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Készült Budapest Fővaros VIII. kerületJőzsefvárosi onkormźnyzatKépviselő-testiilet 2014.
április 23-án 15.00 órakor aJőzsefváĺosi Polgármesteri HivatalIII. emelet 300-as

tár gy aLőj ában me gtaľtott 3. ren dkívü li tilé sérő l

Jelen vannak: Dr. Kocsis MćLté, Balogh István, Dr. Dénes Maľgit, Dudás Istvĺínné, Egry
Attila, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser Jőzsef, Komássy Akos, Pintér
Attila, dľ. Révész Máľta, Soós György, Sántha Pétemé, dr. Szl|ágyi
Demeter. Szl|iBalázs. Vörös Tamás' Zentai oszkar

Távolmaradását jelezte: Dľ. Ferencz orsolya - képviselő

valamint a meghívottak:
dr. Sáľa Botond _ alpolgármester, Rimán
dr. Kovács Gabriella - a|jegyző
dľ. Pesti Ivett - Polgármesteri Kabinet vezetoje, dľ. Palotai Péteľ . Polgĺĺľmesteri Kabinet
Titkarság irodavezetoje, dľ. Sánta Zsőfia _ Iegyzői Kabinet vezetője, dr. Sommer János -
Törvényességi és Perképviseleti Iroda vezetője - Mátľaházi Judit _ Személyügyi Iroda
vezetője, Fábián Márta _ Belső Ellátási Iroda vezetője, Szedliczlĺyné Pekári Karolina -
Szervezési és Képviselői Iroda vezetoje, Kósa Edit - Ügyviteli Iroda vezetője, Majeľné
Bokoľ Emese - Belső Ellenőrzési lroda vezetője, dľ. Bojsza Kľisztina - Humánszolgálati
Ügyosztály vezetóje, Hegedűsné Kĺs Annamáľia - Családtámogatási Iroda vezetője,
Kincses Ibolya - Humánkapcsolati Iroda vezetője, Páris Gyuláné _ Pérungyi Ügyosĺály
vezetoje, Pénzes Attĺla - Yagyongazdálkodási és Üzemęltętési Ügyosztály vezetője,
Fernezelyi Geľgely Sándoľ DLA - Vaľosfejlesztési és Főépitészí Ügyosztály vezetője,
Iványi Gyłingyvéľ _ Főépítészi Iroda vezetője, dr. Szabó Oľsolya - a Járási Hivatal
vezetóje, Segyevi Zolrtán- r.őmagy, VIII. kęrtileti Renđőrkapitanyság vezetője, Sáfrány
József . JIK ígazgatőja, Váradi Glze||a Józsefuaľosi Szociális Szo|gá|tatő és
Gyeľmekjóléti Központvezetője, Csete Zo|tźn - Rév8 Zĺt. mb. cég:lezetője, Kovács ottó .
Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatoja, Ács Péter - Józsefuarosi Közteriilet-felügyelet és
Varostizemeltetési Szolgálat vezetoje, Mach József - Józsefuarosi Kĺjzterület-felügyelet és
Várostizemeltetési Szolgálat városüzemeltetési vezető, Kovács Barbaľa . Józsefüárosi
K<izösségi HázakKft. tigyvezetője, BiáI Csaba. Józsefuaľosi Paľkolás-iizemeltetési Szolgálat
vezetője, dr. Koľoknai Andľás - JESZ főigazgatőja, Koscsóné Kolkopf Judit _ JEB
vezeÍője, Kaľakas Lajos - Józsefuaľosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Közhasznú Tarsaság
vezetője - Kertészné Bľódy Sarolta . Jőzsefvátosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznú,
Taľsaság vezető-helyettese, oberth Jĺózsef _ MEJOK képviseletében, Szeir István -
J őzsefll árosi Intézményműködtető Központ

Edina - jegyző, dľ. Mészáľ Erĺka - a|jegyző,



Dľ. Kocsis M'áLté
Köszönti a Hivatal munkatársait, azintézmény- és cégvezetóket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testület tagaít.
A Képviselő-testület 2O|4. évi 3. rendkívtili ülését - mely az SZMSZ If ., I4-I5. és 17. $-
ban foglaltak a|apján kerĹilt összehívásra, megnyitja. Távolmaradásźú bejelentette dr. Ferencz
orsĺ-llya. Megkéľi Képviscltitarsait, kapcsoljak be a szavazógépeiket. Megállapítja, lrogy jelen
van I7 képviselő, így a minősített szótöbbséghez 10, az egyszenĺ szótöbbséghez 9

egybehang ző szav azat sztiksé ge s.

***

Dr. Kocsĺs N Iáté
Szavazásra bocsátja az alábbi napirendet:

Napirend:

1'. Zárt iilés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

, J"vaslat az EBW745|2013. iigyiľatszámon folyamatban lévő eljárásban
előteľj eszt ett egy ezség megtáľgyalására
(írásbeli előterjesaés) ZART ULES
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }i4źúé - polgáľmester

)' Javaslat aJőzsefváľosiÍérfigyelőkamerarendszeľfejlesztéséľe
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES) ZART ULES
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4laté - polgĺĺrmester

2. Városľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

, Juvaslat diintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Pľogľam III.
megvalósításával kapcsolatban
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Mźńé - polgáľmester

Egry Attila _ alpolgármester
Kaiser József _ képviselő
Balogh István Szilveszter - képviselő

3. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterjesztések



ĺ Javaslat aZ onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|ĺ<hez

kapcsolódó infľastľukturális beruházásokra vonatkozó felhasznáIás
szabályaiľĺíI szóló 3412013. (vI.25.) számrĺ tinkormányzati rendelet
módosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
ElŐterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

) Javaslat az onkormányzathoz kapcsolódĺó dolgozĺók részére parkolás
biztosítására, páiyázat kiíľására a Budapest vlil.' KáIváľia u. 9. és Kőris u.
4tb. szám a|atti telkek bérbeadása tá.ľgyá.}.an, valamint javaslat az
Onkoľmányzat tu|ajdonában álló üres telkek, felépítményes ĺngatlanok,
gépkocsĹbeállók és dologbéľlet béľbeadásának feltételeiről szóló 59lz011.
(xI. 07.) önkoľmányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó - lgyvezető igazgatő

1 Javaslat a Semmelweis Egyetem Arc- Áilcsont. Szájsebészeti és Fogászati
Klinikáj ának kéľelmének elbíľálásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Y agy on kezeléss el o vá ľos ii zemeltetéss el ka p cs olatos előteľj esztés e k

l Javaslat az új Teleki téri piaccal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4;áté- polgármester

,, Javaslat a Jőzsefvźlľos kiizigazgatási területén a jáľművel tiirténő várakozás
kĺegészítő, helyĺ szabáIlyozásárőt szóló 2612010. (W.18.) sz. iinkormányzati
rendelet mĺódosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

. Juvaslat az ingatlan-nyilvántartásban 35178 helyľajzĺ számon
nyilvántartott, teľmészetben Budapest VIII., József utca 41. szám a|atti,
Í00 oÁ-ban iinkoľmányzati tulajdonú ingatlan elidegenítéséľe valĺí
kijeliĺlésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ ĺigyvezető igazgatő

^ Jayaslat a Nemzeti Lovaľda teľÍiletéľe vonatkozó ĺoxn'sz módosításĺ+. 
eljáľásban döntések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester



t Javaslat az építésüggyel tisszefiiggő egyes helyi eljáľások részletes
szab á|y airól szóló 5 l 2013. (II. 1 0.) ti nko rmány zati r endelet mó dos í tásá.ľ: a
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

. Javaslat fedezet bĺztosítására a ,,Legvirágosabb társasház', pá.Jyźnato. 
kiíľásához
(íľásbeli előterj esztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

1 Javaslat emléktáblák és emlékoszlopok elhelyezésére
(íľásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľl4lźÍé - polgĺĺrmester

5. Humánszo|gáitatással kapcsolatos előteľjesztések

1 Javaslat alpolgáľmesteľi keret terhéľe történő támogatás elbírálásáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Egľy Attila - alpolgármester

) Javaslat a 0-3 éves korri gyeľmekek átmeneti otthona feladatellátás
felülvĺzsgá|atára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis I|l4:áté - polgármester

1 Javas|at címerhasznáIati engedély megadásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztó: Zentai oszkáĺ - képviselő

4. Javaslat a Józsefváľosi Egyesített Btilcsődékke| kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester

Javaslat az ĺóvodák felvételi kiiľzetének mĺidosításáľa3. 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Sántha Péterné - alpolgáľmester

6 Javaslat a20|4.évikiizfogla|koztatás,megvalósítására
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis i|;4láté - polgármester



Tájékoztatók

l Tá,iékoztatás a Magyaľ Áilam által töľténő adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedésekľől
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a napiľendet 17 igen,0 nem szavazatta|, tartőzkodás
nélkül elfogadta.

ĺZAYAZÁSNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALlľrIZ EGYSZERŰ SZóToB B s Éc szÜrSÉGE S
HATÁRoZAT:
55t2014.(Iv.23.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

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

Napirend:

.l,. Záłrt ülés keretében táľgyalandó előterjesztések

, Juvaslat az EBW745|20I3. íigyiratszámon folyamatban lévő eljáľásban
előterj esztett egyezség megtáľgy a|ására
(írásbeli előteľjesĺés) ZART ULES
Előterjesző: Dr. Kocsis I|ĺ4áté - polgármester

n Javaslat a Jőzsefváľosi térfigyelő kameraľendszeľ fejlesztéséľeL. 
(írásbeti előterjesztés, PoľrÉzBESÍTÉS) zÁnr Üĺrs
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

2.Yárosrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat diintések meghozata|ára L Magdolna Negyed Progľam III.
m egvalós í tásáv al kap cs olatban
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egľy Attila _ alpolgármester
Kaiser József _ képviselő
Balogh Istvrín Szilveszter - képviselő



3. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsasá gokat érintő előterj esztések

, Javaslat az Onkoľmányzat bevételeinek lakáscé|okra és az eze|<hez

kapcsolĺídó infľastľukturális beruházásokra vonatkozó felhasználás
szabályairól szőlő 34120Í3. (vI.25.) számű iinkormányzati ľendelet
módosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

) Javaslat az Onkormányzathoz kapcsolódĺĺ dolgozók részére paľkolás
biztosítására, pá|yázat kiíľására a Budapest VIII., Kálvária u. 9. és Kőľis u.
4tb. szäm alatti telkek bérbeadása tárgyáhan, valamint javaslat az
onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok,
gépkocsĹbeállók és dologbéľlet béľbeadásának feltételeiľől szĺiló 59l20|t.
(xI. 0 7.) iin ko rmányzati ľendelet mĺó do s ításár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó - ügyvezető igazgato

. Juvaslat a Semmelweis Egyetem Aľc. Áilcsont- Szájsebészeti és Fogászati
Ktĺnikáj ának kérelmének elbíľálásáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

4. Y agy onkezeléssel, váľosü zeme|tetéssel kapcsolatos előteľj esztések

, Javas|at az új Teleki téri piaccal kapcsolatos diintések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźLté _ polgáľmesteľ

) Javaslat a Jőzsefváľos ktizigazgatási teľĺiletén a járművel tiirténő várakozás
kiegészítő, helyĺ szabáůyozásáről szólĺó 26l20t0. (vI.18.) sz. iinkormányzati
rendelet mĺódosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺĺáté _ polgármester

, Juvaslat az ingatlan.nyilvántaľtásban 35178 helyrajzi számon
nyilvántartott, teľmészetben Budapest VIII., Jĺózsef utca 4|. szám a|atti,
100 7o-ban önkoľmányzati tulajdonú ingatlan elidegenítéséľe való
kijeliiIésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Kovács ottó _ ugyvezető igazgatő



Á J^vaslat a Nemzeti Lovaľda terůiletéľe vonatkozó ĺórľsz módosítási-. eljáľásban diintések meghozatalára
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Iľi4áté - polgáľmester

t Javaslat az építésüggyel iisszefĺiggő egyes helyi eljárások részletes
szabá|yairól szĺótĺó 5/20Í3. (II.10.) önkormányzati rendelet mĺídositására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺĺ.áté _ polgĺĺľmester

. Javaslat fedezet biztosításáľa ^ ,,Legvirágosabb társasház,, pá|yázato. 
kiírásához
(írásbeli előterjesztés, POTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mźúé _ polgáľmester

1 Javaslat emléktáblák és emlékoszlopok elhelyezéséľe
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }láté - polgármester

5. Hu mánsz olgá.Jtatátssal kapcsolatos előterj esztések

, J^vaslat alpolgármesteri keľet teľhére ttirténő támogatás elbírálására
(írasbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester

, Juvaslat a 0.3 éves korrĺ gyermekek átmeneti otthona feladatellátás
felülvizsgá|atára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľ;/:até - polgármester

. Juvaslat címerhasználati engedéIy megadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esĺ ő : Zentaí o szkat - képviselő

^ hvaslat z Józsefváľosi Egyesített Błilcsődékkel kapcsolatos dtintésekc. 
meghozatalára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Santha Pétemé - alpolgármester



- Javas|at az óvodák felvételi kiiľzetének módosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Santha Péterné - alpolgármester

. Javaslata201'4.éviktizfoglalkoztatásmegvalĺósításáral,. 
(ĺľásbeli előteľjesztés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Maté - polgármesteľ

Tájékoztatők

ĺ Táj ékoztatás a Magyar Áilam által tiiľténő adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedésekrőI
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis lll4źLté - polgármester

t. Zárt ĺilés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Javaslat az EBW745|2013. ügyiľatszámon folyamatban lévő eljáľásban
előteľj eszt ett egy ezség megtárgyalására
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺĺľmester

A napíľend zdrt iilés keretében tiirtént az Mön. 46. s (2) bekezdésének c.) pontja
értelmében. A napirend tdrgyaldsa sordn ellaangzottakat és a meghozott 56120|'4. (Iv.23.)

szdmú hatdrozatot a 1. zdrt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend ll2. pontja
Javas lat a J őzs efv árosi téľÍi gyelő kaT eľaľendszeľ fej lesztés ére
(íľásbeli előterjesaés, PóTKÉzBESÍTÉS) ZÁRr tjĺrs
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Maté, _ poIgáľmester

A napirend zdrt ülés keretében ttjrtént az Mijn. 46. s @ bekezdésének c.) pontja
értelmében. A napirend tárgyaldsa soľún elhangzottakat és a meghozott 5712014. (Iv.23.)

számú hatdrozatot a 2. uÍrt iłlésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.



2. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 211. pontja
Javaslat dłintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Pľogram III.
megvalósításával kapcsolatban
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

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

Dľ. Kocsi lNIáté
Írásbeli előterjesztés, amelyet abízottságok megtaľgyaltak. A napirend vitáját megnyitja, és
megadj a a szőt Sz1|í B a|ázs képviselőnek.

Szili Balázs
A házirend a lakáshaszná|őkat kĺjtelezi a lakáson belüli rovarmentesítésre. A Magdolna
negyedben jellemzőek a nem rendezett bérleti viszonyok, ezért e|ég életszenĺtlen, hogy az
illegális albérlők fognak ľovarmentesítést végezni. Hatékony rovaÍmentesítést az egész
épiileten belül globálisan lehet végezni, ame|yęt az oĺtkotmáĺyzat végez. Ezért javasolja,
hogy a rovaľmentesítési kötelezettség kerüljĺin kí ahźzirendből, szövegszerűen:
14. pont Nagy méľtékű rcvarfertozés megszúntetése érdekében a haszná|ő a rcvarfertőzést
köteles je|ezni, és az illetékes közegészségiigyi és jaľvĺĺnyügyi hatóság kote|ezése alapjan
rovaľmentesítési munkakat a lakásban eltĺĺrni.

Dľ. Kocsis M:áté
Előterj esztőként elfogadj a a módosítást.
Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A harom kozbeszerzési eljarásbőI az egyik eľedménýelen, a másik kettőre, pedig egy
jelentkező volt, és az egyikmagasabb összeggel, mint amennyĺt anaaz onkoľmźnyzat sztnt.
Nyilván szabá"|yszenĺ volt ezeknek a lebonyolítása, ďe jó lett volna felhívni a szakma

lsľehet ezekre az e|jźrásokra, valószínu|eg nem lapozgatták eléggé a Kozbeszerzési
Ertesítőt. Jó lett volna más módon is ,,dobľa verni'' ezeket az e|jźrásokat. Nem hiszi, hogy
csak egy-egy cég vagy vállalkozó lett volna alkalmas.

I)r. Kocsis M:áúé
Megadja aszőt Rimrĺn Edinajegyző asszonynak.

Rimán Edina
A Józsefuaros újságban is többször megjelentették. A helyi vállalkozók figyelmébe ajánlottak
a honlapon a ptiyénatok meniipontot, ahova minden egyes alkalommal feltöltik az cisszes
cinkormányzati intézményben folyamatban Iévó pá|yazatokat. Akar közbeszeruéstőI, akźtr

versenyeztetésről van sző. Eleget tesznek annak a követelménynek, hogy felhívják a figyelmet
eze|<re apá|yázatoka.



t.

2.

Dr. Kocsis N.ĺ.álté

Megállapítja, hogy a napirend tárgyában további kérdés, hozzászőIáS nem érkezett. A
napirend v itáj źt |ezáq a, é s a kcjvetk ezo határ o zati j avas l atot bo c s átj a szav azásr a.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

elfogadja az ĺjnkormányzati tulajdonban |évĺ3 |akőhazakĺa vonatkoző, az előteľjesztés 3'
számí mellékletét képezőházirenđet és felkéri a Kisfalu Kft-t a htz;ireĺd'z}I4.junius 1-

től történő bevezetéséľe.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő: 20I 4. április 23.

módosítja a8l20I3. (|.23,) szźtmilhattlrozattĺval elfogadoti _ a 65/2013. (II,f7.) és a
46312013. (XII.I8.) szźrnűhatfuozataival módosított _ Magdolna Negyed Pľogram III.
projekt megvalósításábanrésztvevó szervezetek egytittműködési rendszerét, oly módon,
hogy kiegészíti a T3l1 Lakossági tájékońatás, tanácsadás projektelemet a szomszédsági
htzfe|ngyelő fe|ađattal, és progľamelem megvalósító szervezeteként a Józsefuarosi
KĺjzterĹilet-felügyelet és Varo siizemeltetési Szol gálatot j elöli ki.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. áptilis 23.

a ,,Budapest-Józsefuaros, Magdolna Negyed Progľam III. (azonosító sziĺm: KMOP-
5.I.IlB-I2-k-2012-000|) Szerzodés közösségi, szociźiis szolgáItatás ęI|átźsáĺa 1. rész:
KáIvánatéri ifiúsági, kĺiztisségi szociális munka,' tárgyűkozbeszerzési eljaľásban

a ľendelkezésrę á||ő feđezetet 3.192,0 e Ft-al kiegészíti a 20|4. évi költségvetés
Magdolna Negyed Pľojekt |1604 cím kiadásí eloírźnyzat dologi kiadásokon belĹil a ,,G2
Foglalkoztatási progľamok'' terhéľe, ezért az Önkormanyzat I|604 cím _ ĺjnként vállalt
feladat _ dologi kiadási előirźnyzaton belül 3.192,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a ,,G2
Foglalkoztatási programok''-ľó1 a ,,T5 FiDo és Ká|vtria térhez kapcsolódó szoft
tevékenységek''-ľe.

b) a Magyar Embeĺi Jogvédő K<lzpont Alapítvlíny _ Jőzan Babfü EgyesĹilet közös
ajanlattevők (ajánlattevői konzorcium székhelye: 1085 Budapest, Baľoss utca 28.)
ajánlata érvényes.

c) a lefolytatott kĺjzbeszerzési eljaĺás eredményes.

d) a közbeszeruési eljáľás nyeľtese Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvany _ Jőzan
Babák Egyesület (aján|attevői konzorcium székhelye: 1085 Budapest, Baľoss utca28'),
mint kĺjzös aj anlattevők.

Elfogadott ajźnlata: nettő vá||alkozói őrađij (HUF) 6.240 Ft, a Kálvária tér déli részén
|évő játszőtéren vállalt közösségi és szociális munkanapi őraszáłrla téli időszakban
(minden napos nyitva taľtás mellett, minimum napí 4 óra a nyitvatafiási időszakon beliil)
4 őra, aKá|vźriatér đéli tészénlévő játszőtérenváIlalt közcisségi és szociális munka napi
őraszáma nyári idoszakban (minden napos nyiwa 1artás mellett' minimum napi 6 őra a
nyitvaÍartási időszakon beltil) 6 őra, a Kálváĺia tér északi részén lévő téren vállalt
információszolgá|tatás, valamint közösségi és szociális munka napi őraszáma téIi
időszakban (hétköznapi nyiwa tartás mellett, minimum napi 4 őta a nyitvataĺtási

J.

a)
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4.

iđoszakon belül) 4 őra, a Ká|vária tér északi részéĺ lévő téren vállalt
információszo|gáItatás, valamint kĺizösségi és szociális munka napi őraszáma nyári
időszakban (hétköznapi nyitva tartás mellett, minimum napi 6 őta a nyitvatartási
időszakon beIül) 6 őra.

e) felkéri a polgármesteľt a Kbt-ben meghatározott határidőben a megbízási szetzőđés
aláitźsźlra.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a)-d) pontok esetén 2014. április 23., e) pont esetén az ajánlatok összegezését

kĺjvetően.

a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Pľogĺam III. (azonosító szám: KMOP-
5.I.IĺB-12-k-20I2-000I) Szeruődés kĺjztisségi, szocitiis szolgáltatás ellátásara 2. rész:
Tehetséggonđoző műhelyek szęrvezése és múködtetése'' tź,reytl kozbeszeruési eljaĺás a
Kbt. 76.$ (1) bekezdés a) pontjáľa tekintettel eredménytelen, mivel nem érkezett az
aj źnLattéte|i hatláĺidő lejártáig aj án'Lat.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. április 23.

a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Progľam III. (azonosító szám: KMOP-
5.I.1|B-I2-k-20I2-000I) Szerzł5dés kozösségi, szociális szolgáltatás ellátasáĺa 3. rész:
KesztýgyárKözösségíHtzcsoportossn,lpervíziő,,tźrgyukozbeszerzésieljáľásban

a) Gáspar Gabriella egyéni vźi|alkoző (1158 Budapest, Molnár Viktor u. 57.) ajźn|ata
érvényes.

b) a lefolytatott kĺjzbeszeruési eljárás eredményes.

c) a kcizbeszerzésí eljrĺľás nyeľtese Gáspar Gabľiella egyéni vźi|alkoző (1158 Budapest,
Molnaľ Viktor u. 57.). Elfogadott ajźn|ata: nettó 10.000 Ft megbízási őrađíj.

d) feIkéľi a polgármesteľt a Kbt-ben meghatźrozott hataridőben a megbízási szerzóđés
a|áírásáta.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a)-c) pontok esetén 2014. ápľilis 23.' đ) pont esetén az ajánIatok összegezését

követően

,,Megbízási szerződés keľetében ,,Budapest-Józsefuiíľos, Magdolna Negyed Program III.''
(azonosító szám,. KMOP-5.1 .1/B-|2-k-20l2) ,,G2l6 _ ,,Társađalomból kirekęsztett nők
fogIa|końatźsa és rehabilitáciőjď, projekt keľetében ,,Magdolna Klub a hátrĺĺnyos
he|yzetu nók szźmźra,, szolgáItatás megszervezése és biztosítása'' tĺíľgyú kozbeszerzési
eljáľásban

a) Váltó-sáv Alapítvány (Ajaĺllattevő székhelye: 1085 Budapest, Pál utca 2. II.10.)
ajźnlata érvényes.

b) a lefolýatott közbeszerzési eljaľás eredményes.

c) a közbeszeruési eljárás nyeľtese a Váltó-sáv A|apítvźny (Ąanlattevő székhelye: 1085
Budapest, Pál utca 2. II.10.)'

Elfogadott ajtnlat: nettó l.867.357,- forint havi díj, a kötelező 15 fő felett a
projektidőszak alatt a szolgáItatást rendszeresen (legalább 20 alkalommal) igénybevevők
vá||alt száma 10 fő, a projekthez kapcsolódó nyilvĺános közösségi események vállalt

5.

6.
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száma, akötelezo eseményen kíviil (alkalomban megadva, maximálisan 10 alkalom) 10

alkalom.

d) felkéľi a polgármesteľt a Kbrben meghatározott határiđőben a megbízási szerzőđés
a|áirására.

Felelős: polgármester
Hataridő: a)-c) pontok esetében 2014. április 23., d) pont esetén az ď1źln|atok összegezését

követően.

7. a képviselő-testület a 42l20I4. (III.05.) szárńhatźltozattnak 9. pontjában foglaltak miatt
az onkormźnyzat kiadás 11604 cím - önként vźůIa|t feladat Program Alap dologi _
<jnként vállalt feladat - e|őirźnyzatárőI 9.545,7 e Ft-ot átcsoportosít a mfüöđési célú
támogatásokáIlaÍnháZtartásonkíviilľee|oirźnyzatra'

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. ápríIís 23.

8. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításanál a
hatźr o zatb aĺ fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: z}I4.június 30. napjáig

Dľ. Kocsĺs M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testülęt ahatźlĺozatot 17 igen,0 nem szavazatta|, taľtózkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z MrNo SÍTETT SZóToB B SÉG S ZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
58t2014. (Iv.23.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az önkormźnyzati tulajdonban lévő lakóhtnak'ĺa vonatkozó, az előterjesńés 3.

számll mellékletét képezőházirenđet és felkéri a Kisfalu K-ft-t a házirenďz}I4.június 1-

től tcjrténő bevezetésére.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő : 20I 4. április 23.

2. módosítja a 8l20I3. (I.23.) számuhattlrozatával elfogadott _ a 65/20|3. (II.27.) és a
46312013. (XII.18.) sztlIrru hattrozataival módosított _ Magdolna Negyed Progľam III.
projekt megvalósításában résztvevő szervezetek egyĹittmúkĺidési rendszetét, oly módon,
hogy kiegészítí a T3l1 Lakossági tájékońatás, tanácsadás projektelemet a szomszédságí
hazfe|ugye|ő feladattal, és pľogľamelem megvalósító szervezeteként a Józsefuárosi
KözterĹilet-felügyelet és Viáĺo süzemeltetési S zolgálatot j el öli ki.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő: 20I 4. źryri|is 23.
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a
J.

b)

a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III. (azonositő szám: KMOP-
5.I.L/B-If-k-2012-0001) Szeľződés közösségi, szociális szolgáltatás e||átásźna I, tész:
KáIváriatéri ifiúsági, közösségi szociális munka'' tárgyilkozbeszetzési eljáľásban

a rendelkezéste źlIIő feďezetet 3.192,0 e Ft-al kiegészíti a 2014. évi kciltségvetés
Magdolna Negyed Projekt 11604 cím kiadási előirányzat dologi kiadásokon beliil a 

',G2
Foglalkoztatási pľogramok'' terhére, ezért az onkormanyzat 11604 cím - önként vállalt
feladat - dologi kiadási előirtnyzaton belül 3.19f,0 e Ft.ot átcsopoľtosít a ,,G2
Foglalkoztatási programok''-ról a ,,T5 FiDo és KáIvária térhez kapcsolódó szoft
tevékenységek''-re.

b) a Magyaľ Emberi Jogvédő Kĺlzpont Alapitvźny - Jőzan Babák Egyesiilet közös
aján|atevók (ajĺĺnlattevői konzorcium székhelye: 1085 Budapest, Baross utca 28.)
ajźn|ata érvényes.

c) a lefolýatott közbeszęrzési eljárás eredményes.

d) a kozbeszerzési eljarás nyeľtese Magyar Embeľi Jogvédő Központ Alapítvĺíny - Jőzarl
Babák Egyesület (ajáĺůattevői korrzorcium székhelye: 1085 Budapest, Baross utca 28.),
mint köztjs aj ĺĺnlattevők.

Elfogadott ajźnlata nettó vállalkozői őradíj (HUF) 6.240 Ft, a Kálvária tér đéIí részén
Iévő jźtszőtéren vállalt közösségi és szociális munkanapi őraszźllna téli időszakban
(minden napos nyitva :.artźs mellett, minimum napi 4 óra a nyitvatartásí időszakon beltil)
4 őta, aKá|vźrlatér đéli részénIévő játszőtéren vállalt közösségi és szociális munka napi
őraszáma nyári időszakban (minden napos nyitva tartás mellett, minimum ĺapi 6 őra a
nyítvahrtási időszakon belül) 6 őra, a Ká|váĺia tér északí részén lévő téren vá||aIt
információszo|gá|tatás, valamint közösségi és szociális munka napi őraszáma té|i

időszakban (hétkĺiznapi nyitva tartás mellett, minimum napi 4 őta a nyitvatartási
időszakon belül) 4 őta, a KáIvźlria tér észa|<l tészén lévő téręn váI|a|t
információszolgáItatás, valamint kozösségi és szociális munka napí őrasztlma nyźlri
időszakban (hétkoznapi nyitva tartźs mellett, minimum napi 6 őra a nyitvatartási
időszakon belül) 6 őra.

e) felkéri a polgármestert a Kbt-ben meghatározott hatáľidőben a megbízási szerződés
aláírźstna.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-d) pontok esetén 2014. április 23., e) pont esetén az ajtnlatok összegezését

követően.

a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III. (azonosító szám: KMOP-
5.1.IlB-I2-k-20l2-000I) Szerződés k<jzösségi, szociá|is szolgáltatás e||átására 2. tész..

Tehetséggonďoző műhelyek szervezése és miíkĺjđtetéSe'' tárgyű kozbeszerzési eljarás a
Kbt. 76.$ (l) bekezdés a) pontjára tekintettel eredménýelen, mivel nem érkezett az
ajźnlattéte|ihatáridőlejártáigajánlat.

Felelős: polgáľmester
Hataríđő : 20 | 4. ápr1|is 23 .

a ,,Budapest-Józsefuaros, Magdolna Negyed Program III. (azonosító szám: KMOP-
5.I.|lB-I2-k-20l2-000I) Szerződés közösségi, szociális szolgáltatás e||átásáĺa 3' rész:
Kesztyiĺgyar KözösségiHaz csoportos szupewizíő,, tátgyÍlkozbeszerzési eljárásban

4.

5.
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a) Gáspát Gabľiella egyéni váIla|kozó (1158 Budapest, Molnár Viktor u. 57.) ď1án|ata

érvényes.

b) a lefolytatott közbeszerzési eljarás eľedményes.

c) a közbeszeruési eljarás nyertese Gáspár Gabľiella egyéni váI|alkoző (1158 Budapest,
Molnar Viktor u. 57.). Elfogadott ajánlata: nettó 10.000 Ft megbízási őradij.

d) felkéri a polgármestert a Kbt-ben meghatározott hataridőben a megbizási szerzodés
aláításfua.

Felelős: polgármester
Határiđő: a)-c) pontok esetén 2014. ápľilis 23., d) pont esetén az ajánlatok osszegezését

követően

6. ,,Megbizási szeruódés keretében ,,Budapest-Józsefuaľos, Magdolna Negyed Progľam III.''
(azonosító sztlm., KMOP-5.1 'IlB-I2-k-20I2) ,,G2l6 _ ,,Táľsadalomból kirekesztett nők
foglalkoztatása és rehabilitációjď' projekt keretében ,,Magdolna Klub a hátrányos
he|yzetu nők szźtrnárď, szolgáItatás megszęrvezése és biaosításď, tárgý kozbeszetzésí
eljaľásban

a) Váltó-sáv A|apítvany (Ajánlattevő székhelye: 1085 Budapest, Pál utca f. II.10.)
aján|aÍa érvényes.

b) a lefo l ý atott ko zb eszet zésí elj ár ás eredménye s.

c) a közbeszerzésí eljárás nyeľtese a Váltó-sáv Alapítvány (Ajanlattevő székhelye: 1085
Budapest, Pálutca 2. II.10.).

Elfogađott ajánlat nettó I.867.357,- foľint havi díj, a kötelező 15 fő felett a
projektidőszak a|att a szolgćitatást rendszeresen (legalább 20 alkalommal) igénybevevők
vállalt száma 10 fő, a pľojekthez kapcsolódó nyilvanos köz<isségi események vállalt
száma, akote|ezó eseményen kívül (alkalomban megadva, maximálisan 10 alkalom) 10

alkalom.

d) felkéri a polgármestert a Kbt-ben meghatározott hatĺáľidőben a megbízási szerződés
aláírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a)-c) pontok esetében 2014. április 23.' đ) pont esetén azajáĺIatok összegezését

kĺivetően.

7. a képviselő-testtilet a 42l20I4. (I[.05.) szźrrĺúhatźrozatźnak 9. pontjában foglaltak miatt
az onkormźnyzat kiadás ||604 cím _ ĺjnként vállalt feladat Progľam Alap dologi _
önként vá|Ia|t feladat - e\ofuźnyzatarő| 9.545,7 e Ft-ot átcsoportosít a múködési célú
tĺímogatásokźiIanhánaľtásonkívĹilreeIőirányzatra.

Felelős : polgiĺľmesteľ
Hataľidő : 2014. źtpń|is 23 .

8. felkéri a polgármesteľt, hogy a kciltségvetési ľęndelet kĺjvetkező módosításránál a
hatttr o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hataľidő: z}I4.június 30. napjáig

1,4



3. G azdál I ko d á s o gazdasági tá rs asá go kat érintő el ő te rj esztés ek

Napirend 3/1. pontja
Javaslat az
kapcsolódó
szabályaiľĺól
módosítására
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺ/:áté_ polgármester

Dr. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesztés, amelyet az illetékes bizottságmegÍźrgyalt. A napirendvitájátmegnyitja,
és megadj a a szőt Szi|i Balźns képviselőnek.

Szili Balázs
Megkéľdezi' mekkora az éves keret a térsasházak tźtmogatźsźlra? Az előterjesztés szövege
szerint a rendelet 4. $ (6) bekezdésének a módosítása arra irźnyu|, ha a tarsashaz több
munkamenetet kíván egy pályázaton belül megvalósítani' akkor előfordulhat, hogy az
elszámolásnál munkanemenként esetlegesen külĺjnb<jző műszaki ellenőröket aLka|mańak, és
egyik sem tudja leigazo|ru, hogy a kivitelezés késztiltsége az egészbervházásravonatkozőan a
30 oÁ-ot meghalađta.Igy ezek atámogatottak elesnek a részelszźlmo|ás lehetőségétől. olyan
módosítást fognak most végľehajtani, ami feloldj a ezt a problémát, megsziĺnteti aú., hogy ne
kapják meg a tĺĺmogatást. A kiegészítés nem taľtalmazza, hogy ezek a társasházak
mentesülnek-e a 30 oń-os készüItség igazolásanak a kötelezettsége alól. Megkérdezi, ez csak
kimaľadt a szövegből, vagy eleve az volt a szándék, hogy ne csak a 30 %-os kötelezettséget
teljesítsék, hanem a teljes munkamenet befejezettségét is? GyakorlatíIag itt szigoritás töľtént,
vagy kĺlnnyítést akaľtak, csak nęm preciz a módosítás.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgármesternek.

Dľ. Sáľa Botond
A költségvetési rendeletből kideľül, mennyi vaÍL a tźrsashźni felújítási alapon, ami jelenleg
20.000.000'- Ft. A következő években szźnđékźhan á|I az onkormányzatnak, hogy azt az 5-
600 millió forintot, amelyet az adősságszo|gá|tatźlsľa kellett ťlzetli, azt az ĺisszeget a
társashźnakĺa fordítsa. A 2010 előtti időszal<hoz képest ĺitsz<jrĺjsére ĺőtt a tźtrsashźna|<ta
foľdított támogatás összege, ameIy összességében megha|ađta az 1 milliáľd forintot az uniós
támogatásokkal együtt. Az idei évben prioritást é|vezett a ktjĺeľĹiletek felújítása, ezértjutott
kevesebb pél:.e a társasházak<ra. Az onkormĺínyzat hatátozott szźnďéka, hogy az ebben
elmaradt adósságot pótolj a.

Dr. Kocsis Nĺáté
Megadja a szőt Jakabafy Tamás képviselő részéte.

onkoľmányzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|<hez
infrastruktuľális beruházásokra vonatkozó felhasználás
szőľ'ő 34ĺ2013. (vI.25.) számrĺ tinkormányzati ľendelet
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Jakabfy Tamás
Az e|óteqesztés szerint,ha a rezsics<jkkentésből származő összeget a társasház a felújítási
a|apbahelyezi, akkor azt az összeget fel tudják önĺészként használni apźiyázatokban. Ehhez
képest a rendelet módosításában taxatíve felsorolják, mit lehet felhasználni önrészként, am1ly
felsorolásban a felújítási alap nem szerepel. A rezsicsökkentés megtakaľításként szerepel. Ugy
gondolja a felújítási alapot eddig is lehetett erre haszná|ĺi, ezért célszerűnek tartja asnak a
beírását is'

Dr. Kocsis M.áté
Megadja a szőt dľ. Sara Botond alpolgármester részére.

Dr. Sára Botond
Szilli BaLtzsnak válaszo|ja, hogy olvasatuk szeriĺx váItozatlan maľadt, csak kiegészítésre
keľült az utolsó mondatot követően.
A rezsics<jkkentésből megmaľadt összeg felújítási alapban történő elhelyezésének lehetősége
osztonző. A korábbi pźl|yazati rendszeren nemváItońat semmit, aú.bóvítl. Atfusasházi kcjzös
képviselőknek volt a kéľése, legyen felhata|mazás vagy valamilyen motiváció a kĺizgyűlésen
arľa vonatkozőarl, hogy a ľezsicstjkkentésből megmaľadt összeget akozgyu|és ne ossza vissza
a tulajdonosok részére, hanem azt egy felújítási szám|źnahelyezzék eI. Az elhelyezett pénzze|
egyenértékű összegľe |ehet ptĺIyázni az onkotmányzatnál. A korábbi feltételrendszeren nem
vá|toztat, meľt eddig is 50 %-os ĺjnerő kellett, és most is aĺľryi kell. Ez egy cisztönzés,
felhatalmazás |ehet a kĺjzös képviselő részére, hogy meggyőzze a fulajdonosokat a:ľó1, hogy
érdemes ameglakarítást ahaz feliĄítási szźlm|ź$tra elhelyezni. Enől k<izgyĺlési döntést kell
hozni, mert azzal eredményesen lehet pá|yazní az onkormtnyzathoz. A renđelet az onerc
létesítéshez ad további lehetőséget, amely osńonző lehet az öngondoskodáshoz.

Dľ. Kocsis NIáté
Megadj a a szőt SziIí BaIázs képviselő részére.

SzÍli Balázs
Az e|őterjesztés szerint' mi szerint a módosítás arra iriínyul, hogy megoldóđjon az aprob|éma,
hogy a ktilönböző munkameneteket elvégző ttlrsashtzak, amelyek kültjnböző műszaki
ellenőröket fog|a|koztat, azok a 30 Yo-os kĺitelezettség miatt nem tudták igénybe venni a
támogatást, a módosítás után ugyan úgy nem fogjak tudni igénybe venni a tĺímogatást. A
módosítás ezt aprobIémát nem oldotta meg.

Dľ. Kocsis N'ĺ.áté
Megadj a a szőt dr. iľĺĺ.észźtr Erika a|jegyzőnek.

Dr. Mészár Erika
Áiláspontjuk szerint igénybe tudjak venni, pontosítás t<jrtént a rendeletben, ezért történt a
kiegészítés is. Annyit vár el a jogalkotó atársashźztól, hogy valamelyik munkanem esetében
végezze el a felújítást, az azt igazo|ja a múszaki ellenőr. A 30 %-os koľlátot nem javasolják
módosítani' és nem is vették ki a ľendeletből.

Dľ. Kocsis M.áLté

Megadj a a szőt Szili Ba|ázs képviselőnek.
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Szili Balázs
Ha érvényben maĺadt az arcnđę|kezés, ami miatt eddig nem tuđták igénybe venni, akkor nem
érti az Aljegyző Asszony első mondatát, arne|y Íryy hangzott, hogy álláspontja szerint igénybe
tudják venni. Ha nem módosult az, ami miatt nem tudták edđig igénybe venni, akkor ezenttil
mitől tudják majd igénybe venni?

Dľ. Kocsis lĺáté
Megadja a szőt dľ. Mészáľ Erika a|jegyzőĺek.

Dr. Mészár Erika
A 30 %o-os készültségnél továbbra is be tudja adni a részszźlrl|át a tźrsashaz. Annyival
egésztilt ki a rendelet, hogy egy munkanemet kell teljes egészében|ezámi. A lényeg az'hogy
az adott munkanem késziiljön el, és ne legyen vita a műszaki ellenőrök kozott, hogy ki fogja
az egészet leigazolni.

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a napirend tfugyźharl további kérdés, hozzászőIás nincs. A napirend vitáját
Iezźlrja, és szavazásľa bocsátja a rendelet-tervezetet.

BUDAPEST ĺózspľ.vÁnos rÉpvIspro-rpsľÜrprp ELFoGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsEľvÁRosl
oľronľĺÁľyzĺ.ľ xnpvrsBr,o TESTÜLETENEK 12t2014.(Iv.24.)
oľxonľĺÁľyz.ł.ľr RENDELETÉT AZ oľxomĺÁľyzĺ.ľ BEVÉTELEINEK
LAKÁSCÉLoKRA És AZ EZľ,I<HEZ KAPCsoLouo INF.RAsTRUKTURÁLIS
BERUHÁzÁsoxna voNATKoZo F.ELHASZNÁI,Ás SZABÁLYAIRoL szoĺo
3 4 / 2013. (vI.25.) oľxonľĺÁNYZATI RENDELET MóD o sÍľÁsÁnóu

I)r. Kocsis n.I.áúé

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület |7 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül
megalkotta a I2/20I4. (Iv.24.) számu ĺinkormrányzati ľendeletet.

A SZAVAza.sNÁr JELEN VAN lz rÉpvlsBro
A RENDELETALKoľA.sHoz lĺľlĺosÍľETT SzóToggsÉc SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľ.vÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrBľB 17 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET JóZsEFvÁRoSI oľxonľĺÁľY ZAT xÉľvrsn,L,ő _ TEsTt]LETÉNEK
12t2014.(Iv.24.) oľronľĺÁlwza.ľI RENDELETET 

^Z 
oľxonľĺÁľyzĺ.ľ

BEVETELEINEK u'xÁscnloKRA Bs AZ EZEICHEZ KAPCSoLóuo
INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁzÁsorn.ł. VoNATKoZo FELHASZľÁI,Ás
SZABÁLYAIRoL szoLo 3412013. (vI.25.) oľxonľĺÁNYZATI RENDELET
nĺóoosÍrÁsÁnol.
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Napirend 312. pontja
Javaslat az Onkoľmányzathoz kapcsolódĺó dolgozók részére parkolás
biztosítására, páůyá,zat kiíľására a Budapest vlil.' Kálváľia u. 9. és Kőľis u.
4lb. szám alatti telkek béľbeadása tárgyában, valamint javaslat az
onkoľmányzat tu|ajdonában álló üľes telkek, felépítményes ingatlanok,
gépkocsĹbeállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59ĺ201I.
(xI. 07.) tinkormányzati ľendelet módos ítására
(írásbeli előteľjeszés)
Előteľjesĺő: Kovács ottó - ugyvezetó igazgatő

Dľ. Kocsis Máté
Írásb eli el őterj e sĺé s, amelyet az illetéke s bizottság me g!fu gy a|t.

A napiľend vitźĄát megnyitja, és megađja a szőt Jakabfy Tamás képviselő részére.

Jakabfy Tamás
Ismét az autőval t<jrténő bejfuést támogatják, pont akkoľ, amikoľ 4-gye1' megnövekedett a
kerületben lévő metró állomások sztlma. Annyi telket és annyi parkolóhelyet kíván az
onkormanyzat kíjelolni, amelyek kihasználtsága t<jređékes lesz, viszont, akik ezeket a
parkolókat hasznźijźlk, azok csökkenteni fogják az onkormtnyzat parkolási bevételeit.
Véleménye szeľint rossz konstľukció az, hogy a Koris és Illés utca közötti telket kiadják a
Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak. Véleménye szerint sokkal jobb lenne az onkormányzat
részére, ha a Hivatal béľelne parkolóhelyet, vagy egy kijelölt résń. a telekből. Mindenfele
anyagi számításokban jobban jönne ki az onkormányzat, ha eń" a konstľukciót sikeľĹilne a
Hivatallal paľtnerségben érvényesíteni.

Dr. Kocsis Máté
Javasolja, kérđezze meg az éľintetteket. Kérdezze meg, miéľt nem jáľnak metľóval, és

kérđezze meg, miért nem a rendes dijťĺzető zőna szeńnti díjat fizetik azok a pedagógusok,
rendőľök, óvónők, akik évtizedek óta ittlátjzk eI akozfelađataikat. Ezeknek a gondolatoknak
az é|etszeruséghez semmi k<jztik nincs.
Megadja aszőt Vörĺjs Tamás képviselőnek.

Viiľtis Tamás
Jakabs Képviselő Úr felvetés éhez hozzáúeszi, hogy az egyéni <inkormányzati teľiiletét is
énntí ez a bővítés. Szźmtalan olyan telefont, e-mailt kapott az ott dolgozóktóI, aklk azt
fudakoltfü, hogyan fogiĺák megoldani számukľa ęń. a nehézséget? Bármennyiľe is fuľcsĺĺn
haĺĺgzik, ha Budapestľe ,,ľátekintenek'' felfedezhetik ań., hogy számos helyen nincs metró.
onnan is jaľhatnak be dolgozni pedagógusok vagy óvodai dolgozók. Méľtékét tekintve ez a
megoldás annyira elenyésző, hogy semmifélę, a köľnyezetre pozitív hatást gyakoľló hatása
nincs. Ha valami más jobban megéri az onkormányzatnak, akkor azttźlmassza alá,hogy mién
gondolj ań., milyen szźlmítás a|apjarl. El tud képzelni olyan gazdaságí helyzetet, amikor
ezeknek az ingat|arloknak az értéke olyan magas lesz, hogy el lehet majd gondoIkodni
hasonló megoldáson. Jelenleg ÍIem az. Jelen pillanatban sokkal gazđaságosabb és ésszerűbb
megoldás e.zeket a helyeket kihasználni, mint parkolóhelyeket vásĺíľolni. De ha vaÍl a
Képviselő Urnak ĺltlete, akkor aú, osszameg a Képviselő-testüIettel.

Dr. Kocsis Nl.áLté

Megadja aszőt Jakabff Tamás részére'
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Jakabfy Tamás
Nyilván óvónők, tanáľok, egyéb a|ka|mazottak jó része olyan helyen dolgozik, amely ťĺzetó
övezetben van. Csak annyit jegyzett meg, hogy ez az e|őterjesztés annyi telket érint _ olyan
telkeket is érint, amelyek már eddig is fizető övezetben voltak - nagyon meglepődne, hogy a
kihasználtságuk olyan lenne, hogy érdemes lenne valamennyi telket erre hasznosítani. Kérí,
ha elfogadj źk a javaslatot, akkor június hónapban készítsenek a Képviselő-testĹiletnek
tájékoztatő anyagot a klhaszĺtĺ|tságról. Ha addig nem kerülnek azok kialakításra, akkor a
tájékoztatő elkészülhet szeptemberre is. Még a vźiasńźsok előtt kéľ erről egy tájékońatőt a
Testület előtt. Túl sok telket alakítanak most ki parkolóvá.
Nem kapott váiasń. a MunkaĹĺgyi Hivatallalkapcsolatos kérdésére.

Dr. Kocsis M:áté
Szívesen elkészítik atájékoztatót. Tudja, miért kérdezi ezt a Képviselo Úr. Ha kibújnanak a
számitőgép és az intemet mögül, akkor nem lenne avita. Ha nęm lenne ráigéĺy, nem hozták
volna a Testtilet eIé az előterjesztést. Fogadja el a Képviselő Ur, hogy az az á|Iítása tételesen
nem igaz, hogy ezek a telkek eddig is díjfizető övezetben voltak. Talán 2 van ilyen. Aki
di1ťlzető övezetben végeńe a kozszolgálati munkáját, va\őban ez sem látszik a szźmítőgép
mögül, de úgy é|tek azok az emberek, hogy letették az autőjukat a nemfizeto részen, majd
besétáltak a đíjfizető zőnźlba dolgozni. Kitoltak a zőnabatźtrát, igy ezeket az a\ka|mazottakat
is hatványozotran érinti ez a probléma. Ezęk a gondolatok mind ,,műokoskodások'', és úgy
alkot a témaról véleméný, hogy nem tudja azt a kérdést megváIaszolni, hogy hany érintettel
folytatott előzetesen beszélgetést, mi előtt vitatkozni kezdett. Saját maga, a helyettese és az
appaľátus néhany tagja tĺibb ilyen beszélgetést folýatott, és sok levelet kaptak ezigyben.Mát
megint 20 peľce sok ęmbert érintő, evidens kérdésľől vitatkoznak, amit valami okos leírt az
interneten, hogy szeľinte, hogy kellene csinálni. Ha nem lesznek a telkek kihasználva, akkor
megmarad az onkormźnyzat tulajdonában a telek, és a Kisfalu Kft. majd hasznosítani fogja,
halesz aľra igény. Biztosítja a döntés, hogy értékesítés esetén ľövid időn belülki kell tiľíteni a
telket, 30 napos felmondással. Saját maga is támogatja a kerékpárľal, vagy közĺisségi
kĺizlekedéssel történő közlękedést, đe peremkertiletekből vagy aZ agglomerációból bejáró
dolgozók nem díjaznák, mondjuk téli ľeggelente a biciklízést.
Megadj a a szőt Vĺjrĺjs Tamás képviselőnek.

Vörtis Tamás
Ez a doĺtés az onkotmányzatnak semmifele plusz költséget, kiadást lénygében nem okoz.
Megold egy problémát, sok embernek könnyebb |esz az élete, miközben sikeriilt bővíteni a
parkoló ovezetet. ott a cél valóban az autőva| tcirténő közlekedés visszaszorítása. Nem éľti,
hogy Képviselőtĺíľsa miről beszé|? Nem éľti, hogy az azxparkolóhely, ame|y most kiosztásra
keri| az onkormanyzat đolgozői kozott, milyen módon fogja befolyásolni a ktjzlekedési
szokásokat a városban.Ezzel foglalkozni is értelmetlen. A telkek ezzelnem fognak elveszni,
azokat a későbbieket lehet hasznosítani, és nem túl nagy kĺiltséggel lęhet azokat
visszaalakítani iires telekké. Javasolja a Képviselő Úľnak, járja körbe azokat az intézmények
dolgozőit, mely területeket bevonták a paľkolási övezetbe, és kérđezze meg, van-e igény a
paľkolásľa. Es meg fog lepődni. Tudjĺík, hogy mekkora igény van a parkolásra. Nem lehet
elvĺáľni édesanyfütóI, édesapáktól, hogy kerékpánal játjanak be, utána menjenek bevásárolni.
Ez a hozzááI|ás teljesen életszerűtlen és ,,kekeckedő''. Teljesen mindegy, hol van a
parkolóhely, az a lényeg, hogy elérhető-e onnan belźúhatő időn beliil az ađott intézmény, ahol
adolgoző dolgozik. Az,hogy hol van, az teljesen mindegy.
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Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Vorös Tamás képviselő úr, nem kerül nektink semmibe állítása. Határozatijavaslat 7. pont a/
14.356.300.- Ft ez a semmi. Annyi köze van az egésznek az intemethez, hogy valóbarl az
intemetről töltotte Ie az előterjesztést, és valóban a számítőgépen olvassa ań.. 201'2-ben,
amikor egy nagyobb teľületet bevontak a paľkoló övezetbe, valóban sokaĹ javulL az l5vezetbe
újonnan bevont terĹileteknek a parkolási helyzete. Nyilvĺán vanráigéĺy, nyilvan l.500.- Ft-os
parkolásra van igény, és lesz is. onĺik felmérték ezeket az igényeket, de nem látja az
előteľjesaésben, hogy azvalőban így tortént.
Kéľi, írják le melyik iĺtézményből, tisszesen\áĺyaĺ, hol szeretnének parkolni' akkor elhiszi,
hogy ez az előte4esztés így rendben van. Igy Ŕnézésre, azt gondolja, hogy sok lesz a
parkolóhely mennyiség.
Bérkocsis lÍca 32. szźlnű telek, az a mostani parkolźsi zőnában van. Nem értí, hogy a
Polgármester Úľ mit nem ért, azt áIlította, van k<jzttik, amely ott van, és az a Béľkocsis utcai
telek.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy az e|őterjesńés tźrgyában további kérdés, hozzásző|ás nem érkęzetÍ.. A
napirend vitájrlt.|ezárja, és a következőhatáĺozati javaslatot bocsátja szavazásta.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) visszavonja a I65lf0I3. (V. 08.) szźtmu,16812013. (V. 08.) szám,ű, valamint a24512013.
(VI. 1 9.) szźtmű határozatźú.

2.) e|tét a24812012. (VI. 19.) szźtmű képviselő-testiileti határozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatźrozott bérleti díjtól és egyúttal az onkormźnyzat intézményei, az onkormźnyzat
tulajdonában áIIő gazďasági társaságok, az onkormányzat fenntaľtásában mfüödő
intézmények, valamint a Budapest Főváros Koľmanyhivata|a VIII. kerületi Hivatala
đo|gozőí |észére dolgozói bérleti díjat á||apít meg, amelynek ĺisszege 2014. évben |.526,-
Ft/hó + AÍďgépkocsi-beálló, amely minden évben az fogyasztói áľindexnek megfelelő
métékben nĺjvekszik. A Kĺjzterület-felügyelet szolgálati gépjárművei, valamint a JIK
szolgáIati gépjáľműve a Budapest VIII., József u. 27. szám a|atÍi telken ingyenesen
paľkolhatnak, mivel közfeladatot látnak el.

3.) a Fazekas Mihály Áltatĺínos Iskola és Gimnázium dolgozői számára legfeljebb 15 đb
beálló-helyet biztosít. A Fazekas Mihály Altalanos Iskola és Gimnazium dolgozói
számtľa a szabađ férőhelyek fuggvényében, de legfeljebb 8 db beálló-hely erejéíg a
Budapest VIII., Futó u. 5-9. szán alatti telkęn is engedélyezi a đo|gozói parkolást.

4.) egy dolgozó egy darab dolgozói bérleti díjú bérleti szeruőđés megkötésére jogosult.

5.) a Budapest VIII., Béľkocsis u.32., a Karácsony S. u. 29., a Koszorú u.26, aLujzau.32.,
a Magdolnau.28. szźtm a|attí telkeket egyéni gépkocsi-beá||ő céIjárai'rlrténł5 hasznosításra
kijelöli. A telekingatlanokon az onkormányzat tulajdonában áIIő tires telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľlet bérbeadásának feltételeiről
szőIő 591201i. (XI. 07.) önkormányzatí rendelet, valamint a Képviselő-testület 248/2013.
(VI. 19.) számuhatározat 8/c. pontja a|apján toľténő parkoláson tuI, az onkormanyzat
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intézményeí, az Onkormányzat tulajdonában á||ő gazdasági tfusasźlgok, az onkoľmányzat
fenntaľtásában mfüödő intézmények, valamint a Budapest Főváľos Kormányhivatala VIII.
keľtileti Hivatala đolgozói tészére is biztosít parkolási lehetőséget a jelen hatátozatbarl
foglalt feltételek mellett.

6.) a Budapest VIII., József u'. 27. és Vajdahunyad u. 9. szttm alatti telekingatlanokat a
továbbiakban is kizaľőIag az onkormanyzat intézményei, az onkormźnyzat tulajdonában
áI|ő gazdasági tźrsaságok, az onkormányzat fenntartásában műkĺjdő íntézmények,
valamint a Budapest Fővaros Kormányhivata|a VIII. kerületi Hivatala đo|gozőí részére
parkolás célj ából hasznosítj a.

7.) u onkoľmrínyzat tlilajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi
beállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről szóló 5912011. (XI. 07.) számíl
tinkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegű óvadék megfizetését a doLgozók részére elengedi.

8.) az onkormányzat filajdonában ál1ó tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállók és dologbérlet bérbeadásanak fęltételeiről szóló 59l20I1. (XI. 07.) szźrntl
önkormányzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja alapjźn a đo|gozók részére e|tekint az
egyoldalú kötelezettség vállaló nyi|atkozat közjegyzői okiratba fog|a|ásátől a bérleti díj
mértékére tekintettel.

9.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-beállók üzemeltetésévelkapcsolatos feladatok ellźĺástlra.

10.) a) a Budapest VIII., Bérkocsis u.32., a Karácsony S. u. 29., a KoszoľĹl u.26., aLujza
u.32.' a Magdolnau.28. szźĺn alatti' a Budapest VIII., Kźivtnia u. 9. és Kőris u. 4h. szźlrl
alatti telkek kia|akításával kapcsolatos költségekĺe 14.356,3 e Ft-ot biztosít a ||602 -
kémény karbarÍartás és kiváltás címen elkiiltinített keretösszegből 4.600'000,- Ft-ot, a
|akőház életveszély ęIháĺítása, gźvháIőzat csere címen elkül<inített keľetösszegből
9.756.300,- Ft-ot.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormĺĺnyzatkiadźs 11602 cím - kĺjtelező feladat -
dologi e|őírźnyzaton belül a kémény kaľbantaľtás és kiváltás elóirźnyzatről' 4.600 e Ft-ot,
a |akőház életveszély e|hźrítźsa, gźnhá|őzat csere e|őirányzatrő| 9.756,3 e Ft-ot
átcsopoľtosít a telek katbaĺtartás előirźnyzatra I|.009,2 e Ft-ot Bérkocsis u. 32.,
Kaĺácsony S. u. 29., Koszorú u. 26, Lujza u. 32., Magdolna u. 28. szźtm alatti telkek
paľkoló cé|jźxa t<jrténő áta|akitási feladatainak elIátásźna, aKá|vtria u. 9. és Kőris u.4lb.
száma|atĺitelkekbérbeszźlmítźsźra3.347,1eFt-ot.

c) felkéri a Polgármesteľt, hogy a költségvetési renđelet következő módosításánál a
hatźr o zatban fo glaltakat ve gye fi gyel emb e

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatźľľrđő 2014. április 24., a k<lltségvetési rendelet ktjvetkező módosítása

Dr. Kocsĺs M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a I. határozatot |6 igen, 0 nem szavazatta|, 1

tartő zko dás mellett elfo sadta.
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HATAROZAT:
59/2014. (rV.23.)

IZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z MINO S ÍTETT SZOTÖB B SÉG S ZÜKS ÉGE S

16IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testtilet úgy dont' hogy

1.) visszavonjaa16512013. (V. 08.) számű,16812013. (V. 08.) számu, valamint a245/2013.
(VI. 1 9.) számu határozatát

f.) e|tér a24812012. (VI. 19.) számű képviselő-testületi hatfuozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott bérleti díjtól és egyúttal az onkormźnyzat intézményei, az onkormányzat
tulajdonában á|Iő gazdasági tfusaságok, az onkotmányzat fenntartásában működő
intézmények, valamint a Budapest Főváros Koľmányhivata|a VIII. kertileti Hivatala
dolgozói részére dolgozói bérleti đijatáIlapít meg, amelynek ĺlsszege 2014. évben I'526,-
Ft/hó + Afďgépkocsi-beálló, amely minden évben az fogyasńói áľindexnek megfelelő
mértékben nĺjvekszik. A Közteriilet-felügyelet szolgálati gépja,ĺművei, valamint a JIK
szo|gá|ati gépjárműve a Budapest VIII., József u. 27. szźlm alatti telken ingyenesen
parkolhatnak, mivel közfeladatot látnak el.

3) a Fazekas Mihály Általanos Iskola és GimnŁium dolgozői számźta legfeljebb 15 db
beálló-helyet biztosít. A Fazekas Mihály Általanos Iskola és Gimnĺĺzium dolgozói
számára a szabad ferőhelyek fiiggvényében, de legfeljebb 8 db beálló-hely erejéíg a
Budapest VIII., Futó u' 5-9, szárn alatti telkęn is engedélyezi a dolgozói parkolást.

4.) egy dolgozó egy daľab dolgozói bérleti díjú bérleti szerzoďés megkotésére jogosult.
5.) a Budapest VIII., Bérkocsis u.32., a Kaľácsony S. u. 29., a Koszorú u.26, aLujzau. 32.,

a Magdolnau.28. számalattitelkeket egyéni gépkocsi-beá|Iő céIjźlral.n.rténő hasznosításra
kijelöli. A telekingatlanokon az onkoľmányzat fulajdonában á|Iő iires telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľlet bérbeadásanak feltételeiről
szőIő 5912011. 6I. 07.) önkoľményzati rendelet, valamint a Képviselő-testület 24812013.
(VI. 19.) szźtmíhatározat 8/c. pontja a|apjarl toľténő parkoláson t,Ú|, az onkoľmányzat
íntézményei, az Önkormźnyzattulajdonábaĺ źi|ő gazdasági taĺsaságok, az Önkormźnyzat
fenntaľtásában működő íntézmények, valamint a Budapest Fővaľos Kormányhivatala VIII.
keľületi Hivatala dolgozói tészére is biĺosít paľkolási lehetőséget a jelen hatźlrozatbarl
foglalt feltételek mellett.

6.) a Budapest VIII., József u.27. és Vajdahunyad u. 9. szźtm alatti telekingatlanokat a
továbbiakban is kízźrőIag az onkormanyzat intézményei, az Önkoľmźnyzat tulajdonában
áIIő gazdasági társaságok, az onkoľmányzat fenntaľtásában működő intézmények,
valamint a Budapest Főváros Kormanyhivatala VIII. keľtileti Hivatala đo|gozői részére
parkolás célj ából hasznosítj a.

7.) az onkoľmanyzat tulajdonában álló iires telkek' fetépítményes ingatlanok, gépkocsi
beállók és dologbérlet bérbeadásának foltétęleiről szőIő 59/20||. (XI. 07.) szźtmu
önkormanyzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn a 3 haví bruttó bérleti díjnak
megfelelő ĺisszegtĺ óvadék megťĺzetését a đo|gozók részére elengedi.

8) u onkormanyzat tulajdonábarl áIIő tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
bęállók és dologbéľlet béľbeadásanak feltételeiről szóló 59l201l. (XI. 07.) számu
onkormányzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apján a dolgozók részére eltekint az
egyoldalú kötelezettségvallalő nyilatkozatkozjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj
mértékére tekintettel.

9.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-beállók üzemeltetésével kapcsolatos feladatok e|Iátásáła.



10.) a) a Budapest VIII., Bérkocsis u.32., a Karácsony S. u. 29., a Koszorú u.26., aLujza
u. 32., a Magdolnau.28. szźm alaÍt| a Budapest VIII., Ká|vfuia u. 9. és Kőľis l. 4h. sztlm
alatti telkek kialakításával kapcsolatos ktlltségekre 14.356,3 e Ft-ot biĺosít a 11602 _
kémény karbantarttls és kiváltás címen elkĹilönített keretösszegből 4.600.000,- Ft-ot, a
Iakőház éIetveszély elhaľítása, gćnháIőzat csere címen elkülönített kerettisszegből
9.756.300,- Ft-ot.
b) az a) pontban foglaltak mjatt az onkoľmanyzat|nadás |'|602 cím _ kotelező felađat -
dologi eloirtlnyzaton belül a kémény karbantartás és kíváltás előirźlnyzatrő| 4'600 e Ft-ot,
a |akőház életveszély e|hfuitása, gazháIőzat csere e|őirtnyzatrőI 9.756,3 e Ft-ot
átcsoportosít a telek karbantartás e|őirźnyzatta 11.009,2 e Ft-ot Bérkocsis u. 32.,
Karácsony S. u. 29., Koszorú u. 26., Lujza u. 32., Magdolna u. 28. szám a|atti telkek
parkoló cé|jtra történő áta|akítási feladatainak ellátásfua, aKáIvfuia u. 9. és Kőris u.4/b.
szźlm alatti telkek bérbeszámításfua 3.347 ,l e Ft-ot.
c) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet k<jvetkező módosításĺínál a
hatát ozatb an fo gl altakat ve gye fi gyelemb e

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő 2014. ápńlis 24., a ktiltségvetési rendelet következő módosítása

Dľ. Kocsis N.ĺ.áté
SzavazástabocsátjaaII.szźlrrľűhatőłozati javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy

1.) a Budapest VIII., Ká|vańa u. 9. és Kőris u. 4lb. szám aLatti telkeket páIyazat tftjźn
hasznosítja.

2.) apá|yázati fe|hívás tarta|mát a következők szerint fogadja el:

a.) a minimális béľleti díj:231.450,- Ftlhő + Afa

b.) a bérbeadás célja: dolgozói és ügyfél paĺkolás biztosítása, lj;z|ęti célú paľkolás nem
megengedett

c.) a, pźůyázónak vállalnia kell, hogy béľleti szerzódés kötése esetén a Losonci téri
Altalános Iskola dolgozói tészétę legfeljebb 8 db beálló-hely erejéig biztosítja a

taľkolást az ĺjnkoľmányzati dolgozók á|tal ťtzeteĺdő, 20|4. évben I.526,- Ft/hó +

AfďgépkocsĹbeálló bérleti díjon, amely bérleti díj minden év első napjáva| a
fogyasztói arindexnek megfelelő méľtékben növekszik.

d.) a bérlő a parkoló kialakításával kapcsolatos költségeket és feladatokat köteles viselni,
aĺľrak megtérítését a bérbeadővaI e|őzetesen megkötött megállapodás a|apjźn kéľheti.
Amennyiben a költségek méľtékéről és megtérítéséről a felek előzetesen nem
állapodtak meg, úgy abérlő azokmeglérítését semmilyen jogcímen nem ktjvetelheti a
bérbeadótól a bérlęti jogviszony megszúnését kĺjvetően sem.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yźzatkozzétételére és lebonyo|ításźtra.
4.) eredménytelen eljárás esetén a páIyázat eredményének megźlllapításźxa a

Y áĺ o s gazdálko dás i é s P énztigyi B izotts ág ot hata|mazza fe|.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatója
Határidő : 20 I 4. ápri|is 24.
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Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Megátlapítja, hogy a Képviselőtestiilet a II. határozatot 16 igen, 1 nem szavazata|,
tartőzko dźls nélkiil elfo eadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVTSEI,O
A HATAR oZ AT HoZ AT ALH) Z MrNŐ S ÍTETT S ZóToBB S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
6012014. (rv.23.) 16IGEN 1 NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII., Ká|vária u. 9. és Kőris l. 4lb. szźtm alaÍti telkeket pá|yazat iújarl
hasznosítja.

2.) apá|yazati felhívás tartalmźú a k<jvetkezők szerint fogadja el:

a.)a minimális bérleti díj 23|.450,- Ft/hó + Áfa

b.) a bérbeadás célja: dolgozói és iigyfél parkolás biztosítása, uzIeti célú paľkolás nem
megengedett

c.) a páIyázónak vállalnia kell, hogy bérleti szerzođés kötése esetén a Losonci téľi
Altalános Iskola dolgozói tészére legfeljebb 8 db beálló-hely erejéig bińositja a

Ęaľkolást az önkormźnyzati dolgozók á|ta| fizeteĺđő, 2014. évben 1.526,- Ft/hó +

Afďgépkocsi-beálló bérleti díjon' amely bérleti díj minden év első ĺapjźxa| a
fogyasztói aľindexnek megfelelő méľtékben növekszik.

d.) a béľlo a paľkoló kialakításával kapcsolatos költségeket és feladatokat köteles viselni,
annak megtéľítését a bérbeadőva| e|ozetesen megkötĺitt megállapodás aIapjtn kérhęti.
Amennyiben a költségek mértékéről és megtérítéséről a felek előzetesen nem
állapodtak meg, úgy abér|ő azokmegléľítését semmilyen jogcímen nem követelheti a
bérbeadótól a bérleti jogviszony megsziĺnését követően sem.

3.) felkéri a Kisfalu Kftt a pźtIyźzatkozzététe|éľe és lebonyolítźsfua.
4.) eredménýelen eljaľás esetén a páIyazat eredményének megáIlapítására a

Y ár o s gazđálko dás i é s P érzügyi B izott ság ot hatalmazza fe|.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető ígazgatőja
Határiđő : 20 1 4. ápri|is 24.

Dr. Kocsis N{.áúé

S zav azásr a bocsátj a a ľendelet-t erv ezetęt.

BUDAPEST rózsp,r.vÁnos xÉpvIspro-rBsľÜrBľp
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos vlil. KERÜLET
oľronuÁľyza'ľ xÉpvrsBr-o TESTULETENEK

ELFOGADJA ES
JoZsEFvÁnosl

13t2014.(rV.28.)
TULAJDONABAN
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Álló Ünps TELKEK' ľBt-ÉpÍľvrÉľyns INGATLANox. GnpKocsr-ľnÁr'r-óx
ns DoLoGBÉnr-aľ 

.ľÉnľna.oÁsÁľĺ.r 
ľnr,ľÉľn,lnÍnol szoĺo 5gl201|.

(xI.07.) oľxonvĺÁľyza.ľI RENDELnľ vĺóoosÍľÁsÁnól.

Dr. Kocsis M:álté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület |7 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkodás nélkül
me galkotta a l 3 l 20 I 4. (IV. 2 8. ) szźlmű ľendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKorÁsHoz ľ'ĺnĺosÍľBTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľ.vÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrBľp t7 IGEN, 0 NEM' 0
TARToZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos vilI.
KERÜLET ĺozsBľvÁRoSI oľxonľĺÁNYZAT xÉpvrsnLo _ TEsTÜLEľnľpx
13t2014.(Iv.28.) oľxonľĺÁlwzľTĹ RENDELETÉT AZ oľronľĺÁľyzĺ.ľ
TULAJDoNÁBAN ĺĺĺo Ünns TELKEK. ľBr,ÉľÍrvrÉľrrBs INGATLANOK.
GEPKOCSI-BEALLOK ES DoLoGBÉnr,nľ ľÉnľnaoÁsÁľĺ.r
ľrr-ľnľrLEIRoL szoĺo 59ĺ2011. (xI.07.) oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RENDELET
ľĺónosÍľÁsÁnól.

Napirend 3/3. pontja
Javaslat a Semmelweis Egyetem Arc. Állcsont. Szájsebészeti és Fogászatí
Klinikáj ának kérelmének elbíľálásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis lll4áté - polgáľmester

Dr. Kocsis M:áLté
Írásbeli előterjesztés, amelyet az illetékes bizottsźrymegláľgyalt. A napirenđvitájátmegnyitja
és megadj a a szőt Szi|í Balazs képviselőnek.

Szili Balázs
A Szájsebészeti Klinika 4 db ingyenes paľkolóhelyet kért, amelyet a bevételkiesés, illetve az
AFA-fizetési kötelezettség miatt az eLőterjesztés nem tźlmogat. A bevételkiesés az egy
pľobléma, azonban azt gondolja, az egy támogatásra mé|tő cél, hogy a Klinikrĺľa a mentő el
tudja száI|ítani a betegeket, továbbá, hogy meg tudjak olđani az eszkozilk és az élelmiszerek
szźůIítását. Yalőszíníi, hogy megfelelő logisztikával meg tudják olđani 2 paľkolóhely
igénybevételével, ezért javasolja, hogy 2 db helyet biztosítson az onkotmányzat ingyen a
Klinika tészére.

Dr. Kocsis lN.Iáté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő tészére.

Pĺntéľ Attila
A Klinikanak van olyan kijeltilt helye, ahol a mentők megállhatnak, ezen kívĹil van egy
kijelölt rakodóhelye, és ezen felül még kérnek 4 db paľkolóhelyet?



Dľ. Kocsis M:áté
Megadja aszőt dr. Mészar Erika aljegyzónek.

Dr. Mészár Erika
Képviselő Uľ jól értí. 20l3-ban a VPB máľ döntött az Egyetemnél 30 méteres időkorlát
nélkĺili, koncentrált rakodó kijelolésérőI.Ez a 30 méter jelenleg megvan azEgyetem e|ótt. Az
Egyetem azt szerętné,ha négy ingyenes, kizárőIagos vźrakozőhelyet kapna. Az egyeztetések
soľán nem defltlt ki egyértelm{ĺen, hogy szeľetné-e beoseľélni a 30 méteľt a négy kizártllagos
vttrakoző helyre, vagy ezenfelül szeretne még négy vźlrakozóhelyet.
A Hivatal megvizsgáIta a KońerĹilet-felügyelet munkatáľsaival a helyszínt. A Palota
negyedben a paľkolás nehezen megoldott. Azza\', hogy egy koncentrált rakodóhely van
jelenleg, az egy meghatźrozott időszakbarl teszi lehetővé az Egyetem számára a rakodást,
egyébként a ttjbbi időszakban más is haszná|hatja a parkolóhelyet. Ezért nem javasolták a
kizér őIago s v ár akozőhelyek me gad ás át.

Dr. Kocsis M.áúé
Megadja aszőt Jakabfu Tamás részére.

Jakabfy Tamás
Ugy gondolja nem sztikséges a ĺégy paľkolóhelY, Az sem reális, hogy az AFA értékét sem
fizetik ki. Kéri, ha a továbbiakbaĺ táĺgya|nak, ań ís kérdezzék meg tőlfü, hogy az
Egyetemnek nem messze ettő| a klinikától van egy telken kijelölt parkolóhelye, hogy azt a
telket nem tudják-ehasznźini erre a célra? ott legalább 30-40 autó elfér.

Dľ. Kocsis },Iáúé
Megadja aszőt dľ. Révész Mártarészéte.

Dr. Révész Márta
Megkérdezi, az Egyetemnek biztosított 4 parkolóhelyen kívül kérnek még további négy
parkolóhelyet?

Dľ. Kocsis Máté
Azon gondolkodnak, hogy a 30 méteres rakodóhelyen hrány daľab autó fer el. Megadja a szőt
Biál Csabának.

Biál Csaba
Hat autó fér el.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Mészáľ Erika aIjegyzőĺek.

Dr. Mészáľ Eľĺka
A 30 méteres koncentrált ľakodóhely megmarad. A 4 ingyenes, kizáĺőIagos várakozóhelyre
nem tettek javaslatot, mert azt a 4 đaľab paľkolóhelyet csak az Egyetem vehetné igénybe. A
hat hely azmegmarad.

Dr. Kocsis lNIáté
Szili Ba|azs képviselőnek adja meg a szőt.
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Szili Balázs
Visszavonj a a módosító indítvanyát.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy az e|óteqesńés tétrgyában további kérdés, hozzásző|ás nem érkezett. A
nap iľend v ítáj át |ezfu j a, é s a kcjvetk ezo hatźľ o zati j av aslato t bo cs áĹj a szav azásr a.

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy a Semmelweis Egyetem Aĺc- Átlcsont- Szájsebészeti és
Fogészati Klinikájának Budapest VIII. kertilet Mária v 52. száma|attí épület homlokzata előtt
kialakítaĺrdő, 4 darab kizźrőIagos haszná|atu vźttakozőhely đíjmentes használatba ađásźra
irĺĺnyuló kérelmét nem tiímogatja.

Felelős: polgármester
Hatfuiďő: 2014. ápri|is 23.

Dľ. Kocsis }'IáLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen,0 nem szavazatta|, tartőzkodás nélkül a
hatát o zatot elfo gadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELENVAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATH)ZAT ALH)Z EGYS ZERU SZóToB B s Éc s zÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
61ĺ2014. (Iv.23.) O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL17IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Semmelweis Egyetem Aľc- Áilcsont- Szájsebészeti és
Fogászati Klinikájának Budapest VIII. kerĹilet lllĺaľiau.52. szźlma|atĺi épület homlokzata előtt
kialakítandő, 4 darab kizaľólagos hasznźt|atű vátakozőhely díjmentes használatba ađźĺsára
inányuló kéľelmét nem támogatja.

Felelős: polgáľmester
Hatáľiđő: 2014. ápri|ís23.

4. Y agyonkezeléssel, váľosůizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat az új Teleki téri piaccal kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előteľjesĺés, pOTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis M:áté
Írásbeli előterjesĺés, amelyet bizottság nem tárgyalt. A napirend vitáját megnyitja, és
megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.
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Komássy Ákos
Reméli, hogy a piacot átadják május 9-én. Az anyagból nem derült kí a számára, miért vá|t

,,feleslegessé'' egy kaľbantartó és a keľtész a Vaľosüzemeltetési SzolgáIatnál. Egy új piac
megnyitásából számźlta nem következik, hogy egy kaľbantaľtóval és egy kertésszel
kevesebbre van szüksée.Uey gondolja,lehetne 2főve|emelni aSzoLgáIat|étszźtmttazujpiac
megnyitása kapcsán. Június végéig fogja ellátni a Varosüzemeltetés az órzésí feladatokat a
piacon.
Várható, hogy a júniusi képviselő-testületi ülésľe eloterjesztés készi.il, amely a|apján
eredményes lesz a kozbeszerzés, vagy ez csak egy átmeneti kijelölés annak, hogy meddig
fogja a Szolgálat őrizĺí a piacot, és majd júniusban újra meghosszabbítják a megbizást?
Reméli, sokkal olcsóbb Lesz a kozbeszerzés alapján megvalósulő őrzése a piacnak, mint
amennyiért azt a Yárosüzemeltetés ellátja. Ebből az kovetkez1k' hogy egy-két hónapig a
Szolgálat is el tudja látĺi az órzési feladatokat. A Vaľosüzemeltetési Szolgálat módosított
Alapító okiľatát is előterjeszik. Támogatni fogźk azt. Egy kérdés merÍilt fel azzal
kapcsolatban. Mikor szźlmithatnak ana, hogy a Vĺĺrosüzemeltetés új székhelyre kerül?
Nagyon szeretnék, ha a Kesztyíĺgyaľ belakhatná a teljes épületet, és a Várostizemeltetés más
ĺinkormányzatí iĺgat|anban ta|áIna székhelyet. Kéľhetik-e, hogy a jriniusi testületi ülésľe a
Váľosüzemeltetés rij székhelyére való j avaslatot is hozzźtk be?

Dr. Kocsis N{.áté
Megadja a szőt dr. Sáĺa Botond alpolgármesternek.

Dr. Sára Botond
Áľesľlely átcsoportosításról van szó. A piac működéséhez az íntézményen belül szfüsé,g van
további álláshelyekĺe, de nem intézsnényen belül. Ezért źttcsoportosítással megoldható. A
paľkfenntaľtási feladatokat az intézmény szerződésekkel |átja el, meľt így
költséghatékonyabb. Ezért a korábban megmaľadt kertészeti státusz átcsoportosíthatő. Az
orzési feladatokĺa kiíĺt kĺjzbeszeruésí eljĺáľás eredménýelen lett, ęzért ez egy ideiglenes
állapot. Ismételten kozbęszerzési eljaľás kerül kiírásra. Ez a cé|szerí költséghatékonyság
szempontjából. Meg van intézĺnény új székhelyének helyszíne, központosítva lesz a cég.
Ennek a pénzugyi forrását is meg kell találni. Nagyon sok feladatot lát el jelen pillanatban a
cég, ezért nem lerĺre célszerrĺ egy költözéssel bolygatru azt a feladatok ellátása közben. Ugy
gondolja, amikor a feladatellátást nem zavĄa, akkoľ kell a költĺjzést és ĺisszevonást
végľehajtani. Konkľét határidőt nem tud mondani, de ahogy az alkalmassá válik,
megvalósítják. A Testület meg fogja hozru az eÍÍe vonatkozó döntést.

(I6 óra 54 perckoľ dr. Kocsis Máté polgĺźrmester elhag,ja a termet. Az ülés vezetését átadja
Egry Attila alpolgármester részĺźre.

]6 órą 55 perckor Soós Gyorgł elhagyja a termet, a Képviselő-testület létszáma így l5 főre
csôkken.)

Egry Attila
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselő részéte.

Jakabfy Tamás
Az e|ótetjesztést este kapták, ezért nem tudta az alaposan átnézĺi. A közbeszeruési eljĺáľás

eredménýelen lett, mivel a je|entkezők 800-1.000.- Ft-os óľadíjat ajanlottak, és eń túlkęvés,
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mivel a kamarai ajáĺ|ás I.228.- Ftlőra. olyan eljáľást szeretnének kiírni, ahol lesz egy olyan
jelentkező, aki I.2f8.- Ftlőrađijért vtila\a a munkát. Megkérdezi, ebből aZ I.228.-
Ft/óradíjból miért nem tud az onkormźnyzat aSzoLgáIatkeretein belül létĺehozni egy státuszt,
illetve annyi státuszt, amennyi ke||? Az, hogy ebben a párhőnapban többért végzi az ótzést a
JvsZ, az a tulmunka elrendelése miatt van. Ugy gondolja, hosszú távon ebből a pénzbőI a
JvsZ státusszal is meg lehet oldani a piac őrzését.

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Mészár Erika j egyzőnek.

Dr. Mészáľ Erika
Az onkormányzatnak is elsődleges célja, hogy saját munkavállalókkal lássa el a feladatot.
Csak abban az esetben fu ki kozbeszęrzési eljaĺást, és végeńetí a feladatot ktilső
szo|gá|tatőval, ha olcsóbban tuđja azt megoldani. Számítások at végeztek az |gazgatő IJrral,
hogy a Szolgálat mennyiéľt tudná megoldani. Azirtézményi dolgozók köztisztviselők, illetve
munkavállalók. A bértáblájuk és az egyébjuttatásuk sokkal magasabb összegre jĺlnne ki, mint
az I.228.- Ft. Amikor az ismétęlt közbeszęrzési eljáĺást a VPB elé terjesztik, akkor ilyen
jellegri számításokat is fognak csatolni az e|óterjesztéshez.

Eg.y Attila
Megadja a szőt Acs Péter tészéte.

Ács Péter
A piac őrzéséte, saját munkavźi|a|őva| 3 munkanapos iđőtaĺtamban 15 fo sztikséges. Ez havi
bontásban, ha egy főre 120.000.- Ft bruttó ťlzętést számolnak, valamint a járulékokat és a
cafeteria részt, akkor jóval meghaladja az egy hónapra eső igényelt ĺisszeg, mintha azt egy
külső vagyonvédelmi cég |átná e|. A kĺjvetkező iilésľe ezt számokkal fogjfü aIźńámasńani,
amely egyéľtelműen ki fogja mutatni, hogy olcsóbb egy külső vagyonvédelmi cég bevonása,
mint a feladat saját munkaváIlalőva| történő ellźtása.

Eg.y Attila
Megállapítja, hogy az e|oterjesztés tárgyában további kérdés, hozzźsző|áS nem érkezett. A
napirend vitáját|ezźtrja, és a következőhatźnozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előtetjesztés 1. szźlmu mellékletét képező a Jőzsefvźtosi KözteľĹĺlet-
felügyelet és Vaľostizemeltetési Szolgálat a|apitő okiratát módosító okiratot és az
előterjesaés 2. számu melléklętét képező egységes szerkezetbe foglalt aIapítő okiratot'
2014. május 05. napi hatá,Iybalépéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 05.

2. elfogadja az előterjesztés 3. számu mellék]etét képező a Jőzsefvźĺrosi Közteľülęt-
feltigyelet és Varosüzemeltetési SzoIgéiat Szervezeti és Működésí Szabá|yzatát, vaIamint
az annakńszétképező szervezeti ábrźń20|4. május 05. napi hatéiyba lépéssel.
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Felelős: polgármester
Határido: 2014. május 05.

3. felkéri a polgármestert a határozat I-2. pontjában foglalt dokumentumok a|áítástlra.

Felelős: polgármester
Határido : a dokumentumok a|áir ásának határidej e 20 1 4. ápríIis 24 .

4. a Jőzsefyárosi Kozteľiĺlet-feliigyelet és Várostizemeltetési Szolgálat szervezeti felépítését
az I-2. pontban foglalt dokumentumok hatálybalépésével egyidejűleg az alábbiak szerint
vźůtońatjameg:
A Varosüzemeltetési Szervezeten belül :

- 1 fő kertész (Mt.) munkakör megszüntetése a Keľtészeten beliil,
- 1 fő kaľbantartó-segéd (Mt.) munkakĺir megszüntetése a Szakmai Kdzponton beltil.

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

beltil (a vźitoztatással összesen:2 fő piacvezető-helyettesi _ Mt. - munkakör),
- 1 fő adminisztrátori (Mt.) munkakĺjľ Iétrehozása a Teleki téri piacon belül.

A váItozással a Ktfv., illetve }l.4t. hatá|ya aIá tartoző munkakörök száma nem vźl|tozik, a
koltségvetési szerv továbbra is ĺisszesen 213 fó engeđéIyezett álláshellyel rendelkezlk,
amelyből 78 fő Kttv., 135 fő Mt. szeľinti foglalkoztatott.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2al4. május 05.

5. a 4. pontban foglaltak miatt Józsefuaĺosi Közterület-felügyelet és VáľosĹizemeltetési
Szo|gá|at kĺiltségveté sét az alábbiak szeľint módosítj a:

a) a 80103 Szakmai központ cím - kötelezó fę|adat - a szemé|yi juttatások e|oirźnyzatfuőI
3.230 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájźlrulási adó
előírźnyzattő| 872 e Ft-ot átcsoportosít a 80105 Teleki téri piac cím - kötelęző feladat -

a szemé|yijuttatások eIóirźnyzatára 3.230 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő jaľulékok és

szociális hozzĄźlruIási adó e|őkányzatára8]2 e Ft-ot.
b) a 80103 Szakmai központ cím - kötelező felaďat - a szeméIyi juttatások előírtnyzatárő|

248 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáĺulási adó

e|őirtnyzatról 89 e Ft-ot átcsopoľtosít a 80l05 Teleki téri piac cím - kötelezó feladat - a
személyi juttatások e|őfuányzatáĺa 248 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájttrulási adó e|oirtnyzatáta99 e Ft-ot cafetéria címen.
c) a céljellegtĺ kiadásokon belül a cafetéria Soľon meglervezett összeget a 80103 Szakmai

költségvetési címén 337 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyidejűleg ugyanezęn cisszeggel
megnöveli a 80105 Teleki téri piac céIe|őfuźnyzatát.

d) a 80103 Szakmai kĺizpont cím - kotelező feladat - bevételi mfücidési ťlnanszírozásí
bevételen belül az irtnyítőszervi támogatásként folyósított tźlmogatás fizetési szźlm|én

történő jőváirása e|őirtnyzatźrol4.439,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 80105 Teleki téri piac
cím kötelező feladat - bevételi működési ťlnarszírozási bevételen belül aZ

írźnyítőszewi tźlmogatásként folyósított támogatás fizetési szźtmlźlĺ történő jőváirása
eloiráĺyzatáľa.

30



Felelős: polgármester
Határido: f014. május 05.

6. a ,,Budapest, VIII. kerület teleki téri piac élőerővel biztosított vagyonvédelmi őrzése''
tárgyu kozbeszerzési eljarásban az előterjeszés 4. számu mellékletét képezo
BíráIőbizottságegyénibíráIatilapjaiszerinti javas|ataLapján
a) a Bloc Quest Személy-, Vagyonvédelmi és Magĺĺrĺryomozői Kft. (székhely: 4031

Debrecen, Erőss Lajos u. 15.) ajánLattevő, a Future Security Személy- és
Vagyonvédelmi Zrt. (székhely: 1148 Budapest, Fogaľasi út 5.) ajźnIattevő, a
Nemzetközi Testőr Biztonságszo|gáLati Kft. (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet kľt.
28.v2.) Underboss Vagyonvédelmi Kft. (székhely: 1139 Budapest, Hajdú utca42-44.)
közös ajtn|attevők aján7ata éľvénytelen a Kbt. 74.$ (1) bekezdés e) pontja a|apjźn,
tekintettel arra, hogy nem adta meg az aján|atkérő źita| kért felvilágosítást és a
hianypótlási határidőre nem nyÍrjtott be hianypótlást, így nem állapítható meg, hogy az
ajtn|attevő alkalmas-e a szerzőđés teljesítésére, nem áII-e l<lzźró ok hatálya a|att,
valamint, hogy az ajźtn|ati aľ megfelel-e a vonatkozó hatályos jogszabźůyokban
foglaltaknak.

b) az Atalian Global Services & Secuľity Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmaľk u. 16.)
ajtn|attevó ajźnlataa Kbt. 74. $ (1) bekezdés d) és e) pontja alapjáĺ érvénýelen, mivel
az aján|atźhan és a hiánypótlás keretében benyrijtott referencía ígazoIźlsból sem
áI|apíthatő me g az M 1 . alkalmas s ági követelmény telj e sül é se.

c) a T.o.M Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltań Zrt. (székhely: 1106 Budapest,
Maglódi t|t 25.) ajtnIattevő ajźnIata a Kbt. 74. s (1) bekezdés e) pontja a|apjźn
érvénýelen, mivel - az ajźnlatkétó á|tal kért felvilágosítás megadásának hiányában -
nem állapítható meg, hogy az ajźnlat megfelel-e a vonatkoző egyéb hatályos
jogszabáIyokban foglaltaknak, továbbá az ajźn|at és a hianypótlás taľtalma k<jz<jtti

ellentmondás nem került feloldásra, az ellentmondás csak a szakmai ajáĺúat
módosításával lenne orvosolható, amely azonban a Kbt. 67. $ (7) bekezdés b) pontjába
Íitközne.

d) a közbeszerzésí eljarás a Kbt. 76. $ (1) bekezdés b) pontja aIapjtn eredménýelen,
tekintettel aľra, hogy az el1árźsbaĺ csak érvénytelen ajánlatok érkeztek.

Felelős: polgiírmesteľ
Hataridő: 2014. ápn|is 23.

7. aziđeíglenes piac mfüödésének meghosszabbitása miatti többletkĺjltségekĺe, az új Teleki
téri piac orzéséte, illemhely bérléséľe 2.479,0 e Ft-ot, az ideiglenes piac őrzésére |.248,8 e
Ft-ot, vásárlói paľkoló őtzéséte, a parkoló végleges kialakításahoz és tizemeltetéséhez
3.350,2 e Ft-ot biaosít egyrészt a 11605 címen Palotanegyed foľgalmi rendjének tervezése
és kivitelezése 5.386,0 e Ft beruhĺŁási eIóirźnyzat maradványából 2.655,3 e Ft-ot, a 11407
címőrzés e|óirányzatról 1.281,0 e Ft-ot és a 11107-01 címen tewezett általános tarta|ék
e|oirányzatbő| 3 .I 4I,7 e Ft-ot.

Felelős: polgĺírmester
HaÍáriđő: 2014. ápri|is 23.

8. ahatźnozat1. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkormányzat 11605cím _ önként váI|a|t feladat - Palotanegyed forgalmi
rendjének teľvezése és kivitelezése beruházási elóírányzatrő| 2.655,3 e Ft-ot, II407 cím
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dologi - kötelező feladat _ előfuáĺlyzatrőI7.28I,0 e Ft-ot és a 11107-01 cím múködési cél
és általános tartalékon beltil az á|taIános tartalék _ kote|ęző feladat - előiranyzatárő|
3.T4I,7 e Ft-ot átcsoportosit a 11108-02 cím ťrnanszirozási működési kiadáson belril az
irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kĺjtelező feladat
eloirányzatára.
b) a Jőzsefvźrosi KözteľĹilet-feltigyelet és Várostizemeltetési Szolgálat 80105 Teleki téri
piac cím - kĺitelező feladat _ bevételi mfütjdési ťĺnanszítozási bevételen belül az
fuźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn történő jóváírása
e|óirtnyzatát 7.078,0 e Ft-tal, ezze| egyíđejűleg a szeméIyijuttatás e|őirányzatát 4.040,4 e

Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájaĺu|ási adó eloirtnyzatát 1.031'8 e

Ft-tal, a dologi e|őirtnyzatátz.}}s,8 e Ft, megemeli.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. ápri|is 23.

9. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításántů ahatározat
8' pontjában foglaltakat vegye fĺgyelembe.
Felelős: polgármester
Hataĺidő: koltségvetési rendelet kĺjvetkező módosítása, legkésőbb 2014'június 30.

10. a) a Szerdahelyi u. 9. szám a|atti iĺgatlan esetében a béľleti díjat iđőszakosan árusító
őstermelok esetében 3.000,- Ft/hónap + Afa/gépkocsi-beá11ó, a piacon állandó jelleggel
ĺíľusító kereskedők tészére 5.000,- Ft/hónap + Afa/gépkocsi-beálló összegben á||apíť1a

meg, és

b) az onkormźnyzat tulajdonában áIIő tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásĺĺnak feltételeiľől szóló 59l20I1. (XI. 07.) onkoľmtnyzati
ľendelet 13. $ (2) bekezdése alapjźn a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszegű
óvadék megťrzetését elengedi' és

c) az onkoľmźnyzat fulajdonában á11ó tires tęlkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről szóló 59l20I1. (XI.07.) önkormányzati
rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló
nyilatkozatkozjegyzői okiratba foglalásátóla béľleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|4. áprilís 23.

11. a hatźnozat 10. pontja a|apjźn felkéľi a Kisfalu Kft-t a Szerdahelyi u. 9. sztlm aLattí

ingatlan esetében a gépkocsi-beállókĺa vonatkozó bérleti szerződések me gkötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataľidő: a bérleti szeruođések megkcitésének határideje20|4. május 10.

12. a 4612013. (III.05.) számuhatáĺozat 4.c) pontját az alábbíak szeľint módosítja:

,,hozzźĄárul a Budapest VIII. keľiilet, 35123/I| he|Lyrajzi szám a\attí új Teleki Lász\o téri
piacon ta|źihato E4 je|íi, 30 m2 alapterülettĺ, ĺinkoľmányzatí tu|ajđonban lévő, nem lakás
célú helyiségben a bérbeadóratartoző felújítási munkfü koltségének bérleti đíjba töľténő

beszámításźůloz bruttő 1.407.568 Ft összegben a munkák elkészültét, valamint annak
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Ieigazo|ását követő legfeljebb 14 hónap alatt, illetve a bérleti jogviszony fennállásáig,
havonta egyenlő részletben. Ameruryiben a bérleti jogviszony abérlo bérleti đíj tartozása
miatt felmondásra keľült, a béľlő a még nem rendezettbenlhźzásainak megtéľítésére nem
jogosult".

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

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 14 igen, 0 nem szavazattal, I tartőzkodás mellett a
hatén o zatot elfo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHI Z Ir,ĺrN o s ÍIBTT S ZóTo B B S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
62/2014. (IV.23.) 14IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. eIfogađja az előterjesztés 1. száłĺlí mellékletét képező a Józsefuárosi Közterület-
feltigyelet és Városüzemeltetési Szo|gáIat a|apítő okiratát módosító okiratot és az
előterjesztés 2. szźtmts' mellékletét képező egységes szeľkezetbe foglalt a|apítő okiľatot,
2014. május 05. napi hatá|ybalépéssel.

Feielős: polgármester
Határidó: 201 4. május 05.

2. elfogadja az eLłĺteqesztés 3. szttmű męllékletét képezo a Jőzsefvárosi KözterĹilet-
felügyelet és Vĺĺĺostizemeltetési Szolgálat Szervezeti és Mtĺködési SzabétLyzatát, va|aĺĺtint
azannakrészétképező szervezetiábrát20l4. május 05. napi hatźiybalépéssel.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. május 05.

3. felkéri a polgáľmesteľt a hatźttozat I-2. pontjában foglalt dokumentumok a|áírástra.
Felelős: polgármester
HaÍaridŕĺ : a dokumentu mok a|áírásanak határidej e 20 I 4. ápri|is 24 .

4. a Jőzsefvźrosi Köztenilet-feltigyelet és Városiizemeltetési Szo|gźt\at szewezeti felépítését
az 1-2. pontban foglalt dokumentumok hatálybalépésével egyidejűlęg u alábbiak szerint
vźitoztatjameg:
A Városüzemeltetési Szewezeten beltil:
- 1 fő keľtész (Mt.) munkakör megsztintetése aKertészeten belül,
- 1 fő karbantartó-segéd (Mt.) munkakcir megsztintetése a Szakmai Központon belül.

A Teleki téri piacon belül:
- 1 fő további piacvezető-helyettesi (Mt.) munkak<jr létrehoztĺsa a Teleki tér piacon

belül (a vá|tońatással összesen:2 fő piacvezető-helyettesi _ Mt. _ munkakör),
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- 1 fő adminisztrátoľi (Mt.) munkaköĺ |étrehozása a Teleki téri piacon belül.

A váItoztssal a Kttv., illetve Mt. hatálya a|á tartoző munkakörök száma nem változik, a
kciltségvetési szerv továbbľa is összesen fI3 fó engeđéIyezett álláshellyel ľendelkez1k'
amelyből78 fő Kttv., 135 fő Mt. szerinti foglalkoztatott.

Fe1elős: polgármester
Határidő: 2014. május 05.

5. a 4. pontban foglaltak miatt Józsefuárosi Közteriilet-feltigyelet és Váľosüzemeltetési
Szolgálat költségvetését az alábbiak szeľint módosítja:
a) a 80103 Szakmai kozpont cím - kötelező feladat - a személyi juttatások e|őirányzatárő|

3.230 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő jarulékok és szociális hozztljtruIźsi adó
eloirtĺnyzatrőI872 e Ft-ot átcsopoľtosít a 80105 Teleki téri piac cím - kötelezó fe|adat -

a személyi juttatások elofuányzatára 3'230 e Ft-ot, a munkaadókat teľhelő járulékok és

szociális hozzátjfuu|ási adó e|őirányzattra872 e Ft-ot.
b) a 80103 Szakmai kozpont cím - kötelezo feladat - a szeméIyi juttatások e|őirźnyzatárő|

248 e Ft-ot, a munkaadókat teľhęlő járulékok és szociális hozzźljnuLási adó
előĺtźnyzatról 89 e Ft-ot átcsopoľtosít a 80105 Teleki téri piac cím - kötelező felađat - a
személyi juttatások előírźnyzatźna 248 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájáruIźĺsi adó e|oirtnyzatara89 e Ft-ot cafetéria címen.
c) a céljellegrĺ kiadásokon belül a cafetéria soron megtervezett összeget a 80103 Szakmai

költségvetési címén 337 e Ft-tal csökkeĺti, ezzel egyidejűleg vgyanezen osszeggel
megnöveli a 80105 Telęki téri piac cé|e|ófutnyzatát.

d) a 80103 Szakmai központ cím _ kötelező feladat - bevételi működési ťnanszirozásí
bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlźn
tĺjľténő jőváírása e|óiráĺyzatarő| 4.439,0 e Ft-ot átcsoportosít a 80105 Teleki téri piac
cím k<jtelező feladat - bevételi műkodési ťlnanszírozási bevételen belül az
fuányítőszervi támogatásként folyósított ttlmogatás Íizetési számlán töľténő jóváírása
e|oirźlnyzatźna.

Fęlelős: polgáľmester
Hatáľido: 2014. május 05.

6. a ,,Budapęst, VIII. kerület teleki téri piac élőerővel biztosított vagyonvédelmi
tárgyu kozbeszerzési eljárásban az előterjesztés 4. szźlmĹĺ mellékletét
Bírá|őbízottságegyénibítźúati|apjaiszeťlLnti javaslatalapján
a) a Bloc Quest Személy-' Vagyonvédelmi és Magĺínnyomozői Kft. (székhely: 4031

Debrecen' Erőss Lajos u. 15.) ajźĺnlattevo, a Future Security Személy- és

Vagyonvédelmi Zrt. (székhely: 1148 Budapest, Fogaľasi út 5.) ajáĺiattevó, a

Nemzetkĺjzi Testőr Biztonságszolgá|ati Kft. (székheIy: 1073 Budapest, Erzsébet krt.
28.Il2.) Underboss Vagyonvédelmi Kft. (székhely: 1139 Budapest, Hajdú utca42-44.)
közcjs ajrínlattevők ajáĺ.iata érvénýelen a Kbt. 74.$ (1) bekezdés e) pontja aIapján,
tekintettel aľľa, hogy nem adta meg az ajźnlatkérő á|taI kért felvilágosítást és a
hianypótlási határidőre nem nyijtott be hianypótlást, így nem állapítható meg' hogy az
ajźn|aItevő alkalmas-e a szerződés teljesítésére, nem á||-e kiztró ok hatálya alaÍt,
valamint, hogy az ajtn|ati aľ megfelel-e a vonatkoző hatályos jogszabá|yokban

foglaltaknak.

orzése',
képező



b) az Atalian Global Seľvices & Security Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 16.)
ajtn|attevo aján|ata a Kbt' 74. $ (1) bekezdés đ) és e) pontja alapján éľvénýelen' mivel
az ajánIatában és a hiĺínypótlás keľetében benyújtott referencia igazolásból sem
á|Iapítható meg az Ml. alkalmassági követelmény teljesülése.

c) a T.o.M Controll 200I Yagyonvédelmi és Szolgáltaó Zrt' (székhely: 1106 Budapest,
Maglódi iLt 25.) ajtn|attevő ajánIata a Kbt. 74. s (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénýelen, mivel _ az ajźn|atkéró á|ta| kért felvilágosítás megadásának hiányában -

nem állapíthatő ffieg, hogy az aján|at megfelel-e a vonatkoző egyéb hatályos
jogszabá|yokban foglaltaknak, továbbá az ajtnlat és a hianypótlás tartalma közĺjtti
ellentmondás nem keľült feloldásra, az ellentmondás csak a szakmai ajźnlat
módosításával lenne orvosolható, amely azonbarl a Kbt. 67. s Q) bekezdés b) pontjába
ütközne.

d) a közbeszeruésí eljarás a Kbt. 76. $ (1) bekezdés b) pontja a|apjźln eredménýelen,
tekintettel arra,hogy az eljátásban csak érvénytelen ajanlatok érkeztek.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. ápríIis 23.

7. az iđeiglenes piac mfüödésének meghosszabbítźsa miatti tĺjbbletkoltségekre, az új Teleki
téri piac őtzésére, illemhely bérlésére 2.479,0 e Ft-ot, az ideiglenes piac őrzésére |.248,8 e
Ft-ot, vásárlói paľkoló orzésére, a parkoló végleges kialakításahoz és iizemeltetéséhez
3.350,2 e Ft-ot biĺosít egyrésń. a 1 1605 címen Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése
és kivitelezése 5.386,0 e Ft beľuhazási előiranyzat maradvmyábő| 2.655,3 e Ft-ot, a |1407
cím őrzés előirźnyzatról 1.28l,0 e Ft-ot és a 11107-01 címen tewezett áLta|áĺos tartaIék
e|őktnyzatbőI 3 .I 4I,,7 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. április 23.

8. ahatátozat7. pontjźhan foglaltak miatt:
a) az onkoľmányzat 1l605cím _ tjnként váIlalt feladat - Palotanegyed forgalmi ľendjének

tervezése és kivitelezése beľuhazási előirrínyzatrő| 2.655,3 e Ft-ot, II407 cím dologi _
kotelezo feladat _ e|őirányzatrőI I.28I,0 e Ft-ot és a 11107-01 cím mfüĺidési cél és
általános tartalékon beliil az általános taľtalék _ kĺjtelező feladat _ e|őírtnyzatźrőI
3.I4I'7 e Ft-ot átcsoportosita|1108-02 cím finanszírozási működési kiadáson be|ulaz
fuźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kötelező feladat -

e|őírźnyzatáĺa.
b) a Jőzsefvárosi Kĺjĺertilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80105 Teleki téri
piac cím _ kötelező feladat _ bevételi múkodési ťlnanszírozási bevételen beliil az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szétrciźn töľténő jőváítźsa
előirányzatźú 7.078,0 e Ft-tal, ezzel egyiđejűleg a személyi juttatás eLőirźnyzatát 4.040,4 e
Ft-tal, a munkaadót terhelő jáÍulék és szociális hozzájźrulási adó e|ł|irźnyzatát 1.03l,8 ę

Ft-tal, a dologi e|oirtnyzatát2.005,8 e Ft, megemeli.

Felelős: polgármesteľ
Hatátiđo: 2014. apri|is 23.
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9. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet kcivetkező módosításánáI ahatározat
8. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határido: költségvetési rendelet kĺjvetkező módosítása, legkésőbb 2014.június 30.

10. a) a Szerdahelyi u. 9. szźtm alatti ingatlan esetében a béľleti díjat időszakosan ánrsító
őstermelők esetében 3.000,- Ftlhónap + Afa/gépkocsi-beá11ó, a piacon állandó jelleggel
árusító kereskedők részére 5.000,- Ft/hónap + Afa/gépkocsi-beálló összegben źilapítja
meg' és
b) az onkormányzat tuIajdonábaĺ á11ó tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállók és dologbérlet béľbeadásanak feltételeiről szóló 59l20I1. (XI. 07.) önkormźnyzati
ľendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő tisszegű
óvadék megfizetését elengedi, és
c) az onkormtnyzat fulajdonában álló tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-

beállók és dologbérlet bérbeadásanak feltétęleiről szóló 59l20I1. (XI.07.) önkormányzati
ľendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a\apjźn eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló
nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: polgármester
Hatźrĺďő: 2014. áprl|is 23.

11. a határozat 10. pontja alapjźn felkéľi a Kisfalu Kft-t a Szerdahelyi u. 9. szám alattí
ingatIan esetében a gépkocsi-beállókľa vonatkozó bérleti szęrzó đések me gköté séľe.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataridő: a bérleti szeruőďések megkötésének határiđeje201'4. május 10.

12. a 4612013. (III.05.) szttmtĺhatározat 4.c) pontját az a|źlbbíak szerint módosítja:

,,hozzájárul a Budapest VIII. kerĹilet, 35I23lI| he|yrajzi sztlm a|atti új Teleki LászIő téri
piacon ta|tihatő E4 jelu,30 m2 alapteľülehĺ, ĺlnkormányzati ĺiajdonban lévő, nem lakás
célú helyiségben a bérbeadóru tartoző felújítási munkak költségének bérleti díjba töľténő
besztlmításźlhoz bruttő 1.407'568 Ft ĺjsszegben a munkák elkésztiltét, valamint annak
Ieigazolásźú' követő legfeljebb 14 hónap alatt, illetve a bérleti jogviszony fennállásáig,
havonta egyenlő részletben. Amennyiben a bérleti jogviszony a bérlő béľleti dť1taĺtozása
miatt felmondásra keľĹilt, a béľlő amég nęm rendezettbenlházásainak megtéľítéséľe nem
jogosult".

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. ápri|is 23.

Napiľend 4/2. pontja
Javaslat a Jónsefválros ktizigazgatási terüIetén a járművel ttirténő várakozás
kiegészítő, helyi szabá|yozásárćll szĺíló 26ĺ2010. (W.18.) tinkoľmányzati
rende|et mĺódosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgĺírmester



Egry Attila
Az írásbe|i előteľjesztést az illetékes bizottságok megtárgyaltak. A napirend vitáját megnyitja.

(I7 óra 0l perckor dr. Kocsis Máté visszajott a terembe, a Képviselő-testület létszáma 16Íő.)

Egry Attila
Megállapítja, hogy az eloterjesztés táĺgyában kérdés, hozzászólás nem étkezett, ezért a
nap iľend v itáj at |ezfu j a. S zav azźsr a bo c sátj a a rende l et-t ew ęzetęt.

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrpľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VilI. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl
oľxomĺÁľYZAT xÉpvrsBr,o TESTÜLEľÉľE,K
14t2014.N.01.)oNKonľĺÁNyzĺ.ľr RENDELETET ĺózsnľvÁnos
K0ZIGAZGATÁSI TERÜLETEN A ĺÁnľĺuvEl, ľonľÉľo vÁnĺxozÁs
xrncÉszÍľo, HELYI sZABÁLYozÁsÁnór, szoĺo 26ĺ2010.1vl.1s.)
oľronľĺÁNYZATI RENDELET MóDosÍľÁsÁnol.

Egľy Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a I4l2014. (V.01.) szźtmu rendeletet 16 igen, 0 nem
szav azatta|, tartő zko dás né l kül megalkotta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN to rÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsHoz lĺľlĺosÍrpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózspr.vÁnos rÉpvlsBro-ľBsľÜrpľp 16 IGEN. 0 NEM. 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vlil.
KERÜLET JóZSEFvÁnosr oľronľrÁľyzĺ,ľ xnpvrsnL,ő _ TEsTÜLEľnľľx
|'41201,4.(Y.01.)ONKoRMÁNYZATI RENDELETET ĺozsnľvÁnos
K0.ZI.GAZGATÁSI TERÜLETEN A ĺÁnľluvnr, ľonľÉľo vÁna.xozÁs
KIEGÉSZÍTŐ, HELYI SZABÁLYozÁsÁnól szoĺo 26t2010.1vl.18.)
oNronľĺÁNYZATI RENDELET MóDosÍľÁsÁnól.

(I7 óra 02 perckor ąz ülésvezetést dr. Kocsis Máté polgármester visszavette.)

Napirend 4/3. pontja
Javaslat az ingatlan-nyilvántartásban 35178 helyrajzi számon
nyilvántartott, teľmészetben Budapest VIII.' Jĺízsef atca 41. szám a|atti,
100 %o-ban łinkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésľe való
kijeltiléséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ igyvezetó igazgatő
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(I7 óra 03 perckor Soós Gyorgy képviselő visszajött a terembe, ugyanekkor dr. Sziĺágyi
Demeter elhag,lta a termet. A Képviselő-testüIet létszáma változatĺanul ]6 fő.)

Dr. Kocsis ľI.áté
Írásbeli előterjesztés, melyet az illetékes bizottság megÍfugyalt. A napirend vitáját megnyitja,
és megadja a szőt Jakabafy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az előterjesztés szerint a telek beépítettsége kb. 66 %. Ismęri ezt az éptiletet, melynek a
beépítettségét 100 %o-ĺak gonđolja. A belső udvarokon is állnak épiiletek. Ezt az adatot
honnan ,,vették''? Elhiszi, hogy sokan jelentkeztek a htzbőI, hogy megvásaĺolnák
ingatlanjaikat, de arryagi helyzetĺikkel kapcsolatban kétségei vannak, hogy valóban el tudná itt
adni az onkormanyzat alakások 50 %-át.

Dr. Kocsis M:áLté
Megadja aszőt Kovács ottő ígazgatő részére.

Kovács ottó
Az adatot az igazsźryugyí szakértői vélemény tarta|mazza, amely vélemény 2013
szeptembeľében késztilt. A béľlői vásaľlási szándékról jelen pillanatban nem lehet nyilatkozni,
csak azután,halźtjźl<, hány lakó erősítettę vételi szźlnďékát.

Dľ. Kocsis N{.álté

Megállapítja, hogy az előterjesńés tźtrgyában további kérdés, hozzásző|źts nem érkezett. A
nap irend v itáj át Lezźrj a, és szav azásra bo c sátj a a határ o zati j avaslatot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a Budapest VIII.' József utca 4|. szám a|atti, 35l78Ltĺsz-
ú épületet, valamint az abbarl talá|hatő lakás és nem lakás célú helyiségeket elidegenítésre
kijelöli. Az elidegenítésre a kijelölt lakások és nem lakás céljáľa szolgtůő helyiségek
tekintetében avéte|źtrat a vonatkozó, mindenkor hatályos önkormźnyzatí rendelet alapján kell
megállapítani.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatátiđő: 2014. ápľilis 30.

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazatta|, I l.artőzkodás mellett a
határozatot elfogadta

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lo rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATH)Z AT AL]FI)Z EGYS ZERÚ S ZoToB B sÉc s zÜns ÉGE S
HATAROZAT:
63t2014. (rV.23.) 15IGEN O NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dĺint, hogy a Budapest VIII., József utca 47. száma|aÍÍí,35t78hĺsz-
ú épületet, valamint az abban talá|hatő lakás és nem lakás célú helyiségeket elidegenítésre
kijelĺ]li. Az elidegenítésre a kijelĺilt lakások és nem lakás céljĺĺra szo|gá|ő helyiségek
tekintetében avéte|érat a vonatkozó, mindenkor hatályos ĺjnkormányzatí rendelet alapján kell
megá|lapítani.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. április 30.

Napirend 414. pontja
Javaslat a Nemzeti Lovarda teľületére vonatkozĺí łol<Ész módosítási
elj árás b an dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l:|iĺ.tńé - polgármester

Dr. Kocsis lĺálté
Írásbeli előteľjesztés, amelyet a bizottstą megtárgyalt. A napirend vitáját megnyida, és
megadja a szőt dr. Révész Mártaképviselő asszony részére.

Dr. Révész lfi.Iárta
Megkérdezí ahatá'rozati javaslat 3. pontját miért szfüséges a Képviselő-testületnek elfogadni,
miért nem elég, hogy az az előterjesztésben szeľepel?

(l7 óra 05 perckor dr. Szilágĺi Demeter visszajött a terembe, í8y a Képviselő-testület
létszáma ismét 17 Íő.)

Dr. Kocsis M:áté
Megadj a a szőt Fernezeiy Gergely fő építész részére.

Fernezely Gerely DLA
Azért sziikséges a 3. pont elfogadása, meľt kiemelt bervhźnźĺsról van szó, és ennek az eljźtrás
rendje teszi azt szĹikségessé. Más hivatal á|Iásfog|a|ásaęzt a döntést nem helyettesíti.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Révész Maľtanak.

Dľ. Révész Márta
Javasolja, hogy a 3. pontnál írjźkamondat elejére, hogy,,megźlllapitjď,.

Dr. Kocsis M:áúé
A módosítást elfogadj a.

További kéľdés, hozzźlszőIźls nincs. A napirenđ vitáját |ezárja, és szavazásra bocsáda a
kövętkező hatáľ o zati javas latot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. |ezárja a 38826 és a 3882915 helyrajzi szźtlĺlÍl telkeket magábarl foglaló terĹiletre
vonatkozóan a Nemzeti Lovaľda fejlesztéseinek megvalósítása éľdekében elindított
ĺórÉ s z mó do s ítás i e|j ár ás paľtners é gi e gy eńetésí szakaszti.

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



felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az á||ami főépítésznéI a 38826 és a
3882915 he|yrajzi szźlmu telkeket magábaĺ foglaló teľületre vonatkozóan a Nemzeti
Lovarda fejlesztéseinek megvalósítása érdekében elindított ĺórÉsz módosítási
elj arás vé gső szakmai véleményezési szakas zának lefolytatását.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő : 20I 4. április 3 0.

2. megáLlapída, hogy a 38826 és a 38829/5 he|yrajzí szźntÚ' telkeket magában foglaló
területre vonatkozóan a Nemzeti Lovaľda fejlesztéseinek megvalósítása érdekében
tĺjrténő ĺorÉsz módosítási eljĺíľás során akornyezet védelméért felelős kozigazgatási
szervek környezet- és természetvédelmi szakterÍ.iletet érintő véleményei a|apjźn a
tervhez nem szfüséges k<irnyezeti vizsgźúat lefolytatása, valamint a Íervezett
módosításnak j elentős környezeti hatása nincs.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2014. źlpr1lis 23.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy az 1. pontban foglaltakĺól éľtesítse az érintett
ko zígazgatási szerveket.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201 4. május 1 0.

Dr. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatźtrozatot 16 igen 0 nem szavazatta|,1taĺtőzkodźs
mellett elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH)Z EGY SZERŰ SZóTOB B s Éo szÜrsÉcp s
HATAROZAT:
64/2014. (rV.23.) O NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy d<int, hogy

1. |ezźĄa a 38826 és a 3882915 heIyrajzí sztlmis' telkeket magźlban foglaló területľe
vonatkozőan a Nemzeti Lovaľda fejlesztéseinek megvalósítása éľdekében elindított
l ol<És z mó do s ítás i elj áľás p artners é gi e gy eztetési szakaszát.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatőĺidő: 20I 4. ápri|ís 23 .

2. felkéri a po|gármestert, hogy kezdeményezze az á|Iałni főépitészné| a 38826 és a
3882915 helyrajzi számt telkeket magábarl foglaló területre vonatkozőan a Nemzeti
Lovarda fejlesztéseinek megvalósítása érdekében elindított lóxÉsz módosítási eljaľás
vé gs ő szakmai vél eménye zési szakaszának lefo lytatás át.

Felelős : polgĺírmesteľ
Hataridő: 2014. április 30.

3. megźiIapítja, hogy a 38826 és a 3882915 helyrajzi számu telkeket magában foglaló
területre vonatkozóan a Nemzeti Lovarda feilesztéseinek megvalósítása érđekében
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tĺjrténő JOKESZ módosítási eljárás során a környezet védelmééľt felelős kozigazgatźsi
szervek környezet- és természetvédelmi szakteľĹiletet érintő véleményei a|apján a

tervhez nem szfüséges kömyezeti vizsgá|at lefolytatása, valamint a tewezett
módosításnak j elentős kĺirnyezeti hatása nincs.

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

4. felkéri a polgiírmesteľt, hogy az 1. pontban foglaltakĺól értesítse az éľintett
ko zigazgatási s zerveket.

Felelős : polgiírmester
Hataľidő: f0I4. május 10.

Napiľend 4/5. pontja
Javaslat az építésüggyel összefĺiggő egyes helyi eljárások részletes
szabályairól szĺíló 512013. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterj eszés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľł{'źúé _ polgáľmester

Dr. Kocsis N{.áté
Írásbeli előteľjesĺés, amelyet az illetékes bizottságmegftrgyalt. A napirendvitájátmegnyitja.
Megállapítja, hogy az e|oterjesztés táĺgyában kéľdés, hozzászőlás nem érkezett. A napirend
vitájátIezár ja,ésszavazásrabocsátjaarendelet-tervezetet.

BUDAPEST ĺózsppva.nos rÉpvlspro-ľpsľÜrBľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosI
oNxonnĺÁľyza.ľ xÉľvrsnr,o TESTt]LEľľľox 15/2014.(v.01.)
oľxonľĺÁNYZATI RENDELEľÉľ rz ÉľÍľÉsÜGGYEL ossznľticco EGYEs
HELYI oľxonľĺÁrĺyza.ľr HAToSÁGI ELJÁRÁSoK nÉszr.nľns
SZABÁLYAIRóL szol'o 5ĺ20Í3. (II.10.) oľronnĺÁľyzĺ.ľI RENDELET
nĺonosÍľÁsÁnól.

I)r. Kocsis N.{.áté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület |7 igen 0 nem szavazattaI, tartőzkodás nélktil
megalkotta a I 5 l20I 4. (V.0 1 .) számú rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvlsBro
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINŐSÍTETT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózspp.vÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrpľp I7 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vilI.
KERÜLET JóZSEFVÁRoSI oľronuÁľyza,ľ xÉľvrsnLo _ TESTÜLEľnľnr
15t2014.(v.01.) oľronn,ĺÁNYZATI RENDELETET AZ ÉpÍľÉsÜGGYEL
ossznľÜGco EGYES HELYI oľxonvĺÁľYZ^TI HATóSÁGI ELJÁRÁSoK

47



nÉszĺ,nľns sz,ł.gÁLyÁ.rnóĺ, szoĺo 5ĺ20L3. (II.10.) oľronľrÁľyza.ľĺ
RENDELEľ ľĺouosÍrÁsÁnol.

Napirend 4/6. pontja
Javaslat fedezet bĺztosításáľa a ,,Legviľágosabb társasház,, pá|yázat
kiíľásához
(írásbeli előterj esĺés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Dr. Kocsis N.{.áté

Írásbeli előterjesztés, amelyet a bizottság megtźngyalt. A napiľend vitáját megnyitja, és

megadja aszőt Soós György képviselőnek.

Soós Gyöľgy
A hatźlrozati javaslat 3. pontjához tesz aján|ást tenni a tagok személyére, akik dľ. Feľencz
orsolya, Dudás Istvánné, Kaiser JózseĹ Jakabfu Tamás és Vörös Tamás.

Dr. Kocsis ľĺ.áúé
Jakabfu Tamás képviselőnek adja meg a szót.

Jakabff Tamás
Lakógytĺlési dtjntést kér az onkoľmanyzat apźiyźľ;ati részvételhez. Sok hźľ:nál a renđes éves
gytĺlések összehívásľa kertiltek. Ugy gondolja a megađott hatariđó szűk, és nem fogjak
cjsszehí''rni a lakókat a közcĺs képviselők, azétt, hogy a virágokĺól kril<jn d<intsenek. Ugy
gondolja, el kellene tekinteni atźltsashézi közös döntéstől, hogy a nyitva á||ő hatniđőbe minél
több taľsashźnbe tudja adni apá|yázatát.

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Ebben az esetben, ho gy dönt a tér sashźz a p á|y źzati r ésm ételr őI?

Megadja a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiseľ Jĺózsef
Minden taľsasháznak van szttmvizsgáIő bizottsága, amely dönthet a társashźn ügyeiben.
Javas o lj a, ho gy a szźtmv ízs gáĺ'ő bizottság dĺjnt s ĺjn az ugyb eĺ.

Dľ. Kocsis ľ{'áLté

Szeľint elég nagy baj,haa.számvizsgźtlőbizottságok döntéseket hoznak atársashtz ügyeiben.
Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Javasolja, hogy ahol van, ott az íntéző bizottság, ahol nincs, ott a köztis képviselő _ a
sztlmvizsgá|ő bizottság egyetértésével dĺjntsön a részvétel ügyében, amennyiben a
k<izgyĹĺlés összehívása nem lehetséges.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt Kaiser József képviselőnek.
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Kaiseľ Jĺózsef
A ház lakói bizonyfua páIyźznának, mert nem kerĹil költségbe. Mivel a d<jntésnek nincs
anyagi vonzata, ezért a kĺizĺjs képviselő dönthet egy személyben, mert van fe|hatalmazása
arra, hogy ilyesmiben döntsĺjn. Ha összehívják a közgýlést, az hosszú időbe telik, és

kicsúszhatnak a társasházak ahatátiďoből. A közös képviselőket kellene felkéri, hogy aház
egyetértésével induljanakapéiyázaton. Nyilvánakozos képviselő közös akaľatból fog indulni
apáIyźnaton, és nem egyedi döntése lesz. A közgyűlés nem biĺos, hogy hatáĺozatképes lesz a
virágok kérése miatt.

Dr. Kocsis lláté
A közĺjs képviselő nem dönthet, hogy valamelyik lakónak legyen virág az ablakában. An,
csak a lakó tudja eld<jnteni.
Megadja a szőt Sántha Péterné alpolgármester asszonynak.

Sántha Péterné
Javasolja, ne kelljen tarsashazi közgýlési jegyzőkcinyv, meľt ahatáĺidő rĺivid. Legyen elég
lakógyűlésihatźnozat. Az sem jó! Akkor köszĺjni a lehetőséget.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Dr. Révész Mártanak adja meg aszőt.

Dr. Révész Márta
Úgy hallotta, hogy a jövő héten lesz testületi ülés. Javasolja, napoljĺák el a napirendet a jövő
hétre azza|, hogy ahatfuídőket toljak el egy héttęl. Ebben a kérdésben nem dönthet a közös
képviselő, de nem dĺinthet a számvizsgá|ő bizottság sem, annak ellenére, hogy nincs arryagi
vonzata a đöntésnek.

Dr. Kocsis lNĺáLté

Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Javasolja, hogy a versenyfelhívás jelentkezési feltételekĺől szóló részében a 2. pontot úgy
módosítsák, hogy a ttnsasházi törvénnyel összhangban lévő tátsasházi nyíIatkozat, amely
tarta|mazza..., és utána marad az eredeti szöveg. A társasház, hogyan hozza meg a
nyilatkozatot a társasházitorvéĺlrĺyel összhangban, azt oldják meg a tátsasházak.

Dľ. Kocsis lNIáLté

Mérlegelik a j avaslatot. Megadj a a szőt Dudás Istvanné részére.

Dudás Istvánné
A közgytilésihatározat nem Szerencsés forma, meľt ténylegesen, törvényi előírás szerint össze
kell hívni a lakókat. Javasolja, a jelentkezési feltételek kozott az szeÍepeljen a ktizgytílési
hatźĺozat helyett, hogy legyen egy tulajdonosi döntés, amely tarta|mazza a veľsenyben való
részvételt.

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attilanak adja meg aszőt.
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Pintér Attila
Javasolja, a kĺjzös képviselő rakjon ki egy ívet, amelyet, aki vá,|Ia|ja a virágok kihelyezését'
azt aláírja. Keltő szźtmí a|áírźs esetén az onkormányzat ad annak a társasháznak, az a7źńrők
számáv aI arányo s számu viľágot.

Dr. Kocsis lN.ĺ.áLté

Megadja a szőt Jakabs Tamásnak.

Jakabfy Tamás
A balkonok magántulajdonban vannak' így feltételezheti, hogy a magĺíntulajdonos nem
kötelezhető arra, hogy a virágot kirakja az ab|akába. Javasolja, hogy rendeljenek el 5 perc
sztinetet, és találj anak megoIdást.

Dľ. Kocsis M:áté
Sztinetet ľendel el.

(Szünet)

(I7 óra 23 perckoľ Szili Balázs képviselő v,églegesen távozott az ülésről, a Képviselő-testület
létszáma ]6fő.)

Dr. Kocsis l&ĺ.áté
Folytatja az ülést.
Az az álláspont, hogy az eredeti hatźlrozati javaslatban szeľeplő pontok a megfelelőek, a
döntés, a felhatalmazás és a végrehajtás szempontjából. Május 15-ig kelljelentkeznĺ, aďdig
van még 2f nap, addig cjssze kell tudni hívni egy társashtuí közgytĺlést. Minden egyéb
formájában tĺímadható a döntés. A módosító javaslatokkal kapcsolatban megkérdezi,
fenntaľtjak-e azokat?

Dľ. Révész N'Iárta
Nem él a módosító javaslattal.

Dudás Istvánné
Nem él a módosító javaslattal.

Komássy Ákos
Visszavonja.

Kaiser Jĺózsef
Visszavonja.

Pintér Attila
Szintén visszavonj a j avaslatát.

Dľ. Kocsis N.ĺ.áté
A napiľend vitájátlezfuja, és szavazásra bocsátja az eredetihatźnozati javaslatot.



A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a) meghirdeti a ,,Legvirágosabb társasház,, kömyezetszépítő versený, me|yhez 10000 tő
elsősorban futó petuniabeszerzéséľe 1.000,0 e Ft-ot biaosít és elfogadja az előterjesztés
mellékletét képezó versenyfelhívást.

b) felkéri aJőzsefvárosi Kĺjzterület-felĹigyelet és Várostizemeltetési Szolgálatigazgatőját
növények beszerzésére és a verseny lebonyolítására.

Felelős: a) polgármester, b) Józsefuárosi K<jĺeľtilet-feltigyelet és Városiĺzemeltetési
Szolgálat igazgatőja

Hataridő: 2014. źlprL|is 23.

2. a határozat 1. pontja a|apjźln felkéľi a polgĺírmestert a versenyfelhívás Józsefuáros c.
önkormányzat ingyenes lapjábarl és a wwwjozsefuaľos.hu honlapon ttjľténő
megjelentetésére.

Felelős: polgĺírmester

Határidő: 2014. április 23.

3. a versenyfelhívásra jelentkezett
tagjainak aza|źhbi 5 fotjelöli ki:

Dr. Ferencz oľsolva
Dudás Istvánné
Kaiser József
Jakabfu Tamás
Vorĺjs Tamás

A zsrĺri tagaí đíjazásbarl' tiszteletdíjban nem részestilnek.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. április 23.

4. ahatározat 1. pontja alapján:

a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺidési cél és általanos taľtalékon bďri| az
általános tartalék - kötelező feladĺ _ e|őirźnyzatań| 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím finanszírozási mfüĺjdési kiadáson belül az irźnyítószervitámogatásként
folyósított tamogatás kiutalása _ önként vállalt feladat - előfutnyzatáĺa'

b) a Jőzsefuárosi KözterĹilet-felügyelet és VáľosĹizemeltetési Szo|gá|at 80103 cím _
önként vá||a|t feladat bevételi műkĺjdési ťlnanszítozźsi bevételen beltil az
irźnyitőszervi ttĺmogatásként folyósított támogatás fizetési szttmlźn tĺiľténő jőváírása
elofuányzatát és a dologi előfuźnyzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgĺĺrmester

Hataľidő: 2014. ápri|is 23.

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 20|4. évi költségvetés
következő módosításánál vegye ťlgyelembe.

Felelős: polgármester

Hatźlrido: a kĺiltségvetésről szóló <jnkormźnyzati rendelet Soron következő módosítása

tźłsashźnak/lakásszövetkezetek bírźiatara a ZSurI
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Dr. Kocsis M:áLté
Megátllapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźnozatot 14 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartő zko đás me l lett elfo sadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIsBro
A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ urľĺo s ÍľBTT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
6sr2014. (rv.23.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a) meghirdeti a,,Legvirtĺgosabb táĺsasház,, környezetszépítő versený, melyhez 10000 tő
elsősorban futó petúniabeszetzésére 1.000,0 e Ft-ot biztosít és elfogađja az e|őtefiesztés
mellékletét képező versenyfelhívást.

b) felkéri a Jőzsefváĺosi Köĺertĺlet-felügyelet és Városiizemeltetési Szo|gáIat igazgatőjźi
növények beszeruéséľe és a verseny lebonyolítására.

Felelős: a) polgármesteľ, b) Józsefuárosi Kĺjzterület-felügyelet és Varosiizemeltetési
Szolrgźiat ígazgatőja

Hataridő: 2014. áprilís 23.

2. a hatźrozat 1. pontja a|apjan felkéri a polgáľmestert a veľsenyfelhívás Józsefuaľos c.
onkormtnyzat ingyenes |apjában és a wwwjozsefuaros.hu honlapon ttjrténő
megjelentetésére.

Feieiős: poigármester

Hatáľiđo: 2014. ápri|is 23.

3. a versenyfelhívásra jelentkezett társashźzaVlakássz<jvetkezetek birźiatfua a zstĺri
tagjainak azalźtbbi 5 főt jelöli ki:

Dr. Ferencz Orsolva
Dudás Istviíĺrné
Kaiser József
Jakabfu Tamás
Vörös Tamás

A zsűri tagsai díjazásbarl,tiszteletdíjban nem ľészesülnek'
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. áprl|is 23.

4. ahatáĺozat 1. pontja a|apján:

a) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos taľtalékon belül az
általános llarta|ék _ kötelező felađat _ előirtnyzattrő| 1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
11108-02 cím Íinanszírozásí múkcidési kiadáson belülaz iráĺyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása _ önként vá||alt feladat - előirtnyzatfua.

b) a Józsefuaľosi Közteľiilet-felügyelet és Várostizemeltetési Szo|gáIat 80103 cím -
onként vállalt feladat bevételi működési ťĺnanszírozásí bevételen belül az
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itányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán t<jrténő jőváírźsa
előirányzatát és a dologi e\oiráĺyzatát 1.000'0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Hataridő: 2014. ápr1|is 23.

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2014. évi költségvetés
kĺjvetkező módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester

Hatĺíridő: a költsésvetésről szóló ĺjnkormányzati rendelet soron következő módosítása

Napiľend 4l7. pontja
Javaslat emléktáblák és emlékoszlop elhelyezéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Az elótetjesztés egyik tészéhez hozzáteszi, hogy a Jobbik Magyaľországért Mozgalom által
áIlított Kettős Keľeszttel kapcsolatban haĺom megállapítást tesz. Hátterében az á||,hogy ez az
előterjesztést a ľégóta htlződő zavaÍos ügyet is el kívanja reĺdezĺi. A Kettős Keľeszttel
nincsen semmi probléma, a lebontását,bät jogszabźůyszeru lenne, elfogadhatatlannak tartja. A
helyszínével sincs problémájuk. Amivel probléma van az az e|járásrend, amit Pintér Attila
képviselő úľon keresztul szeretne iizenni a Kettős Keresztet á||ítő szervezetĺek, hogy lehet
normáiisan is intézni a doigokat.
Sokkal helyesebben jáľtak volna el, ha nem ezzę| a megoldással, ezze| az eljtnásrenddel
áIlírjákszembe az Önkormtnyzatot.Ezzelméltatlanná is téve a Kettős Keľeszt körüli vitát. Ha
a jövőben van hasonló t<jľekvésfü, akkor kéri, hogy a törvényes utat jáÍják. Megadja a szőt
Jakabfu Tamás képviselő úľnak.

Jakabfy Tamás
Áiláspontja, amennyiben a 6. hatáĺozati pont szerint adnak egy fennmaradási engeđélyt a
Kettős Keľesztnek, ami több mint két éve engedély nélkül tů| akozterÍ.ileten, a 6. hatźrozati
ponttal az onkoľmányzat ne szentesítsę ęú' az źi|apotot. Kéri, hogy külön szavazássa|
döntsenek a 6. pontľól.

Dr. Kocsis Máté
Me gadj a a szőt dr. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Egy olyan e|járást fogadnak el, ami számźraelfogadhatatlan. Kéri a 6. pont ki|onszavazását.

Dľ. Kocsĺs Nĺ.áté
Az e|őzo két hozzásző|áshoz annyit elmond, hogy az eljarás valóban elfogadhatatlan. Csak
mindig ott lebeg a megoldásra váró kérdés is. Nem a helyszínen, és nem a Kettős Kereszten
va:n a komoly vita. Az eljárásrendről van vita, En. szeľetnék lezźrni. Megadja a szőt Kaiser
József képviselő rirnak.
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Kaiser József
Nagyon nehéz helyzetbe hozta az onkoľmtnyzatot a Jobbik, mert olyan dolgot tett, ame|y az
programjuknak a hiteltelenítése. Ugyanis azt mondja' hogy legyen ľend és ezt a rendet saját
maguk borítják fel azza|, hogy nem taĄák be aZ ĺinkormányzati rendeletet. Ez
megengedhetetlen egy pt!Ít részéro|, amely komoly babérokra tcir, reméli, hogy nem sikerül.
Felhasználtak egy nemzeti szimbólumot,f}lf-ben és becsaptákaz Önkormányzat Képviselő-
testületét és a Bizottságźtt. Tudták, hogy nem fogiák lebontani. A bizottsági tilésen
fenntartásait hangoztatta, hogy adják-e meg az engedélyt. A Golgota téren is egy igen
megemlékező Keresńet ľaktak ki és az onkormányzat igen szép iinnepséggel ađta tĺ. Pintéľ
Képviselő Ur megígérte, hogy januar 6-áľa|ebondák, Pintér Képviselő Uľ egy olyan dolgot
tett, amit fudott, hogy nem akarja betartani. Kéri a Jobbikot, ha a fennmaĺadási engedélyt
megkapja ne legyen egy páľtnak a neve' hanem legyen afe|irat egy megemlékezésre' például
Trianon emlékére, meľt nagyon sok Kettős Keresztet á||itottak Tľianon emlékére. Vagy a
lebontott Ká|vźria emlékére, vagy a XX. sztnad' źiđozataíĺak az emlékére, hogy az egy
közösséget szolgáljon, és ne egy politikai pĺĺľtot. Engedjék, hogy valamilyen más fe|iratot az
onkormányzat hozzttakjon. Ezzel bizonyitanźk ail', hogy a koztisség áI|ította ezt a Kettős
Keresztet, és ok azza|bizonyítanźl<, hogy a közösséget képviselik a Kettős Keresztben.

Dľ. Kocsis ilĺ.álté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úľnak.

Komássy Ákos
Javaslata Polgármester Uľ fęlé, hogy vonja vissza a helyszíni kézbesítést' meľt az előterjesńés
alényegét tękintvę támogatható. A kiegészítés csak felreértést és konfliktust sziil. Személyes
véleménye, hogy nem köztérre való, de tudomásul veszi, hogy erľe igény van, amikor az
onkoľmányzatiĺgy dönt<itt, hogy a Kettős Keresztet fölállította a Golgota téľen közpénzbo|.
En. a Kettős Keresztet politikai paľtjelképként próbálták félrehaszná|ni és ezáItal' lehetetlen
helyzetbe hoznĹ Amikor a politikai pĺíľtok köztertileteken pártszimbólumokat áI|ítanak az a
rendszerváltással Magyaľországon befejeződött. A budaĺjľsi szoboľpaľkban jó helye lenne
ennek a Kettős Keresztnek. Két éveĺ źú, politikai páľt nevében állított Kettős Keresztet
|egalizźini minden szempontból súlyos hlibája |enne az onkormányzatnak. Javasolja, hogy
ilyen dönté st ne hozzanak.

Dľ. Kocsis M.áté
Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselő úrnak.

Jakabs Tamás
Kaiser Képviselő Ur hozzászőIźsfua rcagá|. Egyetért azza|, hogy ne álljon a Ká|váría t&eĺ
Jobbik néwel Kettős Kereszt. Ugyanez a Képviselő-testület nagy része' engedélyeńe'hogy a
Jobbik egy másik téren, a Jőzsef köruton is állított. ,'A kommunizmus źidozatainak emléke''
szintén támogathatő, az, hogy egy Jobbik név és logó alatt hasonló elbírálás aIá esne, mint
amit Kaiser József képviselő úr aKźiváriatéri Kettős Keľeszt ügyében mondott.

Dr. Kocsis ilĺ'áté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselő úrnak.
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Pintér Attila
Az e|járásrenddel kapcsolatban nem szeretné kinyitni a vitát. Szeľetné megköszönnĺ azt,
hogyha a Képviselő-testület többsége megszavazná, hogy rendeződne aKá|vária téren állított
Kettős Keľesztnek a Sorsa.

Dľ. Kocsis l{áté
Ha figyelembe veszi Kaiser Jőzsef képviselő javaslatát, ehlhez onök is kelleni fognak.
Nyilván az onkormáĺyzat erre vonatkozó döntést nem tud hozni, hogy milyeĺtźblakeľüljön
ki a Kettős Keresztre, de az egy kulturált és konszeÍIzusos megoldás lenne, hogyha nem a
Jobbiknak a keresztjeként állna kint az utcán. Kaiser Képviselő Ur által tett javaslatok
valamelyik e mźn elfo gadhatóbb. Megadj a a szőt Vĺjrös Tamás képviselő úľnak.

Vtiriis Tamás
A Kettős Kereszt nemcsak vallási szimbólum, hanem Államunk egyik szimbóluma is. A
Kettős Kereszt az á||amiságunkat is szimbolizá|ja. A Jobbikka1 kapcsolatban szomorúnak
taĄa, hogy ilyen magasztos szimbólumot pártpolitikai célokľa hasznáIja fül. Ktilĺinösen
akkoľ. amikor a bizottsźę ehhez engedélý adott, akkoľ Képviselő Ur is mondta, hogy be
fogiak tartani ezeket az ę|őitásokat. A jövőben, ha a Jobbik báľmilyen köĺeľületihaszná|ati
engedéllyel kapcsolatos kérelmęt előterjeszt, vízsgáIjźl< meg annak a lehetőségét, hogy ez
nem egy-két hétre szól, hanem éuizedekľe akarnak kiállítani. Ennek fényében dontsön a
tulajdonos, mert egyáltaIĺĺn nem biztos, hogy ami a kérelemben szerepe| az űgy is fog
alakulni. Az a párt, ane|yik nem tĄa be a jogszabźtlyokat az nem tudja képviselni a
vźiasztók érdekeit sem. Ez nem vet jó féný a Jobbikĺa. Ez a fontos állami és vallási
szimbólum ilyen méltatlan k<irnyezetben kerül megtźrgya|ásra, ez a Jobbiknak a felelőssége
és a hibája.

Dr. Kocsĺs ľĺálté
A Szocialista Páľt áItaIhasznált Kossuth Címerben is benne van a Kettős Kereszt. Megadja a
szőt đr. Saľa Botond alpolgármesteľ úrnak.

Dľ. Sáľa Botond
Vĺjľcjs Tamás képviselő űrhoz annyiban csatlakozik, hogy Szent István źi|ama|apitó neve is
elhangzott, o volt az e|ső törvény megalapítója Magyarcrszźtgon. Megengedhetet|eĺ az a
törvénytelen állapot, ami a Kettős Keľeszt tekintetében a Jobbikhoz filződik, és ez
megszűnjön, és a Testiilet |egalizźija ennek a Kettős Keresztnek az áIlapotát. Szerencsésębb
lenne, ha a Jobbik, mint párt nem szerepelne a Kettős Kereszten.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megadja aszőtJakabff Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
201 1 decemberében le volt íľva, hogy a Kettős Keľesztet belebetonozzźk a ft'ldbe így nem
volt várható, hogy a Jobbik eztnéhźny hét múlva ki akaĺja venni aKáIvźlriatérróI. Felmeriil
az is, hogy aBizottság nem gondolta végig ezt.Igy a Jobbik felelőssége meg is oszlik.

Dr. Kocsis M:álté
Megadja a szőt Kaiser József képviselő úmak.
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Kaiser József
orül annak, hogy Pintéľ Képviselőtársa megköszönte, hogy fonnmaradhat aKeresń., de ennél
többet szeretne tőle kéľni. Nyilatkozatát, hogy hajlandó-e együttműködni aZ

onkormányzatta|, és a Képviselő-testülettel. Hajlanđő-e váItońatní azon a feliraton, arrli a
Kereszt alaÍtvan. Szeretné, haanagy nyilvánosságelottelhaĺgozĺa' mert ezÍagyon fontos,
hogy a Jobbiknak azegyittmfüödése milyen a kertilet lakosságával.

Dľ. Kocsĺs Máté
Megadja aszőt Pintéľ Attila képviselő úmak.

Pintér Attila
Jakabfu Képviselő Úr eszébe jutatott néhany dolgot az e\jźráłenddel kapcsolatban. Szóbeli
egyeztetések alapjan elősztjr a Keresztre 3 éves köztertilet-hasznźllati engedélyről volt szó és

azután helyszíni vitában módosítottfü 1 hónapru. Elózetes egyeztetéseken 3 évrőI volt szó.
Kaiser Képviselő Úrnak azt mondja, megfonto|ják a javasLatait. Szeľetné támogatni, de ęz
nemcsak rajta múlik.

Dľ. Kocsis Nl.áté
Napirend vitájźt'IezĄa, ahatźtrozati javaslat 6. pontjáról külon szavazást kértek, ezért elószor
azt szav aztlsra bocsátj a

A Képviselő -tęstiilet úgy dönt, hogy

6. aKźl|vźria tér Baross utca és Illés utca áIta| közrefogott teľületén taláIhatő kettős kereszt
áthelyezése nem sztikséges, meľt a tér rehabi|itácíőját nem befolyásolja.

Felelős: polgáľmester
Hatźlridő : 20I 4. źlprLlis 23 .

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a hatźłrozati javaslat 6. pontját 13 igen, 3 nęm
szavazatta|',tartőzkodásnélkiilelfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺnĺ o s ÍIBTT S ZóToB B SÉG S ZÜKSÉGE S
rĺ,tľÁRozet:
66t2014. (IV.23.) 13IGEN 3 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő -testtilęt úgy dönt, hogy

6. aKá|vaĺia tér Baross utca és lllés utca źůta| közrefogott tertiletén tala|hatő kettős kereszt
áthelyezése nem sztĺkséges, meľt a tér ľehabilitáciőját nem befolyásolja.

Felelős : polgiírmesteľ
Határidő: 20|4. ápr1lís 23.
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Dľ. Kocsis lNĺáté
Ahatározati javaslat többi öt pontját szavazásta bocsátja.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

tźlmogatja az EEE Mozgalom és az FTC Baráti
megalapításának 115. évfordulója alkalmából, a
eml éktábl a felá||ítására vo natkozó an.

Felelős: polgármester
Határidő: f014. áprl|is 23.

Köľ kezdeményezését az FTC
Rezső téren 11 juharfa és L2

!.

2. az |. poĺt szerinti faültetésre 540,0 e Ft-ot bizosít a Jőzsefváĺosi K<jzterület-feltigyelet
és Varosüzemeltetési Szolgálat részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. áprí|is 23.

3. a) az 1-2. pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél
és általanos taľtalékon beliil a varosmarketing működési céltartalék _ önként vá||a|t
feladat _ előirányzatźrő| 540,0 ę Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási mfüödési
kiadáson belul az irźnyitőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása _
kötelező feladat váIla|t - előirźnyzatára.

b) a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és VaľosĹizemeltetési Szolgálat 80103 cím _
kötelező feIađat bevételi működési ťĺnanszírozźtsi bevételen belül a az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított trímogatás ťĺzętési száĺľilźn töľténő
jovźtírźsa előirányzatź.ŕ és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi eIóírźnyzatát 540,0 ę Ft-
tal megemeli.

Felelős: polgármester
Hatríridő: 2014. április 23.

4. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a költségvetési renđelet következő módosításánál a
hatáĺozat 3. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźriďő: 20l 4.jrinius 3 0. napj áig

5. trámogatja a Nemzeti ortikség Intézetének kezdeményezését a Corvin köz, mint
tĺjrténelmi emlékhely egységes sztélével való megjelĺjlésével kapcsolatban, me|yhez
anyagi hozzáj áruIást az onkoľm źny zat nem biĺo sít.

Fęlelős: polgármester
Határiđő : 20I 4. ápri|is 23.
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározati javaslat többi 5 pontjéń, 15 igen, 0 nem
szavazattal,Itartőzkodásmellettelfogadta.

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN to rÉpvIsBro
A HATAR o Z AT:H)Z AT ALH)Z lĺľlĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
6712014. (rV.23.)

A Képviselo-testĹilet úgy dönt, hogy

15IGEN

tźmogatja az EEE Mozgalom és az FTC Baráti
megaIapítźlsának 115. évfordulója alkalmából, a
eml éktábla fe|á||itásźr a vonatkozó an.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 201' 4. ápĺi|is 23.

O NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

Köľ kezdeményezését az FTC
Rezső téľen 11 juhaľfa és 12

2. az 1. pont szeľinti faültetésre 540,0 e Ft-ot biĺosít a Jőzsefvárosi Közterület-felügyelet
és Váľo süzemeltetési S zo|gáIat t észér e.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014' źtpt1|is 23.

3. a) az 1-2. pontban foglaltak míat|az onkormányzatkiadás 11107-01 cím miĺködési cél
és általános taľtalékon belül a városmarketing működési céltartalék _ önként vá|Ia|t
feladat _ előiranyzatárő| 540,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a finanszírozźsi miĺködési
kiadáson be|i| az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _

kĺitelező feladat vźi|a|t - e|óirźnyzatáĺa.
b) a Józsefuárosi Közterület-feltigyelet és VaľosĹizemeltetési Szo|gźiat 80103 cím _

kötelező feladat bevételi mfüĺjdési ťlnanszirozźsi bevételen belül a az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizętési számlźn történő
jőváirásae|őirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi e|őirányzatát 540,0 e Ft-
tal megemeli.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. ápĺi|is 23.

4. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításanál a
hatáĺozat 3. pontjában foglaltakat vegyę figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: z}I4.június 30. napjáig

5. támogatja a Nemzeti orokség Intézetéĺek kezdeményezését a Corvin köz, mint
t<jrténelmi emlékhely egységes sztélével való megjelölésével kapcsolatban, melyhez
anyagihozzźĄáruIástazonkormányzatnembiaosít.
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Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2014. áptĹIís 23.

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat alpolgármesteri keľet terhére ttiľténő támogatás elbírálásáľa
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester

Dr. Kocsis M:áLté
A napirend vítájátmegnyitja. Megadja aszot dr. Révész Máľtaképviselő asszonynak.

Dr. Révész Máľta
A tegnapi bizottsági iilésen volt egy kérdése, aho| azt a vá|asú, kapta, hogy a képviselő-
testületi iilésen fog vźiaszt kapni. Megkérdezi, mennyi volt a Jótékonysági est bevétele?
l.365.000.Ft volt és köszönik mindenkinek. aki eztbeťĺzette.

Dľ. Kocsis M:áLté
További kérdés, hozzászőIás nem volt, a napirend vítáját|ezĄa. Szavazásrabocsátja a
hatźr ozatí javas l atot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. Egry Attila alpolgáľmesteri kerete terhére tźlmogatja a Heim Pá| Gyeľmekkórhráz
Fejlesztéséért Alapítvrínyt 135.000,- Ft összegben a beteg gyeľmekek győgyítása
érdekében.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatlĺridő: 201 4. źlpri|is 23.

2. ahatfuozat |. pontjában foglaltak miatt az tnkormĺányzat kiađás 11107-01 cím múködési
cél és általános taľtalékon belül Egry Attila alpolgĺáľmesteri saját keret - önként vá|La|t
feladat - előirźnyzatáĺő| 135,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ <jnként vállalt
feladat - mfüödési célú támogatások áIlaÍnháńaľtáson kívülľe előirźnyzatfua a Heim Pá|
Gyermekkórhaz Fej les ńéséért Alapítvany tźlmo gatźsa címen.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. źlpt1|is 23.

3. felkéľi a polgármestert a hatáĺozatbarl foglaltak szerinti támogatási szerződés aláírására,

Felelős: polgármester
Határiđő: 2014. ápri|is 23.
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4. felkéľi a polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormáĺyzat 2014. évi
költségvetéséről szóló rendelet következő módosításáná| vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő : az önkormány zat 20 I 4. évi kĺiltsé gveté s ének következő módo sítása

, Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a határozatot 16 igen, 0 nem, taľtózkodás nélkül
elfogadja.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HłľÁRozłl:
68t2014. (IV.23.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dtint, hogy

1. Egľy Attila alpolgáľmesteri kerete terhére támogatja a Heim Pál Gyermekkóľhaz
Fejlesztéséért Alapítvaný 135.000,- Ft összegben a beteg gyermekek győgyítása
érdekében.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. źlprI|ís 23.

2. ahatźrozatI. pontjábanfoglaltak míattazonkormanyzatkiadás 11107-01 címműktjdési
cél és általanos taľtalékon belül Egľy Attila alpolgáľmesteri saját keret - önként váIla|t
feladat - e|őfuźnyzatarő| 135,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ ĺjnként vállalt
feladat - műkĺldési célú támogatások á|Iamhánaftáson kívülre e|oirányzatlĺľa a Heim Pál
GyeľmekkóľhłŁ Fej les ztéséért Alapítvány tźlmo gatása címen.

Felelős : polgĺármester
HaÍáridő: 20I 4. ápriIis 23.

3. felkéri a polgáľmesteľt a határozatban foglaltak szerinti támogatási szerződés aláírásétta,

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő: 2014. áprL|is 23 .

4. felkéľi a polgármesteľt, hogy a határozatbaĺ foglaltakat az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló rendęlet következő módosításánáI vegye figyelembe'

Felelős : polgiíľmesteľ
Hatéľidó: az onkormźtnvzat}}L{. éví kcjltsésvetésének következő móđosítása
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Napirend 5/2. pontja
Javaslat a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátás
felůilvizsgá|atára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitáját megnyitja, mivel kérdés, hozzászőIás nem volt a napirend vittitúIezźlrja.
Szavazźsrabocsátjaahatźtrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. elfogadja a Budapest Fővaľos IX. keriilet Feľencváľosi onkormźnyzatta| személyes
gondoskodás keretébe tartoző gyermekjólétí alapel|átás, azon beliil gyermekek átmeneti
otthona ellátás tárgyźtban a Képviselő-testtilet 17312006. (IV.l1.) számú hatźrozata a|apjén
elfogadott, a 6612007. (II.15.) szźnrli és a 1I5l2008. (II.27,) számuhatározataival módosított
2006. április 01. napjától hatályos, határozatlan idejű ellátási szerzőđés módosításanak
javaslatát oly módon, hogy a szo|gá|tatási díj méľtéke a leköttjtt 1 férőhely tekintetében2}ĺ .
évto| a KSH ađatközlés szerinti infláció mértékével,2014. évre 11.900,- Ft-tal, évente
emelkedik, további VIII. kerületi álIandó lakóhelytĺ gyeľmek ellátása esetén napi 5.000,-
Ftl fő, de maximum 1 . 825.00 0,- Ftl fo l év térítési díj kerĹil megállapításra.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 20| 4. źryri|ís 23.

2. felkéri a polgármestert az előteľjesztés mellékletétképező szerzodés módosítás aláirására.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. május 09.

3. felkéľi a polgármesteľt, hogy az 1 fő feletti szo|gá|tatás igénybevételének fedęzęt
biztosíÍását szfüség esetén terjessze a Képviselő-testtilet elé.

Felelős: polgármester
Hatáĺidó: legkésőbb a Képviselő-testiilet 20|4. december havi ľendes ülése.

4. a) a hatátozat |. pontjában foglalt szerzőđés módosítás fedęzetéül a 11303 cím
ellátottak pénzbeli juttatása eIőirźnyzaton belül az <jnkoľmźnyzatí segély előirányzatát jelöli
meg.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiađts 11303 cím _ kötelező feladat _

ellátottak pénzbe|i juttatása eLóirtĺnyza1ľőI l|,9 e Ft-ot átcsoportosít a 11301 cím dologi _

kote|ezó feladat - eloir źny zatát a.

c) előzetes kötelezetts éget váIIaI ahattttozat 1 . pontjában foglalt szeruődés inflációval történő

évenkénti emelésére hatźrozatIanidőre, melynek feđezete az Önkormtnyzatsaját bevétele.
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Felelős: polgármester
Határido: f0I4. ápriIís 23.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat2014. évi költségvetés kĺjvetkezó
móđosítása és az azt kovető évek költségvetése készítése során vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: költségvetési rendelet következő módosítása

Dr. Kocsis N{.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testÍilet a határozatot 15 igen, 0 nem, 1 taľtózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT AL:ľrIZ MrNo S ÍTETT SZŐToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HeľÁRozat:
691201^4. (Iv.23.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest Fővĺáros IX. kerület Feľencvaľosi onkormányzattal személyes
gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóIéti alapellátás, azon belül gyermekek átmeneti
otthona ellátás tárgyában a Képviselő-testület 1'73D0a6. (IV.l1 .) sztnní határozata alapjtn
elfogadott, a 6612007. (II.15.) szźlmű és a l |512008. (II.27.) számuhatátozataival módosított
2006. ápľilis 01. napjától hatályos, hatźrozatlan idejű ellátási szerződés módosításának
javaslatźú oly módon, hogy a szo|gźitatási díj mértéke a leköttjtt 1 ferőhely tekintetében2)I4.
évtő| a KSH adatközlés szerinti infláció méľtékével, f0I4. évre 11.900,- Ft-tal, évente
emelkedik, további VIII. keriileti állandó lakóhelytĺ gyermek elIátása esetén napi 5.000,-
Ft/fő, de maximum 1.825.000,- FtJfólév térítési díj keľĹil megźilapításra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. április 23.

2. felkéľi a polgáľmestęrt az előterjesztés mellékletétképezo szerzođés módosítás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatĺáĺidő: 2014. május 09.

3. felkéri a polgármestert, hogy az 1 fő feletti szo|gá|tatás igénybevételének fedezet
binosítását sziikség esetén terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidó: legkésőbb a Képviselő-testület 2014. december havi rendes ülése.
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4. a) a hatźrozat l. pontjában foglalt szeruodés módosítás fedezetéül a 11303 cím
ellátottak péĺubeIíjuttatása elofuányzaton belül az önkormźtnyzati segély előiráĺyzatát jelöli
meg.

b) az a) pontban foglaltak míatt az onkormanyzatkíadás 11303 cím _ kotelezó feladat -
ellátottak pérube|i juttatása e|őirányzatról 11,9 e Ft-ot átcsoportosít a 11301 cím dologi -
kötelező feladat _ e|őirźny zatára.

c) előzetes kötelezettséget vállal ahatározat l. pontjában foglalt szęrződés inflációvaltöľténő
évenkénti emęlésére hatźrozat|anidőre, melynek fedezete az onkormźnyzat saját bevétele.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I4. ápriLis 23.

5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatáĺozatban foglaltakat2014. évi költségvetés következő
módosítása és az azt követő évek költségvetése készítése során vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatrĺridő : k<jltsésvetési rendelet következő módosítása

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat címerhaszná|ati engedély megadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjeszto: Zęĺtai oszkźr - képviselő

Dr. Kocsis Nĺ'áLté
A napirend vitáját megnyitja' mivel kérdés, hozzásző|źts nem volt a napiľenđ vitájátlezárja.
S zav azást a bo c s átj a a hatźr ozati j avasl atot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

Jőzsefváros címerének használatát engeđé|yezi a Budapesti Rendőr-főkapitanyság VIII.
keľiileti Rendőrkapitányság (székhely: 1084 Budapest, Víg u. 36.; haszná|atért felelős
személy: Segyevi Zo|tán mb. kapitánysźąvezető) tészére azzal, hogy Józsefuaľos címerét a
Rendőrkapitányság a rendőri egyenĺuhákon, a Rendőrkapitźnyság gľafikus fejlécén, a
szo|gáIati gépjármrĺveken, valamint a rendőrségi kiegészítő nillźľ;aton hatźnozatIan íđeig
haszĺźihatja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. április 23.

Dľ. Kocsis N,{.áté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet ahatározatot 16 igen, 0 nem szavazattal,tartőzkođźs
nélkül elfogadta.
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sZAvAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z AT:ľrIZ AT ALlľrc.Z Hłnĺ o s ÍľBľľ szóľon g sÉc s zÜrsÉcp s
HeľÁRoza.ľ:
70/2014. (Iv.23.) 16 IGEN 0 NEM o ľłnľózrooÁss.ł.r-

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

Józsefváľos címerének haszná|atát engedélyezi a Budapesti Rendőľ-fiĺkapitányság VIII.
kerületi Rendőrkapitanyság (székhely: 1084 Budapest, Víg u. 36'; haszná|aÉrt felelős
személy: Segyevi Zo|tán mb. kapitanyságvezető) részére azza|, hogy Józsefuáľos cimerét a
Rendőrkapitányság a rendőri egyenruhákon, a Rendőrkapitányság gľafikus fejlécén, a
szolgá|ati gépjárműveken, valamint a rendőľségi kiegészítő ruhźuaton hatćtrozatlaĺ iđeig
haszná|hatja.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. április 23.

Napiľend 5/4. pontja
Javaslat a Józsefuárosi Egyesített Btilcsődékkel kapcsolatos dtintések
meghozatalára
(íľásbeli előteľjesztés)

" Előterjesztő: Santha Péterné - alpolgármester

Dľ. Kocsis M.áLté
A napirend vitájźĺmegnyitja, megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úľnak.

Komássy Ákos
Hány &đekeztętő fórum |éttehozására került sor? A törvényességi felügyelet kontrol kapcsán
kimutatott jogi pľobléma az) hogy minden egyes bölcsődében szĹikség lenne ilyen fórumĺa.
Mindegyikbe kęllenę delegálni egy főt az onkormányzatnak, mint fenntaľtónak, ehhez képest
a javaslatbaÍI egy szerepel, egy odavaló illetékes delegálását javasolja az e|őtetjesztő.
Véleménye szerint a kettő nincs ĺjsszhangban. Mi a képlet megoldása?

Dr. Kocsis M.áté
Megadja a szőt dr. Mészaľ Eľika a|jegyző asszonynak.

Dr. Mészáľ Eľika
Hat fórumot fog |étrehozni a Képviselő-testiilet, đe a jogszabáIy nem írja elő' hogy a
Képviselő-testĹilet tagaí köZtil mind a hatba kell delegálni. Lehet egy tagot delegálni, lehet
hattagot delegálni és ktilönbtizo variźrciők még felmerülnek ez đĺjntési kompetencia.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja aszőtZentai oszkĺáľ képviselő úrnak.

Zentai Oszkáľ
Javasolja, hogy az összes helyre Sántha Péterné alpolgĺĺrmesteľ asszonyt delegálják.
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Dr. Kocsis N.Iáté
Megadja aszőt dr. Révész Máĺaképviselő asszonynak.

Dr. Révész M:futa
Módosító javaslata az I. pontban, hogy ,,A Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék telephelyén
működő érdekképviseleti fürumokba.''

Dľ. Kocsis ľĺ.áté
Előteľjesaő a módosító javaslatot elfogadta és a napirendi pont vitáját |ezáqa. Szavaztsta
bo csátj a a határ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefváĺosi Egyesített Bĺjlcsődék telephelyein működő Érdekképviseleti Fórumokba
Sántha Péternét delegálj a.

Felelős: polgármester
Hatĺáriđő: 2014. április 23.

2. jőváhagyja a Józsefuaľosi Egyesített Bcĺlcsődék Eľdekképviseleti Fórum SzabáIyzattń az
előterjesztés melléklete szerinti tartalomma|2014. április 23. napihatźiyba lépéssel.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. ápriIis 23.

3. felhatalmazza a polgarmestert a hatźtrozat 2. pontjában meghatározott dokumentum
a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatfuido 20I 4. źtpr1l'is 23 .

4. a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék engeđé|yezett Iétszźlmát a Bizos Kezďet Gyerc|<ház
feladatellátása miatt önként váIla|t feladatként hattlrozott íďótartamra 2014. május 01.
napjátő| 20|6. december 3I. napjáig 1 fővel megemeli a Kjt. szerinti a|kalmazással, igy a
költségvetési szerv engedélyezett Létszáma l57 foről 158 füre módosul, mely pénzngyi
fedezetet nem igényel.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4. áprl|is 23.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 16 igen' 0 nem szavazatta|,tntőzkodás
nélkül elfogadta.

59



sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z AT:ľrc.Z AT ALHc.Z Hĺnĺo s Íľpľľ s zóľo g g sÉc szÜr s Écps
Hĺ.ľÁRozĺ'l:
7112014. (Iv.23.) 16IGEN 0 NEM o ľĺ,nľózxonÁssĺ.r-

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefuárosi Egyesített Bötcsődék telephelyein mfüĺjdő Érdekképviseleti
Fórumokba Sántha Péternét delegálj a.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. źlprĹIis f3.

2. jővahagyja a Józsefuaľosi Egyesített Btjlcsődék Érdekképviseleti Fóľum SzabáIyzatát az
előteľjesztés melléklete szerinti tartalomma|2014. április 23. napihatá|yba lépéssel.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2014. ápri|is 23.

3. felhatalmazza a polgármestert a hatźltozat 2. pontjában meghatźrozott dokumentum
aláirására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201' 4. április 23.

4. a Iőzsefvárosi Egyesített Bolcsődék engedéIyezett létszámát a Biaos Kezdet Gyere|ďtáz
fęIaďaÍę|Iátása miatt önként vtllla|t feladatként hatźrozott idótartamĺa 20L4. május 01.
napjttő| 2016. december 3I. napjáig 1 fővel megemeli a Kjt. szerinti a|ka|mazássa1, így a
költségvetési szerv engedéIyezett létszáma I57 főről 158 ftĺre módosul, mely pénzngyi
feđezetet nem igényel.

Felelős: polgáľmester
Hatźlrido: 201 4. április 23 .

Napiľend 5/5. pontja
Javas lat az őv o dák felvételi kii rzetének mĺído sításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľj esaő : S antha Péteľné - alpolgiírmester

I)r. Kocsis M:áté
A napirend vitájátmegnyitja, mivel kéľdés, hozzásző|ás nem volt a napirend vitájźtt|eztltja.
S zav azást a b o c s átj a a hattn o zati j avas l ato t.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
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4.

a 20I4lf0I5. nevelési éVtől kezdődően módosítja a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat fenriartásábanlévő óvodák felvételi korzetét az a|ábbiak szerint:

1. a Coľvin sétány páľ9s olđalát a |082 Budapest, Baross u. 11l/b szźlm alatti Gyerek-Viľág
Napközi otthonos ovoda felvételi korzetéhez csatolja,

2. a Coľvin sétany pźľatlan oldalát a 1083 Budapest, Szigony utca 18. szź.m. a|atti Szivźlrvány
Napkozi otthonos ovoda felvételi korzetéhez csatolja,

a Coľvin köz közterĹiletet a 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. szźlmalatti Mesepalota
Napközi otthono s óvo da felvételi kor zetéhez csatolj a'

a Teleki tér 4. szźĺrl a|atti kozterületet a 1 08 1 Budapest, Kun u. 3 . szám aIattí Hétszínvirág
Napkĺizi otthonos Ővoda felvételi korzetéhez csatolja,

5. az I-4. pont szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt óvodai felvételi ktjrzeteket
óvodák és kĺiaefiiletek szerinti bontásban az előterjesztés melléklete szerinti utcanév
j e gyzékben hatźr ozza meg

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő : 201' 4. szeptember 1 .

Dr. Kocsis N.{.áté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testĺilet ahatározatot 16 igen, 0 nem szavazattal,tartőzkodás
nélkül elfogađta

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATAR )ZATH)Z AT ALH)Z EGY S ZERŰ S ZóToB B sÉc szÜrsÉcB s
HATAROZAT:
72t2014. (rV.23.)

A Képviselő-testület rigy dont, hogy

a 201412015. nevelési évtől kezdődően módosítja a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet
Jőzsefvfuosi onkormanyzatfenriartásában lévő óvodak felvételi korzetét az aLabbiakszeľint:

a Corvin sétĺĺny pár9s olđalát a |082 Budapest' Baľoss u. 11l/b szám a|atĹi Gyerek-Virág
Napközi otthonos ovoda felvételi korzetéhez csatolja,

a Coľvin sétĺíny pźrat|an oldalát a 1083 Budapest, Szigony utca 18. sztml alattí Szivarvźny
Napközi otthonos Ôvođa felvételi korzetéhez csatolja,

16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

1.

2.
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3. a Corvin kĺjz kĺjzterületet a 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. szám alatti Mesepalota
Napkozi otthono s óvo da felvételi kor zetéhez csatolj a,

4. a Teleki tér 4. szám a|attikoztęrĺiletet a 1081 Budapest, Kun u. 3. száma|attiHétszínvirág
Napközi otthono s óvo da felvételi korzetéhez csatolj a,

5. u I-4. pont szeľinti módosítóssal egységes szerlĺezetbe foglalt óvodai felvételi körzeteket
óvodák és közterületek szerinti bontásbaÍI az előteriesĺés melléklete szerínti utcanév
j e gy zékb en hatźr o zza me g.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő : 20| 4. szeptember 1 .

Napirend 5/6. pontja
Java s la t a 20 Í 4. év Í kłizfo g|a|koztatás,m e gv a ló s í tás ár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőtdr. Révész Mźlrtaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
Információi szerint 60 közfogla|koztatottvaÍI2 az előteľjesztésben pedig azvaÍ|,hogy ez évben
áltagosan 404 fő lesz a foglalkoztatottak száma. Az ápľilis 30 hataridő lejrĺľt akkor hany főt
fognak foglalkoztatni, mekkora keretľe lesz lehetőségük? A Magdolna utcában egy helyet
biztosítottak a közfoglalkońatottak részétę ott öltcjztek ott vették fel a kül<jnböző
szerszámokat a munkájukhoz. Ezze| a helyiséggel mi fog történni, mert eń. nem kizźrő|ag a
VIII. keľĹiletiek haszná|ták, hanem mások is használtźlk' Azza|, hogy átvállaIják az esély által
végzett feladatokat és az onkoľmĺĺnyzat Hivatala fogsa ezęket végezni, mennyivel kell a
létsztlmot növelni?

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Riman Edina jegyző asszonynak.

Rimán Edina
Az átlagos létszámot, aŻ" a té|i közfoglalkoztatássa| egyiitt kell számolni. Jelenleg a 476 fő
egy előzetes felmérés, hány íőre lenne mindenképpen sziikség lenne a kerĹilętbe. Jelenleg
nincs meghatźtozva akozfog|a|koztatźĺsi keretlétszĺím, amaí napon nem tudja, hogy mennyire
lesz még lehetősége a kerületnek, mennyire tudnak majđpáJryázni. A Magdolna utca20. szźlm
alatti telephelyről varl sző, arĺit az Esély vezetőjének tájékoztatása aIapjźtn kizarólag VIII.
keľĹilęti közfoglalkońatásba bevontak haszná|tak és ezt május l-jétől a Józsefüarosi
Közterület-felrigyelet és Várostizemeltetési Szolgálat telepheIyeként fog mfüĺjdni.
Gyakoľlatilag az a 80 ember, akik kommunális k<jĺerĺileten foglalkoztat és orľran vették fel a
munkaeszközöket ott volt az o|tozőjilk onnan irtnyítoÍták őket, egy az egybe az intézmény
fogja ellátni. Ennek a költségét eddig is az onkormányzat biztosította. A létszám tekintetében
szerepel az e|őterjesńésben,hogy ezt a Polgármesteri Hivatalon belül Z-főve| fogiak ellátni,
ami 1 fo létszźmemelést jelent, a másikat pedig létszám átcsopoľtosítással oldjak meg. A



Városüzemeltetés tekintetében pedig 3 fővel fogiák ellátni. A korábbiakban20 millió foľintot
ťlzettek az esé|ynek, és ezzel a megoldással évi 10 millió forintba fog keľĹilni maga a
kĺizfo glalk ońatás megszervezése.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Jakabff Tanrás képviselő únrak.

Jakabff Tamás
Egy nagyon fontos előteľjesztést tegnap este 6 őra |3 perckor érintette abéIyegző. Némileg
megakadá\yozÍa azt, hogy részletesen elemezze a renđszernek az źúalakitását. Az nem kis
źLtaIakítéLs, hogy teljesen átveszik a szervezést a Hivatal és a JYSZ a|kalmazottaí az esé|yto|.
Nem tudott mega|apozott véleméný ennyi idő a|att kialakítani. Taľtózkodni tud a
szavazásná|.

f)r. Kocsis lfr.Iálté

Megadja aszőt Pintér Attila képviselő úmak.

Pintér Attila
Ha Révész Mźrta képviselő asszony kérdéseit és a Jegyző Asszony váLaszaít érte|mezi, akkoľ
azt je|entí, hogy jelenleg 600 fő kĺizfogla|koztatott van Józsefuaľosban, és májustóllegfeljebb
476-ot fognak foglakoztatni a hatáĺozati javaslat szerint. E szerint közel 130
kö zfo gl al k o ńatoÍtat e l fo gnak b o c s átani máj usban.

Dr. Kocsis M.áLté

Megadja a szőt Riman Edina jegyző asszonynak.

Rimán Edina
Rossz következtetést vont le a Képviselő Úr. Nem ez volt a vźĺIaszźnak a lényege. A
Képviselő Asszony kérdése sem effe iranyult. A k<izfogla|koztatásra egy hatóságí szerzőđést
kcjtnek. Az ídeí hatósági szerződés április 30-aÍI lejĺĺľ. Amíg nem állapítják meg a következő
kcizfoglalkoztatási keretsziímot és abból a VIII. keľiiletre mennyi jut, ađdig nem tudjfü
megmondani, hogy mennyi |esz a közfoglalkoztatott. Most ott tartanak,hogy 476 fot biztosan,
tehźtt átlagosan biztosan tud a kerület foglalkońatni. Amennyiben magasabb a keretszám meg
fogjak vizsgálni annak a lehetőségét, hogy fudnak-e még tobbet bevonni a foglalkoztatásba.
Tehát átalagos ez a 606 |étszám, volt olyan időszak, amikor 800 főn felül vontak be a
közfo glalk ońatásba a képzés sel és a téli közfo glalkoztatással egyidej űleg.

Dľ. Kocsis l|láté
Megadja aszőt Dr. Révész Mtlrtaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész Máľta
Javasolja, hogy miután a kozfogla|końatási keretszĺĺm még nincs meghatźrozva. Kiderült,
hogy 606 fot is tudnak foglalkońatĺi, nemcsak 475 képes az onkormányzat foglalkoztatni.
Próbáljanak meg nagyobb számból indulni. Inkább próbáljanak meg tcibbet igényelni.

Dr. Kocsis NIáté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.
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Pintér Attila
Ha 476 foről tesznek javaslatot, akkor nem biztos, hogy kapnak annyi státuszt a
közfoglalkozatásban. Voltak időszakok, amikor 800 embernek is tudtak munkát adni. E
szerint az előerjesztés szerirrt 476 embernek tudnak munkát adni. Ha volt, hogy 800 fót
foglalkoztattak és volt' hogy 600 főt is, akkoľ most, hogy jcĺtt ki a 476 fő? Mi okozza eń" a
különbséget?

(I8 óra 12 perckor végleg távozik az ülésről Egry Attila alpolgórmester és Szilĺźgyi Demeter
képviselő, ígl a Képviselő-testület létszáma I4 főre csokken.)

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

Rimán Edina
A 476 fő esetében levezették a táb|ázatbarl, hogy milyen feladatokľa veszik frl. A
közfoglalkońatás alapkoncepciőja az, hogy értékteremtő munkát adjanak a dolgozni akaľó és
dolgozni képes álláskeresőknek. Nem taľtja jónak, hogy mesterségesen felđuzzasszanak egy
|étszźĺmot és csak azért fog|alkoztassanak embereket, hogy munkáért kapjarlak péĺlń", de
értékteremtő munkát ĺem végeznęk. Ettől függetlenüI a Jańsi Hivatal Yezető Asszonnyal
minden egyes alkalommal harcolnak azért, hogy a VIII. kertilet egy nagyobb keretszámot
kapjon, hogy minél többet lehessen foglalkoztatni. Sokszoľ az Y. és a VII. kęrĹiletnek a
terhére csoportosít anak át álláshelyeket.
Per pillanat nincs meg a |étszám, nincs meg az a keretszźĺrl, amire lehet pá|yźnni.
Amennyiben a Belügyminisztéľium úgy dtlnt, hogy 1000 álláshelyre lehet pálytnĺi, a
Képviselő-testület biztosítja az onrészt, 1000 főre fognak páIyazni. Amennyiben elindul a
közfoglalkoztatás, ne álljanak döntés nélkiil, ezért egy fe|hata|mazást kellene adni a
Polgármesternek, mert ennyi ijnľészfü varĺ hozzá. Eľről kellene most dönteni. Amennyiben
lehetőség |esz ezen bővíteni, abban az esetben mindent megtesznek annak érdekében, hogy
bővítsék.

Dľ. Kocsĺs lNĺ.álté

Megadja aszőt dľ. Révész Mźntaképviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Javasolja, hogy a határozatijavaslat 1. a). pontjábaa476 fő helyett 600 fot íľjanak be. Majd a
közfoglalkoztatźsi keretszám szerint fogiák majd módosítani ahozzźrendelt összegeket.

Dr. Kocsis nĺáté
A Képviselő Asszony javas|atát elfogadja az előterjesztés ľészeként és így a
Belügyminisztériumnak 600 fővel keľĹil benyújtásra a pá|yazat. Szavazásra bocsátja a
hatźn o zatí javas latot.

A Képviselő-testÍĺlet úgy dĺint, hogy

1. a) a keľtiletikozfogla|koztatáslétszźlmtt éves átlagban 600 foben á||apitjameg.
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b) feladat ellátáshoz, valamint afoglalkoztatás önĺészére a2014. évi kĺĺltségvetésben a
feđezetet a II302 címen és a 1 1 1 07-01 címen biztosította.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. év folvamatos

2. a határozat 1. pontja alapjan felkéri az a|ttbbi ktiltségvetési szervek és gazđasági
társaságok vezetőít - mint foglalkoztatókat _ 20|4. évi. k<izfogla|koztatásľa vonatkozó
kérelmek benýjtásara, a munkaügyi központtal a hatősági szeruőđés és a
munkavállalókkal a foglalkozt atási szerződések megkötésére;

Érintett fo glalkoztatók :

- Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal,
- Jőzsefuĺĺľosi Iĺltézményműködtető Központ,
- aJózsefuĺíľosi Egyesített Bölcsődék,
- JózsefuĺáľosiKöztertilet-felügyeletésVárostizemeltetési SzolgáIat,
- Józsefuaľosi Egészségĺ'igyi Szolgálat,
- Jőzsefuarosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Központ,
- Józsefuaľosi K<izösségi HazakNonpľofit Kft.
- JóHír Jőzsefvtrosi Nonprofit Kft,
- Katica Bölcsőde és Napközi ottłronos ovoda,
- MesepalotaNapközi otthonos ovoda
- SzázszorszépNapkĺizi otthonos ovoda
- Napraforgó Napk<)zi otthonos óvoda
- Pitypang Napközi otthonos óvoda
- Sziváľvany Napközi otthonos óvoda
- ľa.-ľI-KA napközi otthonos óvoda
- Koszoru Napkclzi Otthonos Ovoda
- Várunk Rád Napközi otthonos Övoda.

Felelős: polgármester, költségvetési szervek és gazdaságitźrsaságok vezetői
Hatfuiđő : 20I 4. ápr1|is 23 .

3. a) hozzájárul a Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel 20I|. januar 19. napján megkötĺltt
hatáĺozatlarĺ idejű közszolgáltatási szerződés valamint a 200I. februĺáľ |2. napján a
Magdolna 20. szám alatti helyiség tĺíľgyában megkötĺĺtt bérleti szerzőđés 20|4.
máj us l . napj ával kĺizĺjs megegy ezéssel tt'rténő megsztintet éséhez;

b) felkéri a polgármestert a 2. pont szerinti megsziintető megállapođások aláírásźra.

c) egyetért, hogy a közfoglalkoztatás szervezési munkálatait keľületi szinten a
Polgármesteri Hivatal lássa el.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. május 1.

4. az Önkoľményzat a Polgármesteri Hivatal engeđéIyezetl létszźtmát 2014. május 2.

napjától 1 fővel megemeli, a Polgármesteri Hivatal _3 fő tisztségviselővel egyiitt, a2 fo



prémiumévek pľogramban foglalkoztatott, valamint a taĺsadalmi megbizatásíl
alpolgáľmester nélkiili _- engedéIyezett |étszáma 1'78 főró| 2014. május 02. napjáva|
179 fóre módosul.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 2.

5. a) az onkormányzat a Józsefuárosi Közteľtilet-felügyelet és Városüzemeltetési
Szolgálat engeďéIyezett létsztmlát 2014. május 5. napjátőI 3 fővel megemelí, a
Józsefuáľosi Köaeriilet-felügyelet és Vaľostizemeltetési Szolgálat engedélyezett
Iétszétmźt úgy, hogy a 80101 címkozszo|gźiati tiszťviselői létszámot 1 fővel, a 80103
cím Mt. a|á tartoző engedé|yezett |étszźlmot 2 fővel megemelni, így a 80101 cím
engedé|yezętt|étszáma3lfőrő|32főrę, a 80103 cím engedé|yezettlétszćtma79 főrőI
81 fore, intézményi engedélyezett Iétszźma 2014. május 02. napjával 213 főrőI 216
főre módosul.

b) a Magdolna u. 20. helyiségetkozfog|alkońatás e||átástlhoz a Jőzsefvárosi KözteľĹilet-
felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálatnak 2014. május 5. napjától biztosítja, és
egyben felkéri a polgáľmestert, hogy kĺjvetkező Képviselő-testületi ülésre a
költségvetési szeľv aIapitő okirat módosítását jőváhagyásľa terjessze be.

c) a Magdolna u. 20. helyiség .jzleti vagyon kĺ'réből kiveszi a koľlátozottan
forgalomképes törzsvagyon kĺjrébe, és egyben felkéri a polgármestert, a rendelet
mó do sításának benyúj tásźna a kĺjvetkező képvisel ő -testtileti ülésre.

d) a Józsefuaĺosi Köaeľület-feliigyelet és Várostizemeltetési Szolgálatnak a Magdolna
u. 20 helyiség rendbehozata|źra 1.000 e Ft, a kozfog|a|koztatottak munka és
v édőruhź.zatár a 240 e Ft-ot bizto sít.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20| 4. május 5.

6. a 4-5. pontban foglaltakkal tartós miĺködési kötelezettséget vállal, mely 20|5. évtolr
éventę megközelítőleg 1 I .67 3 e Ft-r a előzetes kotelezettséget v áIIaI.

Felelős: polgáľmesteľ
}Jataľiđő: mindenkori kĺiltségvetés tervezése

7. a) a 4.-5. pontban foglaltak míatt az onkormĺĺnyzat II302 cim - kötelező feladat -
dologi e|őirtnyzatáról 8.144,8 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kotelezó
feladat - finanszíľozási mfüödési kiađáson belül az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása e|őirtnyzatźra 4.356,| e Ft-ot ,11108-02 cím - önként
váLla|t feladat - finanszírozási működési kiadáson belül az irźlnyitőszewi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirtnyzatra 3.788,7 e Ft-ot.

b) a Polgĺĺľmesteri Hivata| I220f cím - kötelező feladat - finanszírozási működési
bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás fizetésí
szám|áén történő jőváítása elóirányzatát2.800,3 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás
eloirtnyzatan belül a tĺirvény szerinti illetmény eloirźtĺyzatát 2.|00,0 e Ft-tal, a



cafeteľia béren kívüli juttatás eIőirányzatát céljelleggel 98,3 e Ft-tal a munkaaltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájárultsi adő eloirányzatát 602,0 e Ft-tal
megemeli.

c) a Jőzsefvźrosi Köĺerület-felĹĺgyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat 80101 cím _
kotelező fe\ađat - - finanszírozási működési bevételen be|iI az irtlnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számIáén tĺjrténő jőváirása e|óirźnyzatát
1.555,8 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás eloirányzatan belül a törvény szerinti
illetmény e\oirźnyzatát I.120,0 e Ft-tal, a cafeteńa béren kívĹili juttatás e|óirányzattń
céljelleggel 98,3 e Ft-tal a munkaaltatót terhelő járulékok és szociálishozzájáruIási
adó előirrányzatát337,5 e Ft-tal megemeli.

d) a Józsefuaľosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgá|at - ĺjnként vállalt
feladat - _ ťlnanszirozási múkodési bevételen be|i| az írányítőszervi támogatásként
folyósított tĺímogatás fizetési számlźn történő jőváírása elófuźnyzatát 3.788,7 e Ft-tal
és a kiadás személyi juttatás e|óirźnyzatĺĺn belül a törvény szerinti illetmény
e|őitźnyzatát l.796,9 e Ft-tal, a cafeteľia béren kíVĹili juttatás előirányzatát
céljellegge| 196'5 e Ft-tal a munkaaltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájárulási
adó előirrĺnyzatát 555,3e Ft-tal, dologi e|őirtnyzatźĺt.-kozilzemi díjak, kaľbantartás,

munka és védőruhaI.240,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201'4. május 5.

8. felkéľi a polgármesteľt' hogy a határozatbarl foglaltakat a 2014. évi költségvetésről
szóló rendelet k<jvetkező módo sít ásźnźl| vegye fi gyelembe.

Felelős: poIgármester
Hattridó a20I4. évi költségvetésről szóló rendelet k<jvetkező módosítása

9. a) felkéri aJegyzőt, hogy a Polgiírmesteri Hivatal 4. pontban foglaltaknak megfelelően
módosított Szervezetí és Működési Szabá|yzatát,|Jgyrendjét a Képviselő testĺilet májusi
ľendes Ĺilésére terjessze be.
b) felkéri a Jegyzőt, hogy a közfoglalkońatásra a szabáIyzatot készítse el.

Felelős: jegyző
Határido : kĺjvetkező képviselő.testiileti ülés

10. felkéľi aJőzsefvźrosi K<jĺeľület-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálatigazgatőjźú.,
hogy a költségvetési szerv sZMsZ módosítását terjessze be a Képviselő-testiilet májusi
ülésére.

Felelős : költségvetési szerv v ezetóje
Hatźĺridó : 20 | 4. máj us 06.

l.l felkéri a polgáľmestert, hogy azBséIy Nonprofit Kft. a közfoglalkońatásrőI és annak
pénzugyí elszámolásań| a beszámolót 2014. jinius 30-ig terjessze be a Képviselő-
testület elé.
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Felelős: polgármester
Hataĺidő: z)I4.június 30.

Dr. Kocsis M:álté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatáĺozatot 14 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás
nélkĹil elfogađta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MtNo S ÍTETT S ZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
73t2014. (rV.23.) 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a) a kerületi közfoglalkoztatás |étszálmát éves átlagban 600 főben á||apítjameg.

b) feladat el|átáshoz, valamint a foglalkoztatás önĺész&e a2014. évi kĺiltségvetésben a
fedezetet a II302 címen és a 1 1 107-01 címen biztosította.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. év folyamatos

2. a határozat 1. pontja aIapján felkéri az a|źhbí köItségvetési szeľvek és gazđasági
taľsaságok vezetőit - mint foglalkoztatókat _ 2014. évi. közfog|a|koztatásra vonatkozó
kérelmek benyújtásáľa' a munkaügyi kcĺzponttal a hatósági szetződés és a
munkavállalókkal a foglalkozt atási szęrződések megkötésére;

Érintett fo glalkoztatók :

- Jőzsefuaľosi Polgármesteri Hivatal,
- Jőzsefuarosi Intézménymfüödtető Központ,
- aJózsefuiĺĺosi Egyesített Bĺjlcsődék,
- Józsefrarosi Kĺizterület-feltigyelet és Városüzemeltetési Szo|gálat,
- Jőzsefuárosi Egészségügyi Szolgálat,
- Jőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpont,
- Józsefuáľosi Közösségi HázakNonprof,rt Kft.
- JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft,
- Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda,
- Mesepalota Napközi otthonos ovoda
- SztzszorszépNapközi otthonos óvoda
- Napraforgó Napközi otthonos óvoda
- Pitypang Napközi otthonos óvoda
- Sziváĺvlany Napközi otthonos óvoda
- ľÁ-ľI-KA napkcĺzi otthonos óvoda
- Koszoru Napközi otthonos óvoda
- Várunk Rád Napkozi otthonos Ővoda.
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Felelős: polgármesteľ, költségvetési szeľvek és gazdaságitźrsaságok vezetői
Határidő : 2014. ćtprilis 23.

3. a) hozzájárul a Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel f}II. jaĺlźlr 19. ĺapján megkötött
határozatlan ideju kozszolgáltatási szerzóďés valamint a 2001. fębruaĺ 12. ĺapján a
Magdolna 20. szálm alatti helyiség targyában megkĺit<jtt béľleti szerzodés f0I4.
május 1. napjával közös megegyezéssel töľténő megsztintetéséhez;

b) felkéri a polgármesteľt a 2. pont szerinti megszĹintető megáIIapodások a|áírásźra.

c) egyetéľt, hogy a közfoglalkońatás szęrvezési munkálatait kertileti szinten a
Polgrírmesteri Hivatal lássa el.

Felelos: polgármester
Hatĺĺľidő: 2014. május 1.

4. az onkormźnyzat a Polgĺírmesteri Hivatal engedélyezeilt |étsztmźĺt 2014. május 2.
napjátő| 1 fővel megemeli, a Polgármesteri Hivatal _ 3 fő tisáségviselővel egyĹitt, a2 fő
prémiumévek progľamban foglalkoztatott, valamint a tarsadalmi megbízatásű
alpolgáľmester nélküli _- engedélyezett |étszźlma I78 fórol' 20|4. május 02. napjával
I79 főre módosul.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. május 2.

5. a) az Önkormányzat a Józsefuaľosi Köztertilet-felügyelet és Városüzemeltetési
Szolgálat eĺgedé|yezett létszámát 2014. május 5. napjától 3 ffvel megemeli, a
Józsefuarosi Közterület-feltigyelet és Várostizemeltetési SzolgáIat engedé|yezett.
Iétszźlmźtúgy, hogy a 80101 cimkozszolgá|atítisztviselői létszámot 1 fiivel, a 80103
cím Mt. a|á tartoző engedélyezett |étszźlmot 2 füvel megemelni, igy a 80101 cím
engedéIyezett|étszźtma3l főro|32 főre, a 80103 cím engedéIyezeÍtIétszáma79 főrő|
81 főre, intézményi engeđé|yezelt Iétszáma 2014. május 02. napjával213 forőI216
főre módosul.

b) a Magdolna u. 20. helyiséget kĺizfogl a|koztatás e||átásźlhoz a Jőzsefvźtrosi KözteľĹilet-
felügyelet és Vaľosiizemeltetési Szo|gá|atnak 2014. május 5. napjától biĺosítja, és
egyben felkéri a polgáľmesteľt, hogy kĺjvetkező Képviselő-testtileti tilésre a
költségvetési szerv alapítő okirat módosítását jőváhagyásra teľjessze be.

c) a Magdolna u. 20. helyiség i:z|eti vagyon köréből kiveszi a kor|átozottarl
forgalomképes töľzsvagyon körébe, és egyben felkéri a polgármesteľt, a rendelet
módosításának benýjtásáĺa akövetkező képviselő-testületi ülésre.

d) a Józsefuaľosi KözteľĹilet-felügyelet és Váľosiizemeltetési Szolgálatnak a Magdolna
u. 20 helyiség rendbehozata|ára 1.000 e Ft, a kozfoglalkoztatottak munka és
v édőruházatéra 240 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: f0l4. máius 5.
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6. a 4-5. pontban foglaltakkal tartós mfüĺjdési kĺjtelezettséget vállal, mely 2015. éVtől
évente megközelítőleg 1 | .67 3 e F tła e|ózetes kcĺtelezettséget v á|IaI.

Felelős: polgármester
Hataľidő: mindenkori költségvetés tervezése

7. a) a 4.-5. pontban foglaltak miatt az onkormanyzat 1,1302 cím - kötelező feladat _
dologi előirźnyzatáról 8.144,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 108-02 cím - kĺjtelező
feladat - finanszírozási mfüödési kiadáson belül az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása eloirźtnyzatára 4'356,I e Ft-ot 

'11108-02 
cím - önként

vállalt feladat - finanszítoztlsi mfüodési kiadáson belül aZ irányitőszewi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatra 3.788,7 e Ft-ot.

b) a Polgáľmesteľi Hivatal 12202 cím - kötelező feladat - ťĺnanszitozási mfüödési
bevételen belül az irányítószeľvi támogatásként folyósított tźnrlogatás fizetési
számláén töľténő jővźtírása eIoirźnyzatát2.800,3 e Fttal és a kiadás személyi juttatás

e|őirźnyzatán belül a törvény szerinti illetmény e\oírányzatéLt 2.100,0 e Ft-tal, a
cafeteria béren kíviili juttatás előírtnyzatát céljeIleggel 98,3 e Ft-tal a munkaaltatót
terhelő jarulékok és szociális hozzźi1áruIási adó elóítáĺyzatát 602,0 e Ft-tal
megemeli.

c) a Jőzsefvárosi Közterület-felügyelet és Vaĺosüzemeltetési Szolgálat 8010l cím _
kötelező feladat - - ťtnanszírozási mfüödési bevételen bellJJ az irźnyítőszervi
ttlmogatásként folyósított támogatás fizetési sztlm|áén történő jőváirása előkźnyzatźtt
1.555,8 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás eIőirźnyzatan beliil a törvény szerinti
illetmény elofuźtnyzatat |.|20,0 e Ft-tal, a cafeÍeria béren kívĺili juttatás e|őirányzatźú
céljelIeggel 98,3 e Ft-tal a munkaaltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźrulási
adó előiranyzatźń337,5 e Ft-tal megemeli.

d) a Józsefuarosi K<jzteľĹilet-feliigyelet és Vaľostizemeltetési Szolgálat - önként vállalt
feladat - - finanszírozási mfüĺjdési bevételen be|i| az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított tĺĺmogatás fizetési száłrJźn tĺjrténő jőváírása előfuźnyzatźn 3.788,7 e Ft-tal
és a kiadás személyi juttatás e|okányzatan belül a törvény szerinti illetmény
eloirtnyzatát |.796,9 e Ft-tal, a cafętena béren kívĺili juttatás eIoirányzatát
céljellegge| 196,5 e Ft-tal a munkaaltatót terhelő járulékok és szociális hozztĄélrulási
ađő eIőirźnyzatát 555,3e Ft-tal, dologi e|őirźnyzatát_könjzemi díjak, kaľbantartás,
munka és védőruhal.240.0 e Ft-tal mesemeli.

Felelős: polgáľmester
Hattrĺdő: 201 4. május 5.

8. felkéri a polgláľmestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a f0I4. évi költségvetésľől
szóló rendelet következő módo sít ásánáI ve gye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hattĺtidő: a20I4. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása
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9. a) felkéri alegyzőt, hogy a Polgármesteľi Hivatal 4. pontban foglaltaknak megfelelően
módosított Szewezeti és MűkcldésiSzabáIyzatźú,IJgyrcndjét a Képviselő testület májusi
rendes ülésére terjessze be.
b) felkéri a Jegyzőt, hogy a közfoglalkońatásra a szabtt|yzatot készítse el.

Fclelős: jegyző
Hatáľidő : kovetkező képviselő-testülęti iilés

10. felkéľi a Jőzsefvárosi Kcjzteľület-feltigyelet és Városiizemeltetési Szo|gźtlat ígazgatőjźń,
hogy a költségvetési szerv sZMsZ módosítását teľjessze be a Képviselő-testület májusi
ülésére.

Felelős : költségvetési szerv vezetője
Hataridő: 2014. május 06.

tl.l felkéri a polgármestert, hogy azEsé|y Nonprofit Kft. a közfoglalkońatástő| és annak
pénzngyi elszámolásáĺő| a beszámolót 2014. június 30-ig terjessze be a Képviselő-
testület elé.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014.június 30.

Tájékoztatók

l Tá,jékoztatás a Magyaľ Áilam áltat ttiľténő adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedésekrőt
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľĺ4áté - polgármester

Dr. Kocsis M:áté
A napirendi pont tárgyalásź./- megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hirínyában |ezáĺja. Tźljékońatő
lévén szavazni nem kell róla.
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Képviselői kéľdések
(Szó szerinti leíľásban)

Dr. Kocsis Máté
Képvi selői kérdések kĺjvetkeznek. Me gađj a a szőt Komássy Áko snak.

Komássy Ákos
Mint tudja az Eurőpai Parlament tagjainak a megváIasztása május 25-én lesz. Az alźirás
gffités már le is zárult. Az a kérdésem, mikor tervez7k kihelyezni a kerületi ingyenes
pIakátfelületeket? Bízom benne, hogy nem terveznek olyan típusú, nem tanúsít vá|asńási
csaláshoz asszisńáIásľa utaló magalartáq mint ahogy azt a parlamenti vá|asńás előtt tette,

hogy 2 nappal aváIasztás napja elott, mi közben a kampánycsendet, onök, mint intézméný
lényegében eltöľölték, begffiti az ingyenes plakátfeliileteket. Nincs minden választáson
induló jelölőszervezetnek dugig pénze ťtzeteÍt hirdetésekből kampanyolni. Szerintem eľre,

hasznos tekintettel lenniink. A kérdés lényege az, hogy mikor lesznek plakátfelületek, a
keľĹilet által biztosított plakátfeltiletek. Kérđezem, de bízom benne, hogy nem fogják két
nappal avá|asńás ęlőtt összeszedni őket.

Dľ. Kocsis M:áté
Szeretném megvédeni azokat, akik összeszedték a plakáthelyeket, a vá|asztási csalás az |ett
volna, ha kint hagyjuk, mert a szavazők<lrĺik 150 méteren kĺjľén belül taláIhatő
plakáthelyekľől van szó. oda sző|t az engedélyiik, tehát nem volt más lehetőség, mint
összeszedjék a kihelyezett p|aktúfelületeket. Mikor lesz újra ilyen kitéve' nem tudom. Nem
érzem magam kompetensnek ebben, őszintén megmondom, nekem mindegy. Soós Úr maga?
Maga sem. Neki is mindegy. Ki hozza meg ezt a dtjntést? A VPB hozza meg ezt a döntést.
Javaslom, hogy akĺjvetkező VPB üléseĺtuzzéknapirendľe eztak&đést, és vitassákmeg.Ez
ahatátozott álláspontom. Hétfőn van? Akkor a hétfoi egyes napirendi pontnak ezt javaslom,
táb|ák címmel.
Komássy Képviselő Úľ, parancsoljon.

Komássy Ákos
Ehhez csak annyit akaľtam hozzźffuzní, hogy azért ań'bizonyára tudja on is Polgáľmester Ur,
hogy számos budapesti kerületben nem feltétlentil ideiglenesen kihelyezett hiľdetési fęlületek,
hanem adott esetben stabil, épített favédő rácsok és falak, jócskan a szavazőkörĺjk 150

méteľes sugaľán beliil állnak, és maradtak áIIva. Érdekes módon más kerületi vezetések nem
&eńék ęń. törvénysértőnek, tudtommal egyébként a kampánýevékenységet sérti a
jogszabá|y' de ehhez on bizonyara jobban ért. Nem az,bogy amáĺ kiragasztott plakátok ott
maĺadjanak. Mellesleg a ťĺzeteÍ1 plakátok, tudtommal, fennmaľadtak a váIasztás napjáĺa.
Mindegy. Szóval továbbra is ebben hagy kérjem a tĺímogatásźú.Enan. gondolom, hogy a
tisztességes feltételek minimumához hozzátartozik, hogy bizosítson a kertilet ingyenes
plakátragasztási felületeket is aváIaszÍáson részt vevő jelölőszęrvezeteknek, ha már egyszer
v źiasztás előtt állunk.
Következő kérdésem, hogy mit tesz az onkormlányzat, íIletve milyen egyĹittmfüödést á11

szándékában kialakítani a Klébesberg Kcizponttal azért, hogy a keľületi általános iskolák ezen
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a bizonyos, Jegyzó Asszony źtltal. képviselő-tĺársamnak eljuttatott kompetencia mérési
eredményeken tapasztalható gyenge vagy kiábráfidítő eredményei javuljanak? Én nagyon
örÍilök neki, tudom, hogy aEazekas és a Vörĺjsmarty nagyon jó eredményeket produkál' de az
általĺínos iskoláink közül, mondjuk a Yajdát és a Deák Diákot Leszámíťva' mindegyik az
országos átlag a|att teljesített ebben atava|yi kompetenciamérésben. Es most csak a tavalyit
mondom. A másik kérdésem, pedig az, hogy milyen elképzelésük van' van-e bármilyen
szandékunk a Lakatos Menyhért Iskola helyzetével kapcsolatban? Csak a pontosság kedvééľt,
matematikábőI 6. évfolyamon 279,8. évfolyamon 426 ponttal maradt eI az orczágos átlagtól.
Szövegértésből 6. évfolyamoĺ283,8. évfolyamon 359 ponttal maľadt eI az orczágos átlagtól.
Ez |ényegében azt mondja nekem, hogy a Lakatos Menyhért Iskola a Magdolna negyed
szívében olyan kompetenciamérési eređményeket produká'|, ami alapjáĺ esélye sincs arra,
hogy jó életesélyeket biztosítson a difüjainak, vagy a versenyképességľe való felkésziilést
biztosítsa diĺákjainak. Mit szandékozik az onkormźnyzat. tenni ennek érdekében, pontosan
tudom, hogy nem mi vagyunk már a fenntartók, de azza| egyutt mit tehetiink, és milyen
elképzelésfü van?

Dr. Kocsis Máté
Ameddig mi voltunk a fenntartók, addig messze budapesti átlag fĺĺlött teljesítettiink.
Hozzáteszem, hogy most is országos át|ag a|att, de budapesti átlagban vannak ęzek az iskolák.
Egyébként érdemben nem tudok mit vá|aszolni a kérdésére. A kapcsolatot nem bonyolult
felvenni velfü, meľt itt vannak. Alpolgármester Asszony, mint ágazatért felelős' szętiĺtem ez
ügyben fog lépni, de én most olyan nyi|atkozatot nem tudok onnek tenni, egy állami szerwel
kapcsolatban, ami az Ön számtra elfogadható lęhet. Tekintettel aĺ:a, ahogy on is mondta,
hogy ezek nem a mi fenntaľtásunkban mfücjdő intézmények.
Jakabfy Tamás képviseiő úr, paľancsoljon.

Jakabfy Tamás
Az eredmények an. mutatják, illetve az eredmények is azt mutattźů<, hogy a paĺlamenti
vźiasztáson igen csak kiélezett ktizdelem zajlott le itt a Jőzsefvźnosban. Két dologľa szeretném
kérdés formájában felhívni a figyelmet a vźiasztási kampanybőI. Az egyik dolog, ame|y az
onkoľmányzatnak a rendezvénye volt, méghozzá ha jól emlékszem miíľcius 30-án volt a
Rezső téren a Tavaszi zsongás neviĺ rendezvény, amiľe én a családommal kíIźúogaÍtan. An.
tal.źtltam ott, hogy a Rezső téren, a templom előtti, egyébként a rendezvény idejére |ezárt
parkoló terĹiletére 2 db gépkocsit engedett be a szervező, vagy pedig abiztosítő Polgaľőrség.
Az egyik egy menőautó volt, ezzelnincsen kiilönĺjsebb probléma, mert minden ilyen nagyobb
rendezvénynél szfüséges. A másik, pedig dr. Vas Imľe a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjének
a kampányautója, amely úgy paľkoIt le ezen a rendeményen' hogy, aki a nagy színpadot
nézte, az riĺglon mellette ott |áthatta ezt a kanpányfotót, amit, elég nagy méretben. En azt
szeretném megkérdezni, hogy az onkormányzat egy ĺinkormźnyzati rendezvényberl az
adőfizetőkpéĺuébóI, ťlzetett rendezvényből hogyan csinálhat kampĺĺnyeseményt?
A második dolog az egy héttel korábbra nyulik vissza, amikor a Jőzsęfváĺos Úiseg miĺľcius
18-ai száma * lehet, hogy 1-2 napot tévedek _ beszáĺnolt orban Viktor miniszterelnök úr
Nemzeti Múzeum előtti beszédéről. A címlapon, egy egész oldalas képet hozott le erről a
ľendezvényľől, ahogy egy kicsit tiizetesebben megvizsgáltuk eń. a képet, én azt gondolom,
hogy ez a fotó, ez a cimlap fotő ez egy manipulált fotó, ez egy montage. A valóságban ez a
jelenet úgy nem jźúsződottIe. Ez a tömeg, arri azon a a képen vo|t,,az a valóságban nem volt
ott az a tömeg. Több đologra a|apítom ezt a... Soós Képviselő Ur ań. á||itja, ott volt. on
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készítette ezt a fotőt? Na, akkor köszĺjnĺjm szépen. En aú. szeretném kérđezni,hogy eń. a fotót
hajlandó-e a Jőzsefvtros Ujság, az eredeti digitális fotót nyilvanosságra hozĺi, hogy szakéľtők
megvizsgálhassák, hogy manipulálták-e, vagy pedig sem.

Dľ. Kocsis M:áté
Az első kérdésére az a vá|asz, hogy az autő tulajdonosa jött volna másik autóval is szívesen'
de nincs más neki, csak ez varl. Ezért ne haragudjon rá, csak ez az autőja van' nem tudott
mással jönni.
A második kérdését a képviselő-testületi ülés humoros lezarásnak tekintjtik. Természetesen a
Józsefuaros Úisag a ľendelkezéséte bocsátja az LMP szakétőinek, hogy vajon a magyar
Miniszterelnök mĺíľcius 15-ei ünnepi beszédén voltak-e egyźita\án emberek? Ez ki kell, hogy
deľtiljĺin' szerintem is. Egy olyan pártszcivetség á|ta| támogatott Miniszterelnöknek a március
15-ei nemzeti tinnepen elmondott beszédén, amely páľtszövetség egy kicsivel később, bo egy
héttel később, mintegy félmillió embert is képes volt - már,ha ott egyá'|talán voltak emberek
_ ańnem tudom' hogy a Hős<jk teréĺ jáľt-e báľki, mozgósítani.
Azért mondom, hogy kellő humoľral kezeljtik, de Nyerges Zoltźn főszerkesztő uľ aľról
biztosított, hogy eljuttatia onnek digitális formában mielőbb ezt a foÍőt, hogy megvizsgáJr1zk.
De úgy látom, nemcsak én érzem úgy, hogy ez több mint vicces. De megkapja, ahogy a
Képviselő Úr óhajtja. Azértvagyunk, hogy kiszolgáljuk a Képviselő Urat.
Kaiser József képviselő ur, parancsoljon.

Kaiser József
A Polgárőrség nem engedett be semmilyen autót, nem volt rá kompetenciája. Egy intézmény
szetvezeÍe, és ott volt egy biztonsági cég, amely ki- beengedte. A Polgaľőrség az
onkormanyzatral meglévő együttmfüödési megállapodás keretein belül az önkormányzati
rendezvényekhez polgárőröket biztosít ana, hogy a rendezvény környékén, és a rendezvény
problémamentesen töľténjenek a dolgok. Nem engedfiink be senki, és nem engedtiink ki
senkit, máľ, mint a templom előtt.

Dr. Kocsis Máté
Jakabfu képviselő uľé ismét a sző.

Jakabfy Tamás
Akkor Kaiser Urat még egyszeÍ meg fogom tudni szólítani, mert volt még egy olyan eset, ez
pedig a váIasńás napján volt, április 6-án, amikor a Magdolna utca 24. szttmí telken
bográcsban gulyást főnek, váIasńásí gulyást. Én elmentem eITe a telekľe, talźikońalrl Kaiser
Képviselő Úrral, és váltottam vele néhány szőt, hogy mi töľténik ott. Én azt szeretném
megkérdezni, hogy nem emlékszem egészen pontosan, hogy ez atęIęk ezvajon a Polgĺíľőľség
hasznáIatába kerĹilt-e? Ezt tartom valószínúnek, mert az ott lévő egyéb emberek kozott
polgarőröket ismertem fel. Szeretném elkérni eń. a haszná|ati szerzóđést, ane|yet az
onkormanyzat aPo|gárőrséggel kötött ennek a teleknek azugyében.
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Dr. Kocsis NĺáLté
Ezt a Kisfalu Kft-nél tudja megtenni Képviselő Úr, de szerintem Kovács ottő igazgatő it
rendelkezéséľe áll ebben a témźtban. illetve a magánrrleccsfüet Kaiser IJrľaI a 18 óľa 30
perckoľ véget érő testületi ülés utan tudjak folytatni.
Köszönĺjm mindenkinek a mai napi munkáját.

Budapest,2014. május
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