 201'4.
ápľilis 23-án (szeľda) 15.00 órakor alőzsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal III. emelet 300-as

tár gy alőj ában me gtaľtott 3. ľend kívü li ül és érő l

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERU SZóTo BB s Éc szÜrsÉcp s
HATAROZAT:
55l2014.(IY.23.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-tęstĹilet az a|ábbí napiľendet fogadja el:

Napirend:

1'. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

l J^vaslat az EBW745|2013. ügyiľatszámon folyamatban lévő eljárásban
előteľj eszt ett egy ezség m egtárgyalására
(írásbeli előterjesztés) zÁnr Üĺrs
Előterjesztő: Dľ. Kocsis lll{áté, - polgármester

2^ Javaslat aJőzsefválľositérfigyelő kaTeľarendszeľfejlesztéséreŁ. 
(írásbeli előterjesztés, póľrÉZBESÍTÉs) zÁnr Üĺrs
Előterjesztő: Dr. Kocsis l|lĺáté _polgĺírmester

f.Yárosrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat dtintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Pľogľam III.
megvalĺósításával kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté - polgármester

Egry Attila _ alpolgáľmesteľ
Kaiseľ József _ képviselő
Balogh István Szilveszter - képviselő



3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előteľjesztések

, Juvaslat az Onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|<hez

kapcsolódĺi infľastľuktuľális beľuházásokľa vonatkozĺi felhasználás
szabályairól szólĺó 34ĺ2013. (vI.25.) számú iinkormányzati rendelet
módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4:áté - polgármester

) Javaslat az Onkoľmányzathoz kapcsolódĺó dolgozók részére paľkolás
bitosítására, páiyánat kiíľására a Budapest VIII., Kálváľia u. 9. és Kőris u.
4lb. szám a|atti telkek béľbeadása tfugyá.}.an, valamint javaslat az
Onkormányzat tu|ajdonában állĺí ĺiľes telkek, felépítményes ingatlanok,
gépkocsĹbeállók és dologbéľIet béľbeadásának feltételeiľől szólĺó 59ĺ20||'.
(xI. 07.) tinkormányzati ľendelet módosít ására
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Kovács ottó - igyvezetó igazgatő

. Juvaslat a SemmelweÍs Egyetem Arc. Á[csont. Szájsebészeti és Fogászati
K|inikájának kérelmének elbírá|ására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

4. Y agy on kezeléss el, vá ľos ü zeme|tetéss el ka pcs o latos előteľj esztés ek

I Javaslat az új Teleki téľi piaccal kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }ĺ4źLté _ polgármesteľ

) Javaslat a Jőzsefválros ktizigazgatási teľületén a járművel ttirténő várakozás
kiegészítő, helyi szabá,J.yozásáłről szĺiló 2612010. (vl.t8.) sz. tinkormányzati
rendelet módosításáľa
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4áté _ polgármester



1 Javaslat az ingatlan-nyilvántaľtásban 35178 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben Budapest VIII., József utca 4l. szám a|atti,
|00 oÁ-ban tinkoľmányzati tulajdonú ingatlan elidegenítéséľe valrí
kijeliiléséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ igyvezeto igazgatő

^ Javaslat a Nemzeti Lovarda teľiiletéľe vonatkozĺó ĺóxľsz módosításiTo 
eljárásban diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Ą Javaslat nz építésüggyel łisszefíiggő egyes helyi eljáľások ľészletes
szabályaiľĺól szóló 5120|3. (II.1 0.) iinkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Ilĺ4éńé _ polgármester

. Javaslat fedezet biztosítására a ,,Legviľágosabb társasház', pź,Jyá.zato. 
kiírásához
(írásbel i előteľj eszté s, P }TI<EZBE S ÍTÉS )
Előterjesaő: Dr. Kocsis ill4.źúé _ polgáľmester

1 Javaslat emléktáblák és emlékoszlopok elhelyezéséľe
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis IIĺ4:áté - polgáľmester

5. Humánsz o|gáitatálssal kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat alpolgármesteri keret terhére ttirténő támogatás elbíráIásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Egry Attila - alpolgiírmester

) Javaslat a 0-3 éves koľrĺ gyeľmekek átmeneti otthona feladatellátás
feliilvizsgá|atára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ilĺÍáté - polgármesteľ



ą Javaslat címeľhasználati engedély megadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Zentai oszkár - képviselő

^ Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Btilcsődékkel kapcsolatos döntések+. 
meghozata|ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péteľné - alpolgármester

- Javaslat az ővodátkfelvételi ktiľzetének módosításáľaJ. 
(íľásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : S antha Péterné - alpol gármester

6 Javaslata201'4.éviközfog|a|koztatás,megvalósítására
(íľásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Tájékoztatők

l Táj ékoztatás a Magyaľ ÁIlam által tiirténő adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedésekľől
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }.láté - polgármester

|. Zárt iilés keľetében tárgya|andó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat az EBW745ĺ20Í3. ügyiľatszámon folyamatban lévő eljáľásban
előterj esztett egyezség megtárgy alására
(írásbeli előterjesĺés) ZART ULES
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis }i4láté - polgármester

1ZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z EGYS ZERÚ SZoToB B sÉc szÜrSÉGE S
H.ą.ľÁRozaľ:
s6l20t4.(Iv.23.) 16IGEN 0 NEM 1TARTóZKODÁSSAL



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Egyenlő Banásmód Hatóság előtt folyamatban|évłő 2013. đecember 73. napján,
EBH/74512013. ügyszámon indult eljárásban a Jőzsefváĺosi Román onkormĺĺnyzat, a
Józsefuáĺosi Német Nemzetiségi onkoľmányzat és a Józsefuárosi Szlovák
onkoľmán y zat tůta| el őterj e saett e gy ezsé gi aj źnlatot nem fo gadj a el.

Hatfuĺdő: 20I 4. április 23.
Felelős: polgármester

2. felkéri a polgáľmestert, hogy a Képviselő-testület döntéséľől a Jőzsefvárosi Román
onkormányzatot' a Józsefuárosi Német Nemzetiségi onkoľmanyzatot és a
Józsefuarosi Szlovák onkoľmanyzatot értesítse azza|, hogy az ügyben az
onkoľmán yzat nem zárkőzik el a kéľdés egy ezség útj án történő ľendezése elől.

Hataridő: 2014. április 30.
Felelős : polgĺíľmester

3. felkéri a polgármestert, hogy a jegyzon - a jogi képviseletet ellátó illetékes szervezeti
e gys é gen _ kere sztül, tźĄ éko ńassa az E gy enl ő B ánásmó d Ható ságot j el en hatáľ o zatr őI.

Hataľidő: 2014. április 30
Felelős: polgármester

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Tiiruényességi és Peľképviseleti
Iľoda

Napiľend 1|2. pontja
Javaslat a Jĺózs efváro s i térfigyelő kanl eľaľendszer fej lesztés ére
(írásbelielőterjesztés,porĺ<ÉzBESÍTÉS) zÁnrÜĺrs
Előterjesaő: Dr. Kocsis }ĺ4:áté _ polgáľmesteľ

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z lr,ĺ ľlĺ o s ÍľBTT S Zó ToB B S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
57ĺ2014. (IV.23.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a kozbiztonság növelését szolgáló önkoľmányzati fejlesztések tźlmogatásáról szóló
28/2014. (IV.l.) BM rendelet szerint vissza nem térítendő támogatást igényel a
térťlgyelő kamerarendszerek bővítéséhez ĺisszesen 246.000.000 Ft ĺisszegben.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2014. ápnLis23.

17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL



2. ahatározat 1. ponda aIapján felkéri a polgármestert a támogatási kérelem és arrnak

valamennyi mellékletének benyúj tására'

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. ápĺilis24.

3. a) előzetes kotelezettséget váI|a| arua,hogy aberuhźzás a megvalósításától szánitott 5

évig a bővített és fejlesztett téľfigyelő kamerarendszert az eređeti rendeltetésének
megfelelően - a mfüödtetésľe vonatkozó hatályos jogszabźiyok betartásával
hasznáIja;

b) a meglévő és bővített és fejlesztett térťrgyelő kamerarendszer működtetéséľe és

tizemeltetésére 2015. évtől évente kötelező felađatként 151.153'0 e Ft-ra előzetes
kötelezettséget vá11a1.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a) pont esetén 20ĺ4. április 23.,b) pont esetén 20|5. évi és azazt

követő évek költsésvetés tervezése

4. felkéri a polgármestert a támogatási szeruődés aláirására, és egyben felhata|mazza a

tźlmogatásí szerzodés és annak esetleges módosításainak a|áíľásźlta, arnenrly1ben az
nem érint önkoľmányzati foľľásbevonást, határidó módosítást, a támogatási
kérelemben foglaltak szerinti tarta|mi módosítását.

Felelős:
Hataľidő:

polgármester
támogatói dĺintést, vagy az esetleges módosítást követően azonna|

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváľosi Kiizterület.felügyelet
Váľosüzemeltetési Szolgálat, Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály, Pénzügyi
Ügyosztály

2. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 2l!. pontja
Javaslat diintések meghozata|ára il Magdolna Negyed Pľogľam III.
megvalósításával kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis Iľ/.áté - polgáľmesteľ

Egľy Attila _ alpolgármester
Kaiser József _ képviselő
Balogh István Szilveszter _ képviselő



SZAV AZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATAR oZ ATH)ZATALHoZ ľ,ĺnĺo s ÍľBľľ s zóľo g g s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
s8/20r4. (rv.23.) 17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

1.

2.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

elfogadja az önkormźĺĺyzati tulajdonban lévő lakóhaza]<ĺa vonatkozó, az előterjesńés 3.

szźtmt mellékletét képezőházirendet és felkéń a Kisfalu Kft-t a hźzírenđz}I4.június 1-

től történő bevezetésére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. źlprlLis 23.

módosítja a 8l20I3. (I.23.) szźlműhatáĺozatźxal elfogadott _ a 6512013. (II.27.) és a
46312013. (x[.18.) számuhatźnozataival módosított - Magdolna Negyed Program III.
projekt megvalósításźtban résztvevő szervezetek egyÍittműk<jdési rendszerét, oly módon,
hogy kiegészíti a T3l1 Lakossági tájékoztatás, tanácsadás projektelemet a szomszédságí
házfelngyelő feladattal, és progľamelem megvalósító szervezeteként a Józsefuaľosi
Közteľiĺlet-felügyelet és Varo sĹizemeltetési S zol gálatot j elöli ki.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2014. április 23.

a ,,Budapest-Józsefuaľos, Magdolna Negyed Progĺam III. (azonosító szám: KMOP-
5.I.IlB-I2-k-20l2-000I) Szerződés közĺjsségi, szociá|is szolgáltatás e||átásfua I. ńsz:
Kźivańatéri ifiúsági, kĺizösségi szociális munkď'ttÍsyűkozbeszeruési eljĺáľásban

a rendelkezésre źt||ő feďezetet 3.192,0 e Ft-al klegésziti a 2014. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt 11604 cím kiadási e|őirźnyzat dologi kiadásokon belül a,,G2
Foglalkoztatási programok'' terhére, ezért az onkoľmrínyzat 11604 cím - cinként vállalt
feladat _ dologi kiadási e|őirźnyzaton belül 3.192,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a ,,G2
Foglalkoztatási programok''-ról a ,,T5 FiDo és Ká|vaľĺa térhez kapcsolódó szoft
tevékenységek''-re.

b) a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvany _ Jőzaĺ Babak Egyesület közĺjs
ajźn|attevok (ajánlattevői konzorcium székhelye: 1085 Budapest, Baľoss utca 28.)
ajánlata érvényes.

c) a lefolytatott közbeszerzési eljaľás eredményes.

d) a kcizbeszerzési eljarás nyertese Magyaĺ Emberi Jogvédő K<izpont A|apitvźny _ Jőzarl
Babák EgyesĹilet (ajánlattevői konzorcium székhelye: 1085 Budapest, Baross utca 28.),

mint közös aj ánlattevők.

3.

a)



4.

Elfogadott ajźnlata: nettó vállalkozői őrađíj (HUF) 6.240 Ft, a Kźivária tér déli részén
Iévő jźúszőtéren vállalt közösségi és szociális munkanapi óraszźtma téIi időszakban
(minden napos nyitva furtás mellett, minimum napi 4 őra anyitva''artási időszakon belül)
4 őra, aKá|váriatér déli tészéĺIévo jźúszőtéren vállalt közosségi és szociális munka napi
őraszźtrĺa nyari időszakban (minden napos nyitva tartás mellett, minimum napí 6 őra a
ĺyitvalartási időszakon beliil) 6 őta, a KáIváría tér észa|<l részérl lévő téren vállalt
információszolgáltatás, valamint közösségi és szociális munka napi óľaszáma télri

időszakban (hétköznapi nyitva tartás mellett, minimum napĺ 4 ora a nyifuatartási
időszakon beliil) 4 óra, a KáIvá,ĺia tér északi tészén lévő téren vźĺIla|t

információszo|gá|tatás, valamint közösségi és szociális munka napi őraszáma nyári
időszakban (hétköznapi nyiwa taľtás mellett, minimum napi 6 őra a nyitvataľtási
időszakon belül) 6 ora.

e) felkéri a polgáľmestert a Kbt-ben meghatározott határidőben a megbízási szerződés
a|áírásźra.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: a)-d) pontok esetén 2014. április 23., e) pont esetén az aján|atok <isszegezését

kovetően.

a ,,Budapest-Józsefuaros, Magdolna Negyed Program III. (azonosító szám: KMOP-
5.I.IlB-I2-k-2012-000|) Szerződés kcjzcjsségi, szociális szolgáltatás ellátásaľa 2. rész..

Tehetséggondoző műhelyek szetvezése és mfü<jdtetése'' taľgyű kozbeszeruési eljaĺás a
Kbt. 76.$ (1) bekezđés a) pontjáľa tekintettel eľedménýelen, mivel nem érkezett az
aj ánlattételi hataridő |ejártáig aj źn|at.

Felelős: polgáľmester
Határiđő : 20I 4. áptĹIis 23 .

a ,,Budapest-Józsefuaľos, Magdolna Negyed Progľam III. (azonosító szĺím: KMOP-
5,|.1lB-I2-k-2012-000I) Szerzođés közösségi, szociális szolgáltatás eIlźĺźsźlra 3. tész..

Kesztyúgyaľ KözösségiHaz csoportos szupervíziő,, tźltgyílkozbeszeruési eljáľásban

a) Gáspar Gabriella egyéni váIlalkoző (1158 Budapest, Molnár Viktor u. 57.) aján|ata
éľvényes.

b) a lefolytatott közbeszeruési eljarás eredményes.

c) a közbeszerzési eljráľás nyertese Gáspĺíľ Gabriella egyéni vá|Ia|koző (l158 Budapest,
Molnaľ Viktor u. 5 7. )' Elfogađott ajźn|ata: nettó 1 0. 000 Ft megbí zási óradij.

d) felkéri a polgármesteľt a Kbt-ben meghatźrozott hatźridoben a megbízási szerződés
a|áításfua.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a)-c) pontok esetén 2014. április 23., d) pont esetén az aján|atok összegezését

követően

,,Megbízási szerzođés keretében ,'Budapest-Józsefuaľos, Magdolna Negyed Pľogľam III.''
(azonosító sztlm: KMOP-5.1.IlB-12-k-2012) ,,G2l6 - ,,Tźnsadalomból kirekesztett nők
foglalkoztatása és rehabilitációjď' projekt keretében ,,Magdolna Klub a hátrányos
belyzeťu ĺők számttra,' szo|gtlltatás megszervezése és biztosítása,, tźngý kozbeszerzési
eljĺáľásban

a) Váltó-sáv Alapítvány (AjanIattevo székhelye: 1085 Budapest, Pál utca 2. II.10.)
ď1tn|ata érvényes.

5.

6.



b) a lefolytatott közbeszerzési e|járás eredményes.

c) a közbeszeruési eljárás nyertese a Váltó-sáv Alapítvány (Ajanlattevő székhelye: 1085
Budapest, Pál utca 2. II.10.).

Elfogadott ajźnlat nettó 1.867.357,- forint havi díj, a kotelezó 15 fő felett a
projektidőszak alatĺa szo|gá|tatást rendszeresen (legalább 20 alkalommal) igénybevevők
vállalt száma 10 fő, a projekthez kapcsĺrlócló nyilvanos ktjzösségi esemérryek vállalt
száma, akotelező eseményen kívtil (alkalomban megadva, maximálisan 10 alkalom) 10

alkalom.

d) felkéri a polgármesteľt a Kbt-ben meghatźtĺozott hatĺíridőbęn a megbizási szerzőđés
a|áírtsára.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: a)-c) pontok esetében 2014. április 23., d) pont esetén azajźnlatok összegezését

követően.

7. a képviselő-testĹilet a 42/2014. (III.05.) száműhatétrozatźnak 9. pontjában foglaltak miatt
az onkormźnyzat kiadás |1604 cím _ onként vállalt feladat Pľogram Alap dologi _

önként vá||a|t feladat - előirányzatźrő| 9.545,7 e Ft-ot átcsoportosít a műkĺjđési célú
támogatásokáIlamháztartásonkívĹilreelőirányzatra.

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I4. áprilís 23.

8. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő móđosításánáI a
határ ozatb an fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: z}I{.június 30. napjáig

A diintés végľehajtásátvégző szerryezeti egység: Rév8 Zľt.' Kisfalu Kft., Józsefváľosi Ktizteľĺilet-
feliigyelet és várđsĺizemettetési Szolgálat,ĺénzĺĺgyi Ügyosztály, JegyzőiKabinet, Ész-Ker I(ft.

3. G azdál l ko d ás, gazdasági tá ľs asá go ka t érintő elő te ľj esztések

Napirend 3/1. pontja
Javas|at az onkormányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez

kapcsolódó infľastľukturális beruházásokľa vonatkozó felhasználás
szabáIyairól szóló 34120Í3. (W.25.) számú tinkormányzati rendelet
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4até - polgármesteľ



A SZAVAzÁsNa.I. JELEN VAN 17 rÉpvIspro
A RENDELETALKoľÁsgoz IrĺĺNosÍľpľr szóľoggsÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózsp,r.vÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrprp 17 IGEN, 0 NEM' 0

ľenrozrcooÁssal. ELFoGADĺ,q. És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vIII.
xnntjr,Br ĺózsnľvÁno sI oľxonľĺÁľyzl.ľ xÉpvrsn ĺo _ rpsľÜr-ľľnľnx
Í2l20t4.(Iv.24.) oľxonivĺÁlwzaľr nrcľun,ĺ,BrÉľ 

^Z 
oľronľrÁľyzĺ,ľ

ľnvÉrar-EINEK ĺ,axÁscnLoKRA És AZ ľ;Zľ;KHEZ KAPCSoLóuó
INFRASTnurľunÁr,rs ľnnuHÁzÁsoxnĺ voNATKozo FELHASZNÁIÁs
szĺ.ľÁr,y.ł.rnór, szoĺo 34t2013. (vI.25.) oľronľĺÁľyza.rr RENDELET
ľrooosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szerllezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetésétvégziz Szervezési és Képviselői lľoda

Napiľend 3l2. pontia
Javaslat az Onkormányzathoz kapcsolódĺó dolgozók részére paľkolás
biztosítására, pźůyázat kiíľásáľa a Budapest vI[.' Kálváľia u. 9. és Kőris u.
4tb. szám alatti telkek béľbeadása tárgyáhan, valamint javaslat az
Onkormányzzt tu|ajdonában álló ůiľes telkek, felépítményes ingatlanok,
gépkocsĹbeállók és dologbéľlet béľbeadásának feltételeiről szóló 591201|.
(xI. 07.) iinkormányzati ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Kovács ottó _ igyvezetó igazgato

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z MrNo S ÍTETT sZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
FIATAROZAT:
59ĺ2014. (Iv.23.) 16IGEN O NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1.) visszavonja a 16512013. (V. 08.) számű,16812013. (V. 08.) szźmu, valamint a24512013.

(VI. 1 9.) számí határozatźú.

2) eltér a248/2012. (VI. 19.) számu képviselő-testületi határozatII. fejezet 8. c) pontjában

meghatározott bérleti díjtót és egyittal az onkormźnyzat iĺtézményei, az onkotmányzat
tulajdonában á||ő gazdasági tźrsaságok, az onkormányzat fenntartásában mfüödő
intézmények, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala

đolgozói részére dolgozói bérleti díjat áLlapít meg, amelynek cisszege 2014. évben I.526,-

Ft/hó + Áfĺgepkocsi-beálló, amely minden évben az fogyasztói áľindexnek megfelelő

méľtékben növekszik. A KözterĹilet-felügyelet szolgálati gépjarmuvei, valamint a JIK
szo|gźiati gépjáľműve a Budapest VIII., József u. 27, szám alaÍti telken ingyenesen

paľkolhatnak, mivel közfeladatot látnak el.
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3.) a Fazekas Mihály Altalános Iskola és Gimnázium dolgozői számára legfeljebb 15 db

beálló-hetyet biztosít. A Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium dolgozói
szźlnáľa a szabad férőhelyek fuggvényében, de legfeljebb 8 db beálló-hely erejéig a
Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti telken is engedélyezi a đo|gozói parkolást.

egy dolgozó egy darab dolgozói bérleti díjú béľleti szerzőđés megkötésére jogosult.

5.) a Budapest VIII., Bérkocsis u.32., a Karácsony S. u. 29, a Koszoľú u.26., aLujzau.32.,
a Magdolnau.28. szétm alatti telkeket egyéni gépkocsi-beáIlő céIjára töľténő hasznosításra
kijelöli. A telekingatlanokon az onkormányzat fulajdonában á||o tiľes telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľlet bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 591201 1 . (XI. 07.) önkoľmányzatí rendelet, valamint a Képviselő-testĹilet 24812013.

(VI. 19.) számllhatározat 8/c. pontja a|apján történő paľkoláson tii, az onkormźnyzat
intézményei, az onkoľmźnyzattulajdonában áIIő gazdaságittnsasttgok, az onkoľmányzat
fenntaľtásában működő intézmények, valamint a Budapest Fővaros Kormányhivatala VIII.
kerületi Hivatala dolgozói részére is biztosít parkolási lehetőséget a jelen hatfuozatbarl
foglalt feltételek mellett.

6.) a Budapest VIII., József u.27. és Vajdahunyad u. 9. széml alatti telekingatlanokat a

továbbiakban is kizaró|ag az onkormányzat intézményei, az onkormźnyzat fulajdonában
á1ló gazdasági tźnsaságok, az onkoľmányzat fenntartásában működő íntézmények,
valamint a Budapest Főviíros Kormányhívata|a VIII. keľĹileti Hivatala dolgozói részéte
paľkolás célj ából haszno sítj a.

7) az onkoľmaĺryzat tuIajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi

beállók és dologbérlet bérbeadźlsának feltételęirő| szőLő 59l20|I. (XI. 07.) szźlmu

önkoľmányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegű óvadék megfizetés ét a do|gozók ľészére elengedi.

8.) az onkormanyzat tu|ajdonában álló iiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-

beállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről szóló 59l20ll. (XI. 07.) szárrru

ĺinkormányzati renđe|et 15. $ (4) a.) pontja alapjźn a dolgozók részére eltekint az

egyoldalú kötelezettség vá|Ia|ő nyi|atkozat ktlzjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj

méľtékére tekintettel.

9.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsĹbeállók üzemeltetésével kapcsolatos feladatok e||átásźtra.

10.) a) a Budapest VIII., Bérkocsis u.32, a Kaĺácsony S. u. 29., a Koszorú u.26, aLqza
u.32., a Magdolnau.28. szźlmalatt| a Budapest VIII., Kźivtlriau. 9. és Kőris u.4lb. szźlrcl

alatti telkek kialakításával kapcsolatos kĺiltségekĺe 14.356,3 e Ft-ot biztosít a 11602 _

kémény karbarltartźls és kiváltás címen elkülönített keretösszegből 4.600.000,- Ft-ot, a
|akőház életveszély e|httritása, gźzháLőzat csere címen elkülönített keretösszegből

9.756.300.- Ft-ot.

4.)
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b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiadźs 11602 cím - kötelező feladat -

dologi eIőirtnyzaton beltil a kémény karbantartás és kiváltás e|oiĺányzatľól 4.600 e Ft-ot,

a lakőhaz életveszély elhaľítása, gázhttlőzat cseÍe előirányzatrő| 9.756,3 e Ft-ot

átcsopoľtosít a telek karbantartás elóírtnyzatra II.0łJ9,2 e Ft-ot Bérkocsis u. 32,
Karácsony S. u. 29., Koszorú l. 26., Lujza u. 32, Magdolna l. 28. sztlm alaÍti telkek
parkoló cé|jára történő átalakítási feladatainak e|Itúástra, aKá|vária u. 9. és Koris u. 4b.
szźtĺrl a|atti telkek bérbeszámítźsfua3.347 ,1 e Ft-ot.

c) felkéri a Polgármesteľt, hogy a koltségvetési rendelet következő módosításánál a

hatáĺ ozatban fo glaltakat vegye Íi gyel embe

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatfuidő : 20 I 4. április 24., a költsé gvetési rendelet kĺjvetkező módo sítása

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ unĺo s ÍľBTT S ZóToBB S ÉG s zÜr s Écp s
HATAROZAT:
60t2014. (rv.23.) 16IGEN 1 NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Kárvária u. 9. és Kőris u.4lb. szźtm a|atti telkeket pá|yźlzat ińjźn
hasznosítja.

2.) apá|yazati felhívás tarta|mát a következők szeľint fogađja el:

a.) a minimális bérleti díj:23I.45O,- Ft/hó + Áfa

b.) a bérbeadás célja: dolgozói és ügyfél parkolás biztosítása, üzleti célú parkolás nem
megengedett

c) a. pźiyázőĺak vźi|a|nia kell, hogy béľleti szqzođés kötése esetén a Losonci téri
Altaliános Iskola dolgozói részéte legfeljebb 8 db beálló-hely eľejéig biztosítja a
paľkolást az tjnkoľmányzati dolgozók źt|ta| fizętenđő, 2014. évben 1.526,- Ft/hó +

Afďgépkocsi-beálló béľleti díjon, amely bérleti díj minden év első napjával a
fo gyasztói aľindexnek me gfelelő méľtékben növekszik.

d.) a béľlő a paľkoló kialakításával kapcsolatos költségeket és feladatokat köteles viselni,
annak megtérítését a bérbeadőva| eIőzetesen megkötött megállapodás alapjtn kérheti.
Amennyiben a ktjltségek mértékéről és megtérítéséről a felek előzetesen nem
állapodtak meg, úgy abér|ő azokmeg!érítését semmilyen jogcímen nem követelheti a
béľbeadótól a bérleti jogviszony megszűnését kĺjvetően sem.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a pźůyázatkozzétételéľe és lebonyo|ítására.
4.) eredménytelen eljaľás esetén a pá|yazat eredményének megáIlapítására a

Y áĺ o s gazđálko dási é s P énzügyi B izo tts ág ot hatalmazza fel.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: 2014. ápr1lis 24.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kĺsfalu Kft.

A SZAVAzÁsNe.r JELEN VAN lz rÉpvIspro
A RENDELETALKoľA.sHoz MrNo SÍTETT SZoTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrprp I7 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEsľ rovÁnos vIII.
KERt]LET JóZsEľvÁnosr oľronľĺÁľyz,ł.ľ xÉpvlsp L,ő _ TESTtjLEľBľnr
Í3l2014.(|v.28.) oľronľĺÁľyzn.ľr RB,NDELETÉT AZ oľronľĺÁľyzĺ.ľ
TULAJDoNÁBAN Állo Ünns TELKEK' FELEPÍTvĺnľyBs INGATLANoK,
cÉprocsI-BEÁLLóK ns Dor,ocBnnr-nľ BERBEADÁsÁľĺ.x
ľBr,ľnrBLEIRoL szoLo 5gl2011'. (xI.07.) oľronnĺÁNYZATI RENDELET
ľĺónosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetését végzi: Szeľvezési és Képvĺselői Iroda

Napiľend 3/3. pontja
Javaslat a Semmelweis Egyetem Arc. Áilcsont- Szájsebészetĺ és Fogászati
Ktinikáj ának kéľelmének elbíľ á|ására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lľl/;áté - polgármester

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc szÜr s Écps
HATAROZAT:
6112014. (rV.23.) O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és
Fogászati Klinikájának Budapest VIII. keľiilet Mária u.52. száma|atti épület homlokzata előtt
kialakítandő, 4 đarub kizaľólagos haszná|atu vtttakozőhely díjmentes használatba ađásźtra
irányuló kérelmét nem támogatja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014.áprilisZ3.

A dłintés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ugyosztály Létesítményüzemeltetési Iroda

17IGEN
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4. Y agy on kezelésselo vá ľosü zeme|tetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat az új Teleki téri piaccal kapcsolatos dtintések meghozatalára
(írásbeli előterj esĺés, POTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis iľlĺ.áté _ polgármester

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 15 rÉpvĺspro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z vnĺo s ÍTBTT SZóToBB S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
62t2014. (Iv.23.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az eIőterjesńés 1. szźtmű mellékletét képezo a Jőzsefváĺosi Kozterület-
felügyelet és Váľosüzemeltetési Szo|gáIat alapítő okiratát módosító okiratot és az
előterjesztés 2' számt męllékletét képező egységes szerkezetbę foglalt alapítő okiratot,
2014. május 05. napi hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014, május 05.

2. elfogadja az e|őterjesztés 3. szźłnű mellékletét képező a Jőzsefvárosi Kcjzterület-
felügyelet és Vĺírostizemeltetési SzolgáIat Szewezeti és Működési Szabá|yzatźtt, valanínt
azarc:rrkrészétképezo szervezeti ábrźi2014. május 05. napi hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgĺĺrmester
Hataľidő: 2014. május 05.

3. felkéľi a polgármestert a hatźrozat I-2. pontjaban foglalt đokumentumokalźirtsźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a dokumentumok a|áírásźnak hatáľidej e 2014. áprí|ís 24.

4. a Jőzsefváĺosi KtizterĹilet-feliigyelet és Váľosiizemeltetési Szolgálat szervęzeti feIépítését

az I-2. pontban foglalt dokumentumok hatálybalépésével egyidejűleg az alźlbbiak szerint
váItońatjameg:
A Vaľosiizemeltetési Szerv ezeten beliil :

- 1 fo kertész (Mt.) munkakör megsziintetése a Kertészeten belül,
- 1 fő karbantaľtó-segéd (Mt.) munkakör megsziintetése a Szakmai Központon belül.

A Teleki téri piacon belül:
- 1 fő további piacvezető-helyettesi (Mt.) munkakör létrehozása a Teleki tér piacon

belül (a vá|toztatással ĺjsszęsen:2 fő piacvezető-helyettesi - Mt. _ munkakör),
- 1 fő adminisztrátoľi (Mt.) munkaktlľ Létrehozásaa Teleki téri piacon belül.

A véůtozással a Kttv., illetve Mt. hatálya aIá tntoző munkakörök szźlma nem vá'Itoz1k, a

köItségvetési szerv továbbľa is összesen 2I3 fo engedélyezett álláshellyel rendelkez1k,
amelyből78 fő KtťV., 135 fő Mt. szeľinti foglalkoztatott.
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. május 05.

5. a 4. pontban foglaltak miatt Józsefüárosi KözterÍilet-felügyelet és VarosÍizemeltetési
Szolgálat költségvetését az a|ábbiak szerint módosítja:
a) a 80103 Szakmai központ cím - kötelezó felađat - a személyi juttatások e|őfuźnyzatárőI

3.f30 e Ft-ot' a munkaadókat teľhelő jáľulékok és szociális hozzti1tlruLási adó
e|őirźnyzatrőI872 e Ft-ot átcsoportosít a 80105 Teleki téri piac cím - kotelező fe|adat -
a szemé|yijuttatások e|őiráĺyzatára 3.230 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő jĺíľulékok és
szociális hozztfiaru|ási adó előírtnyzatára&7Z e Ft-ot.

b) a 80103 Szakmai központ cím - kötelezłő fe|ađat - a szemé|yi juttatások e|őirányzatárőI
248 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájźlrulási adó
e|őirányzatról 89 e Ft-ot átcsoportosít a 80105 Teleki téri piac cím - kötelezó feladat - a
személyi juttatások előirźnyzatźtra 248 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő jaľulékok és
szociális hozzájáru|ási adó e|őirźnyzatźra89 e Ft-ot cafetéria címen.

c) a céljellegű kiadásokon belül a cafetéria soľon megtervezett <isszeget a 80103 Szakmai
költségvetési címén 337 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyidejűleg :ugyaÍLezen összeggel
megnöveli a 80105 Teleki téri piac cé|előfuányzatát.

d) a 80103 Szakmai központ cím _ kötelező feladat - bevételi mfüodési ťlnanszírozási
bevételen belĺil az irtnyitőszervi tlímogatásként folyósított tiámogatás fizetési szám|źn
történő jőváírása eIoirźnyzatáÍőI 4.439,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 80105 Teleki téri piac
cím kötelező feladat - bevétęli működési ťĺnanszírozźsi bevételen belül az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szttľr:/rź.n t<jrténő jőváírása
előirányzatára.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatfuidő: 2014, május 05.

6. a ,'Budapest, VIII. kerület teleki téri piac élőerővel biztosított vagyonvédelmi őrzése''
tareyLl kozbeszerzési eljárásban az előterjesztés 4. számu mellékletét képező
BíráIőbizottságegyénibíráIati|apjaiszerinti javaslata|apjźn
a) a Bloc Quest Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozőí Kft. (székhely: 4031

Debľecen, Eľőss Lajos u. 15.) ĄánlaÍtevő, a Future Security Személy- és
Vagyonvédelmi ZÍt. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 5.) ajźn|attevó, a
Nemzetkĺlzi Testőr Biztonságszolgá|ati Kft. (székhe|y: 1073 Budapest, Erzsébet kľt.
28.v2.) Undęrboss Vagyonvédelmi Kft. (székhely: 1139 Budapest, Hajdú utca42-44.)
közĺjs ajtn|attevők ajźnLata érvénytelen a Kbt. 74.$ (1) bekezdés e) pontja alapjtn,
tekintettel arľa, hogy nem adta meg az ď1źn|atkérő áIta| kért felvilágosítást és a
hiánypótlásí hataridőre nem nýjtott be hianypótlást, így nem állapítható meg, hogy az
ajánlattevó alkalmas-e a szeruođés teljesítésére' nem til-e kizaró ok hatálya a|atĹ,
valamint' hogy az ajtn|ati aĺ megfelel-e a vonatkoző hatá'|yos jogszabályokban
foglaltaknak.

b) az Atalian Global Services & Security Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmaľk u. 16.)

ajźn|attevo ajźn|ataa Kbt. 74. s (1) bekezdés d) és e) pontja a|apjáĺ éľvénytelen, mivel
az aján'|atźtban és a hianypótlás keretében benýjtott refereĺcía igazolásból sem
á||apíthatő meg aZ M 1 . alkalmassági követelmény telj esülése.

c) a T.o.M Controll 200| Yagyonvédelmi és Szolgáltatő Zrt. (székhely: 1106 Budapest'
Maglódi tlt 25.) ajánlattevo ajtnlata a Kbt. 74. s (1) bekezdés e) pontja alapjtn
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éľvénýelen, mivel - az ajánlatkérő áIta| kért felvilágosítás megadásának hiányában -

nem allapíthatő ffieg, hogy az ajtlnlat megfelel-e a vonatkozó egyéb hatályos
jogszabáIyokban foglaltaknak, továbbá az ajźn|at és a hiánypótlás tartalma közötti
ellentmondás nem keľült feloldásra, az ellentmondás csak a szakmai ď1án|at

módosításával lenne orvosolható' amely azonban a Kbt. 67. s Q) bekezdés b) pontjába
ütkcizne.

d) a kĺizbeszerzési eljarás a Kbt. 76. $ (1) bekezdés b) pontja alapjĺín eredménytelen,
tekintettel aľra, hogy az eIjźnásban csak érvénýelen ajánlatok érkeztek.

Felelős: polgármester
Hatátiđő'. 2014. źtpti|is 23.

7. az iđeiglenes piac miĺködésének meghosszabbítása miatti tĺjbbletkoltségekľe, az iĄ Telekí
téri piac órzésére, illemhely bérlésére 2.479,0 e Ft-ot, az ideiglenes piac orzésére I.248,8 e

Ft-ot, vásárlói paľkoló őrzéséte, a parkoló végleges kialakításahoz és üzemeltetéséhez
3.350,2 e Ft-ot biĺosít egyÉsń" a 1 1605 címen Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése
és kivitelezése 5.386,0 ę Ft beruházási előiľanyzat maradvtlnyábő| 2.655,3 e Ft-ot, a tI407
címőrzés elóirźnyzatról 1.281,0 e Ft-ot és a 11107-01 címen tervezett általános tartalék
e|őirányzatbőI 3 .I 4I,7 e Ft-ot.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. źlpti|is 23.

a hatáĺ ozat 7 . pontjában foglaltak miatt:
a) az onkoľmányzat 11605cím - önként vá'||alt feladat - Palotanegyed forgalmi
rendjének tervezése és kivitelezése beruhazási előirányzatrő| 2.655,3 e Ft-ot, |1407 cím
dologi - kötelező feladat _ e|őirźnyzatroI 1.28I,0 e Ft-ot és a 11107-01 cím mfü<jdési cél
és általános taľtalékon belül az áItalźnos taľtalék - kötelező feladat _ előiranyzatárő|
3.14I,7 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím finanszirozásí múködési kiadáson belĺjl' az
írtnyítőszervi tamogatásként folyósított támogatás kiutalása kotelező feladat
e|őirtnyzatára.
b) a Jőzsefvárosi Közteľtilet-felügyelet és Várostizemeltetési Szolgálat 80105 Teleki téľi
piac cím _ kote|ezó feladat _ bevételi működési ťĺnanszítozási bevételen beliil az
ittnyítőszeľvi támogatásként folyósított tárnogatás fizetési szźlľrťrtn történő jőváírása
e|óirźnyzatát 7.078,0 e Ft-tal, ezzel egyiđejtĺleg a személyi juttatás e|őirźnyzatát 4.040,4 e
Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulék és szociálishozzájtn,llási adó eloiráĺyzatát 1.031,8 e

Ft-tal, a dologi előirźnyzatát2.005,8 e Ft, megemeli.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4. ápri|is 23.

felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításanál ahatározat
8. pontjában foglaltakat vęgye figyelembe.
Felelős: polgĺírmester
Hataridő: kóltségvetési rendelet következő módosítása, legkésőbb 2014.junius 30.

8.

9.
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10. a) a Szerdahelyi u. 9. szám alatti ingatlan esetében a bérleti díjat időszakosan árusító
őstermelők esetében 3.000,- Ft/hónap + Afďgépkocsi-beálló, a piacon állanđó jelleggel
aľusító kereskedők részéte 5.000,- Ft/hónap + Afa/gépkocsi-beálló összegbeĺ áI|apít1a
meg, és

b) az onkormtłnyzat tulajdonában álló ĺiręs tęlkęk, felépítményes ingatlanok. gépkocsi-
beállók és dologbéľlet béľbeadásának feltételeirőI sző|ő 59lf0l1. (XI. 07.) onkoľmányzati
rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegri
óvadék megfizetését elengedi, és

c) az onkormányzat tulajdonában á1ló iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiľől szóló 591201'1. (XI.07.) onkormányzati
rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn eltekint az egyoldalú kötelezettség vállaló
nyilatkozatkozjegyzőí okiratba foglalásától a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4. źlpriIís 23.

1I. a hatátozat 10. pontja alapján felkéri a Kisfalu Kft-t a Szeľdahelyi u. 9. szźln alatti
ingatlan esetében a gépkocsi-beállókĺa vonatkozó béľleti szerzó dések megkötésére.

Felelős: Kísfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺíridő: a bérleti szeruőďések megkötésének határideje2014. május 10.

12. a 4612013 ' (III.05.) száműhattrozat 4.c) pontját az a|ábbíak szeľint módosítja:

,,hozzájárul a Budapest VIII. kerület, 3512311'1 he|yrajzi szźln a|atti új Teleki LászIő téti
piacon ta|á|hatő E4 jelű, 30 m2 alapterületiĺ, önkoľmiínyzati tulajdonban lévő, nem lakás
célú helyiségben a béľbeadótataftoző felújítási munkák költségének bérleti díjba történő
beszámitásźůloz bruÍtő 1.407.568 Ft cjsszegben a munkák elkészültét, valamint annak
|eigazo|ását követő legfeljebb 14 hónap alatt, illetve a bérleti jogviszony fennállásáig,
havonta egyenlő részlętbęn. Amennyiben a béľleti jogviszony abérlő bérleti díj tartozása
miatt felmondásra került, abérlő amég nem rendezettbenlházásainak megtérítésére nem
jogosult".

Felelős: polgármester
Hatándó : f}I 4. áptilis 23 .

A diintés végrehajtását végző szewezeti egység: Jĺózsefuárosi Ktizteriilet.felügyelet és

Városüzemeltetési Szolgálato Pénziigyi Ügyosztály, Vagyongazdáikodálsi és Üzemeltetési
Ügyosztály, Kisfalu Kft.

L7



Napiľend 4l2. pontja
Javaslat a Jőzsefváros kiizigazgatási terĺiletén a jáľművel tiirténő váľakozás
kiegészítő, helyi szabá|yozásáről szóló 26ĺ20|0. (vI.18.) önkormányzati
ľendelet módosítására
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis iľl4:áté _ polgármester

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTÁsHoz MrNo SÍTETT SZOToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozspr.vÁnos rÉpvlsBrŐ-ľBsľÜrpľp 16 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vlil.
KERÜLET ĺózsnľvÁnosr oľromĺÁľyzĺ.ľ rÉpvIsnL,ő _ TEsTÜLEľnľnr
14ĺ2014.N.01.)oNKonľĺÁľyzłľr RENDELETET JoZSEFVÁnos
KDZIGAZGATÁSI TERt]LETÉN A ĺÁnľĺuvu ľonľÉľo vÁna.xozÁs
xrncÉszÍľo, HELYI szłBl.LYozÁsÁnol szoLo 26l2010.NI.18.)
oľronľĺÁľyzĺ.ľr RENDELET MóDosÍrÁsÁnól

A ľendelet kihiľdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetésétvégzi: Szervezési és Képviselői lroda

Napirend 4/3. pontja
Javaslat az ingatlan-nyilvántaľtásban 35178 helyľajzi számon
nyilvántaľtott, természetben Budapest VIII.' József utca 41. szám alatti,
Í00 o/o-ban önkormányzati tulajdonú ĺngatlan elidegenítésre való
kijeliiléséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Kovács ottó _ igyvezetó igazgatő

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlľrIZ EGYS ZERÚ SZoToB B sÉc szÜrsÉcp s
HATAROZAT:
63/2014. (rV.23.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Budapest VIII., József utca 4I. szám a|atli,35178 hĺsz-
ú épiiletet, valamint az abban ta|áihatő lakás és nem lakás célú helyiségeket elidegenítésre
kíjel<ili. Az elidegenítésre a kijel<ilt lakások és nem lakás céljaľa szo|gźiő helyiségek
tekintetében avéte|źrat a vonatkozó, mindenkor hatályos önkormźnyzati ľendelet alapjan kell
megállapítani.

15IGEN 0 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. április 30.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Napirenĺ| 4/4. pnntja
Javaslat a Nemzeti Lovaľda teriiletére vonatkozó JOKESZ módosítási
elj áľásban d iintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis lll4;áté - polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATlľrI Z AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToB B s Éc s zÜrsÉcp s
HATAROZAT:
6412014. (rV.23.) 16IGEN O NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. Iezárja a 38826 és a 3882915 heIyrajzi számű telkeket magźlbaĺ foglaló terülętľę
vonatkozőan a Nemzeti Lovarda fejlesztéseinek megvalósítása érdekében elindított
ĺórÉs z módo sítási elj ĺáľás paľtners égi egyeztetési szakaszát.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20| 4. źryrl|is 23.

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy kezdeményezze az źilami foépítészné| a 38826 és a
3882915 he|yrajzi sztlmiĺ telkeket magábaĺĺ foglaló területre vonatkozóan a Nemzeti
Lovatda fejlesztéseinek megvalósítása érdekében elindított róxÉsz módosítási e|jánás
vé gső szakĺnai vél eményezé s i szakas zának le fo lýatás át.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. április 30.

3. megállapítja, hogy a 38826 és a 3882915 he|yrajzi szźlmil telkeket magában foglaló
terĹiletľe vonatkozóan a Nemzeti Lovaľda fejlesztéseinek megvalósítása érdekében
tĺjrténő rclKÉsz módosítási eljaľás soľán a kĺimyezet védelméért felelős kozigazgatásí
szervek köľnyezet- és teľmészetvédelmi szakteľületet éľintő véleményei a|apján a
tervhez nem sziikséges köľnyezeti vizsgá|at lefolytatása, valamint a tervezetí
módosításnak j elentős környezeti hatása nincs.

Fe1elős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 20| 4. źlpri|is 23.

4. felkéri a polgármestert, hogy
kozi gazgatási s zerveket.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. május 1 0.

az 1. pontban foglaltakľól értesítse az érintett

Városfej lesztési és Főépítés zi U gy osztáIy
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Napirend 4ĺ5. pontja
Javaslat 

^z 
építésůiggyel tisszefüggő egyes helyi eljárások részletes

szabályairól szĺílĺó 5 12013. (II.10.) önkoľmányzati ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľĺ4áté - polgáľmester

A sZAv AZÁsNÁr JELEN vAN 17 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBľ.vÁnos rÉpvIspro-rpsrÜrpľp 17 IGEN' 0 NEM, 0

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vm.
KERtiLET JóZSEFvÁnosr oľronľĺÁľyzaľ xľpvlsnLo _ TESTÜLEľnľnx
}5/2014.(v.01.) oľronľĺÁľyzaľĺ RENDELETET AZ ÉPÍľÉsÜGGYEL
ossznľÜGco EGYES HELYI oľronľĺÁľyzĺ.ľr HATOSÁGI ELJÁRÁSoK
nrszr,nľns SZABÁLYAIRoI szoĺo 5t2013. (II.10.) oľxonľĺÁlwza.ľr
RENDELET MóDosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A ľendelet kĺhiľdetésétvégzi: Szervezési és Képviselői lľoda

Napĺrend 416. pontja
Javaslat fedezet biztosítására a ,,Legvirágosabb társashán,, pá|yázat
kĺírásához
(írásbeli előteq esztés, P óTKÉzBES ÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis llľĺ.ĺ.áté _ polgármester

S,ZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z vĺnĺo s ÍľBTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
FIATÁROZAT:
65t2014. (Iv.23.) 14IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

l. a) meghirdeti a,,Legvirágosabb tźrsashźn,, köľnyezetszépítő versený, melyhez 10000 tő
elsősorban futó petuniabeszerzésére 1.000,0 e Ft-ot biaosít és elfogadj a az elóterjesztés
mellékletét képező versenyfelhívást.

b) felkéri a Jőzsefvźrosi Közterület-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőjźú
növények beszerzésére és a Verseny lebonyolításáľa.
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2.

a
J.

Felelős: a) polgármester, b) Józsefuárosi Kcizteľület-felügyelet és Váľostizemeltetési
Szolgá|at igazgatőja

}Jattriđő: 20 I 4. áptllis 23 .

ahatározat 1. pontja a|apján felkéľi a polgármestert a versenyfelhívás Józsefuaľos c.

onkormányzat ingyenes |apjábaĺ és a wwwjozsefuaľos.hu honlapon történő

mcgjclentetésére.

Fe1elős: polgármester

Határidő: 2014. źlprilis 23.

a versenyfelhívásra jelentkezett tźrsashźzak{lakássz<jvetkezetek bíráIatfua a zsűri
tagjainak azalábbi 5 főtjelöli ki:

Dr. Ferencz oľsolya
Dudás Istvánné
Kaiser József
Jakabfu Tamás
Vtjrös Tamás

A zsűri tagjai đíjazźsban, tiszteletdíjban nem részesülnek.
Felelős: polgármester
Hatáĺidó: 20 | 4. április 23.

ahatttrozat 1. pontja alapjáĺ:

a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos taľtalékon belül az

általános tarta\ék _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatttróL1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a

11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson beltil az irányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása - ĺjnként vźt||a\t feladat - e|őirźnyzatźra.

b) a Józsefvárosi KözterĹilet-felügyelet és Varosiizemęltetési Szolgá|at 80103 cím _
önként vá|Ialt feladat bevételi mrĺködési ťĺnanszítozási bevételen belül az

irźnyítőszervi tĺímogatásként folyósított támogatás fizętési szźmiźn történő jővákása

eloirźnyzatát és a dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Hatĺĺľidő: 2014. áprl|is 23.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a 2014. évi költségvetés

következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ

Határido: a költségvetésről szóló ĺĺnkormányzati rendelet soron következő módosítása

A dłintést végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ugyosztály, Józsefuáľosi
Ktizterület-felügyelet és Városĺizemeltetési Szolgálat, Vagyongazdálkodási és

Üzemeltetési Ügyosztály

4.
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Napirend 4lT.pontja
Javaslat emléktáblák és emlékoszlop elhelyezésére
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Ilĺ4źLté - polgáľmester

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN to xÉpvIspro
A HATAR o Z AT:H) Z AT ALH) Z ľĺnqo s ÍľpTT S ZóToB B S ÉG S ZÜKs ÉGES
HATÁRoZAT:
66t2014. (Iv.23.) 13IGEN 3 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő _testĺilet úgy dönt' hogy

6. aKáIvźria téľ Baross utca és lllés utca źital közľefogott teľĹiletén taIáIhatő kettős kereszt
źúhe|yezése nem szükséges, meľt a téľ ľehabi|itáciőját nem befolyásolja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014' áprĺ|is 23.

A diintést végľehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi
tiryosztály

ýZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z vnĺo s ÍľpTT SZoToB B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
67ĺ20|4. (IV.23.) 15IGEN 0 NEM 1TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

L támogatja az EEE Mozgalom és az FTC Baráti Köľ kezdeményezését az FTC
mega|apításának 115. évfordulója alkalmából, a Rezső téren 11 juharfa és 12

eml éktáb l a fe|áI|ítástlr a vonatko zó an.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. áprl|is 23.

2. az I. pont szerinti faültetésľe 540,0 e Ft-ot biztosít aJőzsefvárosi Kozterület-felügyelet
és VaľosĹizemeltetési SzolgáIat r észére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő : 20I 4. źlpri|is 23.

3. a) az 1-2. pontban fogtaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél
és általános tartalékon beltĺl a viĺrosmarketing működési céltartalék - önként vállalt
feladat - előiranyzatáĺő| 540,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozźsí mfüödési
kiadáson be|ul az irényitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _
kötelező feladat vállalt - e|őirtlnyzatáta.
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b) a Józsefvárosi Közteľtilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgźůat 80103 cím -
kotelező feladat bevételi működési ťĺnanszítozási bevételen beltil a aZ

irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetésí szttm|źn történő
jővźirása előirźnyzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirźnyzatát 540,0 e Ft-

tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határiđo : 20 I 4. ápriLis 23 .

4. fe|kéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetési renđelet következő módosításánál a

hatfuozat 3. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014.június 30. napjáig

5. tźlmogatja a Nemzeti orĺikség Lĺltézetének kezdeményezését a Coľvin koz, mirft

tĺjľténelmi emlékhely egységes sztélével való megjelolésével kapcsolatban, me|yhez

anyagi ho zzźlj áru|ást az o nkoľm tny zat nem bizto sít.

Felelős: polgármester
IJatźĺriđo: 201'4. tlprĺIís 23.

A diintést végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály, Pénzü gyĺ Ügyosztály

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Javaslat alpolgármesteľi keľet terhére tiiľténő támogatás elbírálására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgáľmester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR yZATHIZ AT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZóToBB SÉG S ZÜKS ÉGE S

rĺe.ľÁRozn.r:
68ĺ2014. (Iv.23.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Egry Attila alpolgáľmesteľi kerete terhére támogatja a Heim Pál Gyermekkórhaz
Fejlesztéséért Alapítváný 135.000,- Ft összegben a beteg gyeľmekek győgyitása

érdekében.

Felelős: polgármester
HaÍáriđó : 20 | 4. ápriIis 23 .
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2. ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mfüöđési
cél és általános taľtalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret - cjnként vállalt
feladat - e\oirźnyzatttről 135,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ ĺjnként vállalt
feladat - múkodési célú támogatások áIlarflháZtaÍtáson kívtilre előirtnyzatáĺa a Heim Pál
GyermekkórhĺŁ Fej les ńéséért Alapítvĺíny ttlmo gatása címen.

Fęlelős: polgármester
Határidő: f0|4. ápľilis 23.

3. felkéri a polgáľmestert a határozatban foglaltak szeľinti támogatási szerzőđés aláirźsára,

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014. április 23.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźrozatbaĺ foglaltakat az ĺjnkoľmányzat 2014. évi
költségvetéséľől szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźríđő: az oĺ.lkormánvzat2}l4. évi költsésvetésének következő módosítása

A diĺntés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály., Pénzĺigyi
Ügyosztály

Napiľend 5ĺ2, pontja
Javaslat a 0.3 éves koľú gyermekek átmeneti otthona feladatellátás
felĺilvizsgá|atára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4áté - polgáľmester

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATlľrIZ AT ALlľrIZ ľĺnĺo s ÍľBTT S ZoTo BB S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
69ĺ2014. (Iv.23.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a Budapest Fővaros IX. kerület Ferencvárosi onkormányzattal személyes
gonđoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellźúás, azon belül gyeľmekek átmeneti
otthona ellátás targyźhan a Képviselő-testület 17312006. (IV.1 1.) szĺámú hatźrozata alapjarl
elfogadott, a 6612007. (II.15.) számli és a 1|512008. (II.27 .) számuhatározataival módosított
2006. április 01. napjától hatályos, határozatLaĺ idejű ellátási szerződés módosításának
javas|atát oly módon, hogy a szo|gźitatási díj mértéke a lekĺjtött 1 férőhely tekintetében
2014. évtől a KSH adatkĺlzlés szerinti infláció méľtékével ,2014. évre 1 1.900'- Ft-tal, évente
emelkedik, további VIII. kertileti állandó lakóhelytĺ gyermek e||átása esetén napi 5.000'-
Ftlfő, de maximum 1.825.000,- Ftlfőlév térítési díj kertil megźůIapításra.
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Felelős: polgármesteľ
Határíďo: 20I 4. április 23.

2. felkéri a polgármestert azelőteľjesztés mellékletétképezo szerzőđés módosítás aIáírtsára.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. május 09.

3. felkéri a polgármestert, hogy az 1 fő feletti szolgźitatás igénybevételének feđezet

binositźsát szükség esetén terjessze a Képviselő-testiilet elé.

Felelős: polgármester
Hataridő: legkésőbb a Képviselő-testület 2014. december havi rendes ülése.

4. a) a határozat I. pontjában foglalt szeruődés módosítás fedezetéül a 11303 cím
ellátottak pénzbeli juttatása elóirźnyzaton belül az önkormźnyzati segély elofuźnyzatát jelöli

meg.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkjadás 11303 cím _ kotelező feladat -
ellátottak_pénzbe|ijuttatása e\óirźnyzatról 11'9 e Ft-ot átcsoportosit a 11301 cím dologi _

kötelező feladat _ elofuányzatára.

c) előzetes kötelezettséget vállal ahatározat 1. pontjában foglalt szetzođés inflációval történő

évenkénti emelésére hatźnozatIanidőre, melynek fedezęte az onkoľmtnyzat saját bevétele.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. źryri|is 23.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat2014. évi költségvetés következő

módosítása és az aztkövető évek költségvetése készítése soľán vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő : koltségvetési rendelet következő módosítása

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály
Humánkapcsolati Iľoda

I
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Napirend 5/3. pontja
Javaslat címerhasználati engedély megadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺó: Zentďl oszkaľ - képviselő

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ nĺnĺo sÍrBTT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
70l20t4. (Iv.23.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

Jőzsefváros címeľének hasznźĺIatát engedélyezi a Budapesti Rendőr-főkapitrányság VIII.
kertileti Rendőrkapítanyság (székhely: 1084 Budapest, Víg u. 36.; haszntllaÉrt felelos
személy: Segyevi Zo|tźn mb. kapitanyságvezeto) részére azzaI, hogy Józsefuaľos címerét a
Rendőrkapitánystĺg a renđőri egyenĺuhákon, a Rendőrkapittnyság grafikus fejlécén, a
szolgá|ati gépjáľműveken, valamint a rendőrségi kiegészítő ruhźnaton hatźrozat|an iđeig
hasznźihať1a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. ápti|ís 23.

A dłintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lľoda,

Napirend 5/4. pontja
Javaslat a Józsefváľosi Egyesített Btilcsődékkel kapcsolatos dtintések
meghozata|ńra
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Sántha Pétęrné - alpolgármester

sZAvAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z lĺľlĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
71ĺ2014. (IV.23.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTŐZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék telephelyein működő Érdekképviseleti Fórumokba
Santha Péteľnét delegálj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. ápri|is 23.
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3,

4.

f. jőváhagyja a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék Érdekképviseleti Fórum Szabtiyzatát az
előteľjesztés melléklete szerinti tartalommal 20ĺ4. ápľilis 23. napí hatályba lépéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. április 23.

fęIhatalmazza a po|gaľmestert a határozat 2. pontjában meghatározott dokumentum
aIźirására.

Felelős : polgríľmester
Hatĺíridő: f014. źryrIlis 23.

a Jőzsefvárosi Egyesített Bĺjlcsődék engedé|yezeÍt létszéľľrát a Biztos Kezdet Gyere|ďláz
feladatellátása miatt önként vállalt feladatként határozott iđőtartamľa 2014. május 01.

napjátől' 2016. december 31. napjtig 1 fovel megemeli a Kjt. szerinti a|kalmazással, így a
költségvetési szerv engedélyezettlétszźma I57 foről 158 főre módosul, mely pénzügyi
fedezetet nem igényel.

Fęlelős: polgármester
Hatźrido : 20I 4. tlpri|is 23.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolatĺ Iroda,

Napirend 5/5. pontja
Javaslat az őv o dálk felvételi kti rzetén ek módo sítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S ántha Péteľné - alpol gármester

SZAV AZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ EGYS ZERÚ S ZóToBB sÉo szÜrsÉcps
HATAROZAT:
72ĺ20|'4. (IV.23.) O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

a 2014120|5. nevelési évtől kezdődően módosítja a Budapest Fővaľos VIII. keľülęt
Iőzsefvárosi onkormtnvzatfenntartásában lévő óvodak felvételi koruetétaza|źhbiakszerint:

1. a Corvin sétany pá1os oldalát a 1082 Budapest, Baross u. 1 1 l/b szám a|atti Gyerek-Virág
Napközi otthonos ovoda felvételi korzetéhez csatolja,

2. a Coľvin sétany páratlan oldalát a 1083 Budapest, Szigony utca 18. szttm a|atti Szivfuvtny
Napkclzi otthonos ovoda felvételi korzetéhez csatolja,

16IGEN
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3. a Corvin kĺjz közterületet a 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. szám a|atli Mesepalota
Napközi otthonos ovoda felvételi korzetéhez csatolja,

4. a Teleki tér 4. szám alattikozteľĹiletet a 1081 Budapest, Kun u. 3. szćm alatti Hétszínvírág
Napkozi otthono s óvoda felvételi korzetéhez c satolj a,

5. az I-4. pont szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt óvodai felvételi körzeteket
óvodák és közterĹiletek szerinti bontásbaÍI az előteriesztés melléklete szerinti utcanév
j e gyzékben hatźlr o zza me g.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. szeptember 1.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda

Napirend 5/6. pontja
Jav a s lat a 20 1 4. évi kti zfo g|a|koztatás,m e gv aló s ít ásár a
(íľásbeli előterjesaés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Iľĺ4:áté - polgármester

ĺZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A HATÁR o ZATHIZ AT ALHIZ lrłnĺo s ÍľBTT SZoToB B S ÉG SZÜK S ÉGES
HATÁRoZAT:
73ĺf014. (Iv.23.) 14IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a) a kerületi ktizfoglalkoztatáslétszámát éves átlagban 600 foben źi|apítjameg.

b) feladat e||átáshoz, valamint a fogla|końatás önĺészére a 2014. évi költségvetésben a
fedezetet a II302 címen és a 1 1 107-0l címen biztosította.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. év folyamatos

2. a hatátozat l. pontja alapjan felkéri az alźtbbi költségvetési szervek és gazđaságí
társaságok vezetőit - mint foglalkoztatókat _ 2014. évi. kozfog|a|koztatásra vonatkoző
kérelmek benýjtásaĺa, a munkaügyi központtal a hatósági szerződés és a
munkavállalókkalaf og|alkońatásiszerzódésekmegkĺitéséľe;

Éľintett fo glalkoztatók:

- Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal,
- Jőzsefuarosi lĺtézményműködteto Központ'
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- a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék,
- JózsefuárosiKozterület-felügyeletésVárosüzemeltetési Szolgá|at,
- JőzsefuárosiEgészségügyiSzo|gtiat,
- Jőzsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont,
- Józsefuarosi Közcisségi HázakNonpľofit Kft.
- JóHít Jőzsefvárosi Nonproflt Kft,
- Katica Bcĺlcsőde és Napktizi otthonos ovoda,
- Mesepalota Napközi otthonos ovoda
- SzázszorszépNapközi otthonos óvoda
- Napľaforgó Napktizi otthonos óvoda
- Pitypang Napközi otthonos óvoda
- Szivárvany Napközi otthonos óvoda
- ľÁ-ľI-KA napközi otthonos óvoda
- Koszoľú Napközi otthonos óvoda
- Vaľunk Rád Napközi otthonos ovoda.

Felelős: polgármesteľ, költségvetési szervek és gazdaságitfusaságok vezetői
Hataľidő : 2014. źlprĹIĺs 23.

3. a) hozzájarul a Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel 20II. januar 19. napjáĺ megkötĺitt
határozatlan idejű közszolgáltatási szerzodés valamint a 200I. február If . ĺapjźn a
Magdolna 20. szttm alatti helyisé'g tátgyźĺban megkötött bérleti szerződés 2014.
május 1. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez;

b) felkéri a polgármesteľt a 2. pont szerinti megszĺintető megáI|apodások aláirására.

c) egyetért, hogy a közfoglalkoztatźs szervezési munkálatait kerületi szinten a
Polgáľmesteri Hivatal lássa el.

Felelős: polgármester
Hatźndő:20|4. május 1.

4. az Önkormźnyzat a Polgármesteľi Hivatal engedélyezett létszánát 2014. mźljus 2.

napjátő| 1 Íővel megemeli' a Polgĺíľmesteri Hivatal _3 fő tisztségviselővelegyütt,a2fő
prémiumévek programban foglalkoztatott, valamint a taľsađalmi megbízatásil
alpolgármester nélküli _ engedé|yezett |étszźma 178 fôľől 2014. május 02. napjáva|
179 főre módosul.

Felelős: polgiírmester
Hatźriđő: 20I 4. május 2.

5. a) az onkormányzat a Józsefuarosi KöZterĹilet-felügyelet és Varosiizemeltetési
Szo|gźiat eĺgeđéIyezett létszámát 2014. május 5. napjától 3 fovel megemeli, a
Józsefuáľosi Ktizteľĺilet-feltigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat engeďéIyezett
Iétsztmát úgy, hogy a 80101 címkozszolgá|atí tiszľviselői létszámot 1 fővel, a 80103
cím Mt. a|á tartoző engedéLyezett létszámot 2 fővel megemelni, igy a 80101 cím
engeđéIyezettlétszáma 31 főről 32 fóre, a 80103 cím engedé|yezettlétsztlma79 forőI
81 füľe, iĺltézményí engedéIyezett Iétsztlma 2014. május 02. napjával 2I3 főro| 216
főre módosul.



b) a Magdolna u' 20. helyiséget közfogla|końatás e|Iátásőhoz a Jőzsefvźlrosi Közteľtilet-
felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálatnak 2014. május 5. napjától biĺosítja, és

egyben felkéri a polgármestert, hogy következő Képviselő-testületi Ĺilésre a
költségvetési szerv aIapitő okiľat módosítását jőváhagyźsra terjessze be.

c) a Magdolna u. 20. helyiség üzleti vagyon koréből kiveszi a koľlátozottan
forgalomképes törzsvagyon köľébe, és egyben felkéri a polgármestert' a ľendelet
módo sításának benyúj tá sźr a a következő képviselő-testületi ülésre.

d) a Józsefuaľosi Közteľület-felügyelet és Várostizemeltetési Szolgálatnak a Magdolna
u. 20 helyiség renđbehozata|źlra 1.000 e Ft, a kcizfoglalkoztatotíak munka és

v éđotvhézatźtr a f40 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 5.

6. a 4-5. pontban foglaltakkal taľtós működési kötelezettséget vállal, mely 2015. évtő|
évente megközelítőleg 1 I .67 3 e Ft-ra e|ózetes kötelezettséget váI|aI.

Felelős: polgáľmester
Hatőĺiđo : mindenkoľi koltségvetés tervezése

7. a) a 4.-5. pontban foglaltak mialt az onkormrĺnyzat |1302 cím - kötelező feladat -
dologi e|őirźnyzatáról 8.144,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kĺjtelező
feladat - finanszírozási mfüödési kiadáson belül az irtnyitőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása e|oirányzatfua 4.356,I e Ft-ot ,11108-02 cím - ĺjnként
váIIaIt feladat - ťlnanszírozási mfüĺidési kiadáson beltil az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirźnyzatra 3.788,7 e Ft-ot.

b) a Polgármesteri Hivatal I2f02 cím - kote|ező feladat _ ťlnanszírozási műkĺldési
bevétęlen belül aZ irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźlm|áén tĺirténő jőváírása e|őírźnyzattLt 2.800,3 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás

e|őirźnyzatLán belül a torvény szerinti illetmény eloirźnyzatát 2.100,0 e Ft-tal, a
cafeteľia béren kíviili juttatás előirtnyzatát céljelleggel 98,3 e Ft-tal a munkaaltatót
teľhelő jaľulékok és szociális hozzajaruIási adó elókányzatźń 602,0 e Ft-tal
megemeli.

c) a Jőzsefváĺosi Közterület-felügyelet és Viíľosiizemeltetési Szo|gáIat 8010l cím _
kötelező feladat - - finanszírozásí mfüödési bevételen belül az futnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szźmiáén történő jőváirása elófuáĺyzatát
1.555,8 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás eIokźnyzatan belül a törvény szeľinti
illetmény e|óitźnyzatát |.120,0 e Ft-tal, a cafetena béren kívĺili juttatás e|őirányzatát.

céljelleggel 98,3 e Ft-tal a munkaaltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájźľulásí
adó előiranyzatát337,5 e Ft-tal megemeli.
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d) a Józsefuárosi Közteriilet-feliigyelet és Várostizemeltetési Szo|gáIat - önként vállalt
feladat - _ ťĺnanszirozási működési bevételen belül az írtnyítőszeľvi támogatásként

folyósított támogatás ťĺzetési számltntorténő jőváírása előirányzatát 3.788,7 e Ft-tal

és a kiadás személyi juttatás e|óirźnyzatĺĺn beltil a törvény szeľinti illetmény

eIőirányzatti I.796,9 e Ft-tal, a cafeteria béren kívüli juttatás e|őiľányzatát

céljellegge| 196,5 e Ft-tal a munkaaltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájtrulási
ađő e|oirźnyzatát 555,3e Ft-tal, dologi elóiráĺyzatát-kozuzemi díjak, karbantaľtás,

munka és védőruhaI.240,0 e Ft-talmegemeli.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20114. május 5.

8. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a 2014, évi költségvetésről
szóló rendelet kovetkező módo sít ásánáI ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatańdő a2OI4. évi kĺiltségvetésről szóló rendelet következő módosítása

g. a) felkéri a legyzőt, hogy a Polgármesteľi Hivatal 4. pontban foglaltaknak megfelelően
módosított Szewęzeti és Mfüĺjdé si Szabźůyzatźú,,IJgyrendjét a Képviselő testület májusi

rendes ülésérę terjessze be.

b) felkéľi a Jegyzőt, hogy a kozfoglalkoztatásta a szabáIyzatot készítse el.

Felelős: jegyző
Hatfuiďó : k<jvetkező képviselő-testületi iilés

10. felkéri aJőzsefvtrosi KözterĹilet-felügyelet és Városiizemeltetési Szo|gá|atigazgatőjźń,

hogy a koltségvetési szeľv sZMsZ módosítását terjessze be a Képviselő-testület májusi

ülésére.

Felelős : költségvetési szerv vezetője
Hatarídő : 20 I 4. máj us 06.

I|.l felkéri a polgármesteľt, hogy az EséIy Nonpľofit Kft. a kĺlzfoglalkoztattsrő| és annak

pél;y1ugyi elszámolásźrőI a beszámolót 2014. június 30-ig terjessze be a Képviselő-
testĹilet elé.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 201 4.junius 3 0.

3L



A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Humánszolgáltatási Ugyosztály, Jegyzői
Kabinet, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály,
Józsefváľosi Közterület.felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat vezetője, valamennyi
ktiltségvetési szerv vezetője,ĺogÍn Kft, és Józsefuáľosi KiiztisségiHlá-r;akKft. vezetője

Budapest, 2074. április 28.

Rimán Edina s. k.
jegyző

A jegyzőkt5nyvi kivonat hiteles:

Dr. Kocsis Máté s. k.
polgármesteľ
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