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Készült Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľosi ÖnkormáĺyzatKépviselő-testĹilet f014.
május 14-én 13.00 órakor a Jőzsefvźtrosi Polgáľmesteľi Hivatal III. emelet 300-as

tár gy a|őj ában me gtaľtott 4. ren d kív ü li ülé s érő l

Jelen vannak: Dr. Kocsis lll4áté, Balogh István, dr. Dénes Margit, Dudás Istvánné, Egry
Attila, dr. Ferencz oľsolya, Guzs Gyula, Kaiser Jőzsef, Komássy Akos,
Pintér Attila, dr. Révész Mźtrta, Soós György, Sántha Péterné, dr. Szilágyi
Demeter, SzIIiBaIźzs, Vöľös Tamás, Zentai oszkaľ

Távolmarad'ását je|eztez Jakabff Tamás - képviselő

valamint a meghívottak:
dr. Sáľa Botond _ alpolgáľmester, Rimán Edina - jegyző, dľ. Mészáľ Eľika - a|jegyző,
dr. Kovács Gabriella - a|jegyző
dr. Pestĺ Ivett - Polgármesteri Kabinet vezetoje, dľ. Palotai Péteľ . Polgármesteri Kabinet
Titkárság irodavezetője, dr. Sánta Zsőfia - Jegyzőí Kabinet vezetője, dľ. Sommeľ János -
T<irvényességi és Perképviseleti Iroda vezetője - Mátrahźni Judit _ SzemélyĹigyi Iľoda
vezetője, Fábián Márta _ Belső Ellátási Iľoda vezetője, Szedliczkyné Pekári Kaľolina -
Szervezési és Képviselői Iroda vezetoje, Kósa Edit _ Ügyviteli Iroda vezetője, Majerné
Bokoľ Emese _ Belső Ellenőľzési Iroda vezetoje' dľ. Bojsza Krisztina - Humánszo|gá|ati
|Jgyosztá|y vezetője, Hegedűsné Kis Annamária _ Családtźlmogatźsi lrođa vezetoje,
Kincses Ibolya Humánkapcsolati Iroda vezetoje, Dr. Kóródi ń)va Hatósági
IJgyosńáIyvezető, Tóth Csaba _ Hatósági Ügyosńáůy irodavezetóje, Páris Gyuláné -
Pénzügyi LJgyosńá|y vezetője, Dr. Hencz Adrienn Gazdálkodási Iroda vezetője,
Fernezelyi Gergely Sándor DLA - Városfejlesztési és Főépítészi ÜgyosztáIy vezetője,
Iványi Gyiingyvéľ - Főépítészi Iroda vezetője, Annus Viktoľ _ Városfejlesztési Iľoda
vezetője, dr. Fejes Tamás . a Jarási Hivatal vezető-helyettese, Segyevi Zo|tán_ t.ómagy,
VIII. kerületi Rendőrkapitźnyságvezetője, Sáfrány József . JIKigazgatőja, Váľadi Gizella _
Józsefuaĺosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ vezetője, Csete Zolrtán- Rév8
Zrt. mb. cégvezetője, Kovács ottó . Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja, Ács Péteľ -
Jőzsefvttosi Közteľiilet-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgálat vezetoje, Kovács Barbaľa
. Józsefuárosi Kĺjzösségi Házak Kft. ĺigyvezetóje, Biál Csaba - Józsefuaľosi Parkolás-
üzemeltetési Szolgálat vezetője, dr. Koľoknai András _ JESZ főigazgatőja, Koscsĺóné
Kolkopf Judit _ JEB vezetője, dľ. Szebellédi István - könywizsgá|ő, Karakas Lajos -
Józsefuarosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Tarsaság vezetője - Kertészné Bródy
Sarolta - Józsefuiĺľosi Gyermekek Üdĺiltetésééľt Kozhasznű' Társaság vezető-helyettese,
Nagy Gáboľné - Humánszo|gźůtatási Bizottság külsős tagsa, Camara-Beľeczki Ferenc
Miklĺós . Humánszolgáltatási Bizottság külsős taga.



I)r. Kocsis Máté
Köszonti a Hivatal munkatarsait, azintézmény- és cégvezetőket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testÍilet tagjait.

A Képviselő-testület 2OI4. évi 4. rendkívüli ülését - mely az SZMSZ I2- L7. $-aiban
foglaltak alapjtn került <jsszehívásľa, megnyitja. Távolmarađását bejelentette Jakabfy Tamás.
Megkéri Képviselőtaĺsait, kapcsolják be a szavazőgépe1ket. Megállapítja, hogy jelen van 16

képviselő, így a minősített szótobbséghez I0, az egyszeru szótöbbséghez 9 egybehangző
szavazat szükséges. A következő képviselő-testületi ülés várható időpontja 2014. junius 4.

szerda 13.00 óra. Felhívja a Képviselótfusak Íigyelmét, hogy ezentúl a Képviselő-testtĺlet
iilései 13,00 órakor kezdődnek.
Tájékoztatja a Képviselőket, hogy az önkoľmányzati intézmények közfoglalkoztatotĹi
Iétszámźr őI táj éko ńató anyagot kaptak hely színi ki o s ztás s al.

**{<

Az a|ábbí előterjesztést az előteľjesztő visszavonta (meghívó szerinti szźrrlozással), így az
érintett bl okkon b e lĺil i szźlmo zás v á|to zí:r:

- 4ĺ|. Javaslat egyetértő nyilatkozat elfogadásáľa Budapest Teľiiletfejlesztési
Koncepciĺój ával tisszefüggésben

- 711. Javaslat szolgálati lakás blztosításáł'ra

{<*łC

Az sZMsZ 25.5 (1) bekezdés értelmében tájékoztat1a a Képviselő-tęstületet, hogy 3

stirgősségi indítvány érkezett, amelyet az alábbíak szerint javasol napirendľe venni.

4ĺ2. Javas|at a rÉn-xoz ,,A,, pá|yázattal kapcsolatos dtintések

(írásbeli e|őteqesnés, p OTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Egľy Attila _ alpolgáľmester
Dr. Szilágyi Demeter _ képviselő

7ĺ4. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és GyermekjĺóIéti Kłizpont

(írásbeli előterj esztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterj esztő : S antha Péterné _alpol gáľmester

8l4. Javaslat drogszemét megoldása érdekében további támogatási szerződés

(írásbeli előterj e sztés, HELY S ZÍu rĺo s zľÁs s,ł.r;
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté polgármester

Dr. Kocsis M.áLté

Szavazásra bocsátja az aIábbi napiĺendet:



. Napirend:

r

,.

i 1. Elsődlegesen tárgyalandó e|őterjesztések

|'l|'. Beszámolĺi a BRFK VIII. kerĺileti Rendőľkapitányság 20Í3. évi
tevékenységéről
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

2. Zárt ĺilés keretében tárgya|andó előterjesztések

2ĺ|. Javaslat fellebbezés elbíľálására a Coľvin Aruházzal kapcsolatos
, telepĺilésképi eljáľásban ZÁRT ÜI,ÉsZ.!ry (írásbeli előterjesaés)

ULES Előterjesztő: Dr. Kocsis }y'ráté _polgĺírmester

2/f. Javaslat fellebbezés elbíľálására a Jĺózsefváľosi pályaudvar kerítésével

' kapcsolatos telepiilésképi eljáľásban Z^RT ÜI,ns
ZART (írásbeli előterjesaés)
tjlÉs Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

2l3. Intézményvezetőipáiyázatokvéleményezése zĺnr ÜlÉs
, (ításbeli előterjesztés)

?.^\T Előterjesztő: Sántha Pétemé _ alpolgármester
ULES

3. PénzÍi gyi' ktiltségvetéssel kapcsolatos előteľj esztések

3l1'. A Józsefváľosi Onkormányzat 2013. évi kiiltségvetésének végľehajtásáľríl
sző|ő beszámolĺíja és a zárszámadási ľendelet-tervezete
(Az eredeti írásbeli előteľjesaés, amely 20|4. április 30. napján postázásta
került)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }lźLté - polgĺĺľmester



3ĺ2.. Javaslat a Józsefvárosi onkoľmányzat 20Í3. évi pénzmaradványának
felhasználására és a 2014. évi kiiltségvetésről szóló 31201'4.(|I.13.)

önkoľmánvzati ľendelet módosítására
(íľásbeli előterjesĺés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

3l3. Javaslatbankszám|aszerződésmódosítására
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

4. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztések

4ĺI. Javaslatszobľok,emléktáblákelhelyezéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péteľné - alpolgármester

4t2. Javaslat a ľÉn_xoZ,,,A páilyázatta|kapcsolatos diintések meghozata|ára

Előterjesztő: Dr. Kocsis iľ;4áté - polgármester
Egry Attila - alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeter _ képviselő

5. G azdźl l ko d ás t, G azdasági Tá ľs asá go ka t érintő elő teľj esztés ek

5l1. Javaslat il Jóhír Jĺízsefuáľosi Média és Galéria Ktizpont Ktizhasznrĺ
Nonp rofit Kft. Alapítĺó okiratának mó d osításár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj e sĺő : Kovác s B arb n a - ü gyvezet ó i gazgatő

5ĺ2. Javaslat a Jőzsefvárosi Kiiziisségi Házak NonproÍit Kft-vel kapcsolatos
tulaj dono s i diintés ek meghozata|áľ a
(írásbeli előterjesztés)
El őterj e s ztő : Kovác s B arb at a - lůgyv ezető ígazgatő

5l3. Javaslat a Virágos Magyarországért Kiirnyezetszépítő Veľsenyen tiiľténő
jelentkezésre
(írásbeli előterj esztés)
Előterjeszto: Dr. Kocsis iľl4:áté - polgármester



\ 6. Vagyonkezelésselo városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
i

, 6ĺI. Javaslat Józsefváros közigazgatási teriiletén levő víziközmuvekkel
! kapcsolatos megállapodás aláírásáľa
1 (írásbeli előterjesztés)
; E|óterjesztő: Dľ. Kocsis iľĺ4túé _ polgármester

6ĺ2. Javaslat a Népszínház utca ktizbiztonságának és kiiztĺsztaságának
javítására
(írásbeli előterj esztés, POTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lli4źLté _ polgármesteľ

Dudás Istvánné - képviselő
Zentai oszkár _ képviselő

6ĺ3. Javaslat a ľendkívüli téli időjárási viszonyok során e|végzett védekezési
feladatokľól, megtett intézkedésekľől, és a ľendelkezésre bocsátott források
felhasználásárĺól szóló beszámoló elfo gadására
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterj esztő : Dr. Kocsis Maté - polgáľmesteľ

7 . Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľj esztések

7l1. Javaslat ellátási szerződ'és megkötésére a Budapest Főváľos II. kerüIeti
Onkoľmányzatta|
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Santha Péterné - alpolgáľmester

712. Köznevelésĺintézményekátszervezésénekvéleményezése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Santha Péteľné - alpolgármester

713. Javaslat a Jőzsefválľosi.EgYesített Biilcsődék telephelyeinek elnevezéséľe
(íľásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előteľj esztő : Santha Péterné - alpolgármester

7l4. Javaslat a Jőzsefválrosi SzociáIis SzolgáItatő és Gyermekjó,léti Ktizpont

(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterj esztő : Sĺíntha Péterné - alpolgármester



8. Egyéb előteľjesztések

8/1 Javaslat a 20|'4. évi európai paľlamenti választás soľán közreműkiidő
szav azatszámlLá|ő b izo tts á g v á.Jasztott ta gi aira
(íľásbeli előterj esztés, pótrÉzBESÍTÉS)
Előterjesaő: Rimán Edina - jegyző, HVI vezetője

8l2. Javaslat a Jőzsefválľosi Ktizbiztonsági Polgáľőľség és Katasztrĺifavédelmi
onkéntes Tűzoltĺó Egyesület részéľe f0I3. évben nyrÍjtott támogatások
felhasználásáról sző|ő beszámoló elfogadására, valamint támogatási
szeľződés megkiitésére,
(íľásbeli előterj esĺés, PoTKEZBES ITES)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis }ĺ4áté - polgármester

8ĺ3. Javaslat diintések meghozata|ára a ľÁuop-p-3.1.4-08/1-2008-0021
azo n osítĺí számű pá|y ázattal kap cs olatb an
(íľásbeli előteľj esztés)
Elóterjesńő: Dľ. Kocsis I|ĺ4:áté, _ polgáľmesteľ

8l4. Javaslat dľogszemét megoldása éľdekében további támogatási szerződés

(írásbeli előterj esĺés, HELYSZÍNĺ rIoszTAS SAL)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgiírmesteľ

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő az Áilami Számvevőszék á|ta| a BÁRxa. Színház Nonpľofit
Kft.nél v égzett ellen ő rzés sel kap cs olato s j elentésľől
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis }ĺ4áté - polgáľmester

2. Tájékoztatĺí a Homok u. 7. és a Dankĺí u. 18. sz. a|atti sportudvaľok
kialakítási kłiltségeiľől
(írásbeli előterjesaés)

Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4źLté _ polgĺírmester

3. Tájékoztatĺi a köztisségi kertek kiépítéséről
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4:áté _ polgármesteľ

t'

i

I

I



4. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testĺileti batározatok
végrehajtásáról, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekľől és az iinkormányzati pénzeszköztik átmenetileg
szabadrendelkezésíÍ részének pénzpiaci jetlegű lekiitéséről
(írásbeli tźĄékońatő)
E|őterjesztő: Dr. Kocsis iľi{áté_ polgármester

Dr. Kocsis N{.áté
Megállapítj a, hogy a Képviselő-testület a napirendet a stirgősséggel együtt |6 igen, 0 nem
szav azatÍa|, tartő zko dás nélkiil elfo g adta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lo rÉpvlsprŐ
A I{ATÁR oZATHo Z AT ALH)Z EGYSZERŰ SZóToB B s Éc szÜrsÉcBs
Hĺ.ľ,q.Roza.ľ:
74|2014. (v.14.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet az a|źlbbi napirendet fogadja el a stirgősséggel egyiitt:

Napirend:

1. Elsődlegesen tárgya|andó előteľjesztések

1ll. Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőľkapitányság 2013. évi
tevékenységéről
(írásbeli előterj esĺés)
ElőteĄesnő: Dr. Kocsis }lĺ:áté _ polgáľmester

2. Zírt ülés keľetében tárgyalandó előterjesztések

2ĺ1. Javaslat fellebbezés elbíľálására a Coľvin Aruházzal. kapcsolatos
. településképi eljárásban ZAF(T ÜI,ÉsZ!ry (írásbeli előterjesztés)

ULES Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

2ĺ2, Javaslat fellebbezés elbíľálására a Jőzsefváľosi pályaudvar kerítésével
kapcsolatos településképi eljárásban Z^RT Ül,És

ZÁRT (írásbeli előterjesztés)
Ülns Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

2/3. Intézményvezetőipá|yázatokvéleményezése Z^RT til,ľs
(írásbeli előterj esĺés)

zĺnr E|őterjesńő: Sántha Péterné _ alpolgármester
Ülns



3. Pénzügyi, ktittségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

3/|'. A Józsefváľosi Onkormányzat 20t3. évi kiittségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
(Az eredeti írásbeli előterjesztés, amely 2014. április 30. napjan postázásta
keľĹilt)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

3l2. Javaslat a Jĺózsefuárosi Onkormányzat 2013. évi pénzmaradványának
felhasználására és a 2014. évi kłiltségvetésľől szőlő 3l20|4.(I|.L3.)
tinkoľmányzati ľendelet módos ítására
(íľásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3l3. Javaslatbankszám|aszerződésmódosítására
(írásbeli előteľjesaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Városľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztések

4lI. Javaslatszobľok,emléktáblákelhelyezésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgáľmester

4ĺ2. Javaslat a ľÉR_ro7,zA páiyánatta|kapcsolatos döntések meghozata|ára

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester
Egry Attila - alpolgármester
Dr. Szilágyi Demetęr _ képviselő

5. Gazdál lkodásto Gazdasági Tá ľsasá gokat érintő előterj esztések

5|1. Javaslat a Jóhíľ Józsefváľosi Média és Galéria Ktizpont Kiizhasznú
Nonp ľofit Kft. Alap ító o kiratának mĺó do s ításár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterj e sztő : Ko vác s B arb ar a _ ü gyvezet ő igazgatő

5ĺ2. Javaslat a Jőzsefvátrosi Kiiztisségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
tulaj d onos i d tintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
El őterj esĺő : Kovác s B arb ar a _ ü gyvezet ő i gazgatő



5/3. Javaslat a Virágos Magyaľorszá,gért Ktirnyezetszépítő Veľsenyen ttirténő
jelentkezésre
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

6. Va gyon kezeléssel, vá rosii zemeltetéssel ka pcsolatos előterj esztések

6/|.. Javaslat Józsefuáros kőzigazgatási teľületén levő vuikőzmíivekke|
kapcsolatos megállapodás aláírásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Mtńé- polgármester

6ĺ2. Javaslat a Népszínház utca kiizbĺztonságának és kőztisztaságának
javítására
(írásbeli előteľjesztés, POTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľl4até _ polgármester

Dudás Istvĺĺnné - képviselő
Zentai o szkár - képviselő

613. Javaslat a ľendkívüli téli időjárási viszonyok során ebégzett védekezési
feladatokrĺil, megtett intézkedésekľől, és a ľendelkezésre bocsátott források
felh asználás áról szĺíló beszám oló elfo g ad'ásáľ a
(írásbeli előterj esáés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

7 . Humáłnszolgáltatással kapcsola tos előterj esztések

7l|. Javaslat ellátási szerzíjdés megktĺtéséľe a Budapest Főváros II. kerületi
Onkoľmányzatta|
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

712. Kiiznevelésiintézményekátszervezésénekvéleménvezése
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péteľné - alpolgármester

713. Javaslat a Jőzsefválrosi'EgYesített Böľsődék telephelyeinek elnevezéséľe
(írásbeli e|őteq esnés' P oTI<ÉzB E S ÍTÉ S )
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpol gármester



7/4. Javaslat a Jőzsefválľosi Szociális Szolgá,|tatő és Gyermekjóléti Ktizpont

(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpol gármester

8. Egyéb előteľjesztések

8l1' Javaslat a 2014. évi európai parlamenti választás soľán közreműktidő
szav azatszá m láló b iz o tts á g v ála sztott tags air a
(írásbeli előterjesztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Riman Edina _ jegyzó, HVI vezetője

8l2. Javaslat a Jőzsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztľĺĺfavédelmi
Onkéntes Ttizo|tő Egyesület ľészére 2013. évben nyújtott támogatások
felhasználásáról sző|ő beszámolĺí elfogadására, valamint támogatási
szerződés megkiitésére'
(íľásbeli előterj esztés, POTK-EZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ ĺtúé _ polgármester

8/3. Javaslat dtintések meghozata|ára a TÁMOP-P-3.1.4-08/1-2008-0021
azonosítĺí számrĺ pá|y ázattal kapcsolatban
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

8l4. Javaslat dľogszemét megoldása érdekében további támogatásĺ szerződés

(írásbeli e|őteqesnés, HELYSZŃI ruoszTÁS sAL)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő az Álumi Számvevőszék á/rtal. a ľÁnra. Színház Nonpľofit
Kft-nél v égzett ellenő rzéssel kap csolato s j elentés ről
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis MtLté - polgármester

2. Tájékoztatĺi a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. sz. alatti sportudvarok
kialakítási ktiltségeiről
(írásbeli előteľj esaés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester
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T ájékoztató a kiizti s s é gi kertek kiépítés érő l
(írásbeli eloterj esztés)
Eloterjesztő: Dr. Kocsis lľi4tńé _ polgáľmester

Polgármesteri tájékoztatő a lejáľt határidejű testůileti határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
j elentősebb eseményekľől és az iinkormányzati pénzeszkiiziik átmenetilep
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci j ellegĺĺ lektitéséľől
(írásb el i tźi1 éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

ĺ.. Elsődlegesen tárgy a|andó előteľj esztések

1'ĺ1. Beszámoló a BRFK VIII. kerületÍ Rendőľkapitányság 2013. évi
tevékenységéľől
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4ź./té _ polgáľmester

Dľ. Kocsĺs N.Iáté
Megkérdezi a Rendőrkapitany Urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést fiJzĺi az
előterjesztéshez. AzsZMsZ éľtelmében megadja aszőt Segyevi Zo|tán rendőrkapitány úmak.

Segyevi Zolltán
Elsőként bemutatja Deľzsi Péteľ rendőr ezredes uľat, Budapest Főkapitányának brĺnügyi
helyettesét, aki megtisztelte beszźlmolójukat jelenlétével. 93000 őrát teljesítettek a
Renđőrkapitarryság dolgozói kĺizteruleti szolgálatot, aĺri 40 oń-os emelkedés a20L2. évhez
képest. Ebben a készenléti rendőrcjk munkája nincsen benne. Csökkent a kerĹiletben elkĺlvetett
bűncselekmények száma, csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények sztĺma, ezen
belül kiemelí a rab|ások sziíma 23 %o-kal cscjkkent. A rablások felderítésének mutatói
megháromszorozőďott. Ezek nagyon szép eľedmények. Mutatjtk azt, hogy a kerĹileti
rendőrkapitĺányság milyen komoly munkát végzett. Köszöni a tźtrnogatást a Polgármester
Urnak, az onkormányzatnak, a Képviselő-testületnek, a BRFK-nak és táľsszeľveinek, akikkel
kcjzcisen tudtak tenni azért, hogy az á||anpolgĺáľok minél nagyobb biztonságban éljenek. Yaľsa
a kérđéseket.

Dr. Kocsis lNĺáúé
Megadja a szőt Dudás Istvánné képviselő asszonynak.

Dudás Istvánné
A Népszínhaz utca környékének önkormányzati képviselőjeként ań. az észrevételt teszi, hogy
gyakĺabban ta|á|kozlk járőrĺikkel űgy a kerületi rendőľökkel, mint akészenléti rendőľökkel is.
Látja a jelentésből, hogy vélelmezhetően a megemelt köZterĺileti jelenlétnek köszĺjnhetően
jelentősen növekedett a tettenéľés, és ez á|tal egy idő utan visszaszoru|t a końeriileten
tapasztaIható rendbontások száma. Ennek ellenére megsegyzi, elég sok kömyéklakóval
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beszélt, akik valóban érzéke|ték afokozottabb rendőri jelenlétet, ďe azt is éľzékelték, hogy a
ľendőrok kényelmesen elsétálnak az olyan jelenségek mellett, amelyeket ők nagyon eľősen
kifogásolnak és nehezményeznek. A Népszínhźn utcába betorkoló kis utcák Bacsó Béla utca,
Víg utca, Tolnai Lajos utcák köńisztasźtgi állapota egyszerűen kĺitikán aluli. Nagyon sokat
találkozott román bevándorlókkal is, akik meglehetősen nagy csoportokban élik a
minderrnapjaikat és bizony látta' hogy a rendőrök elmentek mellettÍik. Lehet, hogy jogszabály
hitnyában nem áll módjukban intézkedni. Kéri a Kapitányságvezető Urat, hogy ez afokozott.
jelenlét a Népszínhźn utcában és a kornyező utcfüban maradjon meg' csak legyen egy kicsit
határozottabb a fellépés a kollegtk részéroI és az intézkedéseikkel még inkább próbáljak
visszaszorítarĺ a kĺ}zterülęten fellelhető rendbontásokat.

Dľ. Kocsis M:áté
Még anĺryival szeľetné kiegésziteni a Képviselő Asszony źital elmondottakat, hogy kérhetik
egyébként a Bevándorlási és Allampolgźrsági Hivatallal karöltve hatźnozottabban fellépni a
román koldusmaffia ellen. Nem józsefvárosi és nem is magyar emberek, viszont az itt éIők
minderrnapjait megkeserítik. Ez nemcsak rendőrségi ügy, komp|exebb' nemcsak józsefuaľosi'
hanem Magyarországot jelentő komolyabb migráns jelenségľől van szó. Ezek az emberek
olyan józsefuaĺosi bérlakásokban vésze|ik át az éjszakákat, melyeknek nem jogszenĺ bérlői.
Egész pontosan a bérlője adja ki egy-egy éjszakáĺa ezeket a helyeket ágypénzért. Az
onkormĺĺnyzat'!* is lesz ebben munkája. Javasol egy źĺtfogő egytittműködést a ľenđőrség, a
BAH és az onkoľmźrlyzat, esetleg olyan taľsszervek közreműkcidésével, akiknek ebben
dolguk lehet. Azt mindenki lźtja,hogy eIharapőzott ez a folyamat. Ezek a románok valóban
felelmet is keltenek és mar korán reggel, amikor indulnak, a fovárosi terekľe koldulni. Ezt a
gyĺikerénél kellene keíelni. Kéri Kapitáĺy IJrat, hogy erre különös figyelmet fordítson. ortil,
hogy itt vaÍI a Dezsi Ur is, mert úgy gondolja, hogy egy fovárosi ügyről is van szó, tehát nem
feltétleniil a keľületi kapitanyság részvétele lenne indokolt. Megadja a szőt Segyevi Zo|tán
Kapitány Úrnak.

Segyevi Zo|tán
Tapaszta|tźk ezt a jelenséget..Kezdeméĺyeńe a tarsszervekkel a kapcsolatfelvételt a probléma
megoldásĺĺľa, illetve a Kĺjĺeriilet-feliĺgyelettel közös j átőrszolgáIat a tęstület elé fog kerülni.

Dľ. Kocsis M:áLté

Dľ. Révész l|ĺ.ĺárta képviselő asszonynak adja meg a szőt.

Dľ. Révész Márta
Meg kell kösz<jnni a ľendőrségnek azt a munkát, arrit a keľiiletben végeúek. A 20l2-ben
ugľásszeľÍíen megnőtt a szabá|ysértési eljáľásban kirótt összegek száma, ez hogyan vźĺ|tozott
20l3-ban 20l2-hoz viszonyítva? A kábítószeľesekkel szembeni fellépéssel kapcsolatban,
amikor egy-egy hazbaĺ razzía van, és valakiket el tudnak távolítani onnan mi a következő
lépés, hogy háIőzatot próbálnak felderíteni, vagy egy-egy lakást, elkövetőt meglisńítarli vagy
milyen elképzelés alapján töľténik? Mikor lehet arra számítarti' hogy még jobban cscjkken a
díleľek száma a kerĹiletben.

Dľ. Kocsis Máté
Megadj a szőt Segyevi Zo|tźn Kapitány Úrnak.

Segyevi Zo|tán
Valóban a tavaIyi évben nagyon magas volt a helyszíni bírságoknak a száma, ezek főként a
prostitúciós tevékenység kapcsán keriiltek kíszabásra. A 2013-as évben a gyorsított bírósági
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eljarások lefolytatása keľült előtérbe, ami elég sikeres tevékenysége volt a józsefuárosi
rendőrségnek. Ezért nem foglalkoztak a helyszíni bírságokkal ebben a kérdésben. Budapesti
szinten is két nagy feladatuk van a gépjaÍmubűnözéssel kapcsolatos tevékenység, illetve a
kábítőszer terjesztőkkel kapcsolatos eredményes intézkedések. Gépjárműlopásban elég jó
helyen állnak viszonylag kevés történik a kerületben, és a felđeľítéssel sincsen probléma. A
kábítószeľ terjesztők kapcsárr pedig varurak olyarr házak a kerületben, alrol tcjbb lakásban is
folyik ilyen terjesńőí tevékenység. A tavalyi év folyamán is felszámoltak ilyen teľjesztőket a
Diószegi utcában. Volt olyan intézkedéstik, ahol egy terjesztői kör 4-5 |akźsban is folyatott
ilyen terjesztoi tevékenységet, ilyenben is léptek előre a tava|yi év folyamán.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Kaiser József képviselő úmak.

Kaĺser József
Mint a polgárőrség elnöke megköszöni a rendőrség eđdig végzett tevékenységét. Az utóbbi 1-
2 évben nagyon visszaszoruItak azok a pľoblémák, amik voltak a köztertileteken. A rendőrök
ltÍ,hatő jelenléte a lakosság biztonságérzetét nagyban növeli. Kéľi, hogyha látnak ilyen
problémákat, akkor ne menjenek el mellette a ľendőrök. Tapasńa|ata, hogy a rendőrcik elég
jól miĺködnek. A polgáľőrség nagy segítséget kap a rendőľségtől mind szakmai mind embeľi
támogatást, mind a kapitríny úrtól, mind kapitany-helyettestől, de megemlíti a KMB-sek
vezetojét Szilágyi Zolttnt és a többi rendőrt is. Ez nagyon fontos meľt nemcsak segíti a
polgarőrĺik munkáját, hanem a tevékenységben valő részvételtinket is segítik, és a polgaľőrök
szívesebben mennek ľendőrĺikkel. Megköszöni Rendőrkapitĺíny Urnak, aki első peľctől fogva
a polgárőrség mellé állt amióta itt van. Gratulál és k<jszöni a segítséget.

Dľ. Kocsis N{.áté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintéľ Attila
Józsefuiĺros utcáin jźrva, |átja, hogy jóval nagyobb a rendőri jelenlét mostanság' mint a
megelőzó években. A ľendőrség erőfeszítéseinek vannak eredményei. Ha majd innen
foľrásokat fognak elvonni, és átcsoportosítanak máshová |étszárnot, mert ott nagyobb |esz a
baj, vajon megtarthatóak lęsznek-e ezek az eredmények, vagy javíthatóak-e?

Dr. Kocsis lVĺ.áté
Megadja aszőt Segyevi Zo|tánkapitány úrnak.

Segyevi Zoltán
A beszámolóban, csak Józsefuarosnak a kĺizterület ellátésa, a készenléti rendőľség szolgźĺ|ata
ebben nem szerepel. A másik kéľdésére nem kompetens válaszo|ní.

Dr. Kocsis N.ĺ.áLté

Nem más települések kapitanyságairól vonták e| az źt||ománý, hanem a készenléti rendőrség
kö zponti á||omźlny átó l. Me g adj a a szőt Pintér Atti la képví s el ő úrnak.

Pintéľ Attila
A másik kérdése, hogy mekkora a sztlma az e|fogott bűnĺjzőknél a visszaesők aĺánya? Azért is
kérđezi, mert a rendvédelem az egy komplex kérdés, az, hogy a közterületeken mi|yen az
á|Iampo|gérok biztonságérzete az nemcsak a ľendőrség munkájától fiigg, hanem ha az
ügyészség és a bíľóság visszaengeđi lgyaĺazokat a bűnĺjzőket és mindig ugyanazokat fog|ák
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el a ľendőľök. Ha nem tud adni erre vá|aszt, akkor adja meg azt a rendőrségi szeľvet, aki tud
erre választ adni.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megadja aszőt Segyevi Zoltánkapitány úrnak.

Segyevi Zoltán
Saját tapasńa|ata az) hogy a kábítószer fogyasztóknál, illetve a vagyonelleni
bűncselekményeknél brinözőknél jellemző a visszaeső bűnözés.

Dr. Kocsis Máté
Megállapí$a, hogy további kéľdés, bozzźlsző|ás nincs. Megkĺiszöni a VIII. keľĹileti
ľendőrkapitanyság f0I3. évi munkáját és az enől szóló beszámoló elfogadását szavazásra
bocsátja.

A Képviselő-testüIet úgy dönt, hogy a BRFK VIII. keľületi Rendőrkapítányság 2013' évi
tevékenységéľől szóló beszámolóját tudomásul veszi.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014. május 14.

Dľ. Kocsis Máté
Megá||apitja, hogy a Képviselő-testület a hatáĺozatot 15 igen, 0 nem szavazatta|, I

tartő zko dás mel l ett elfo sadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATÁR oZ AT:grI Z AT AL:ľrIZ EGYS ZERÚ szóľo g g s Éc s zÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
75t20t4. (v.14.) t5IGEN 0 NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a BRFK VIII. kerĹileti Rendőrkapitáĺyság 2013. évi
tevékenysé gérőI sző|ő beszámolój át tudomásul veszi.

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

2. Zárt iilés keľetében tárgyalandó előterjesztések

Napiľend 2ĺ|. pontja
Javaslat fellebbezés elbírálásáľa ^ Corvin Aruházza| kapcsolatos
telepiilésképi eljáľásban Z^Rr ÜI,ľs
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester
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A napirend zdrt iilés keretében történt az Mötv. 46. s @ bekezdésének c.) pontja
értelmében. A napirend tdrgyalása sordn elhangzottakat és a meghozott 76ĺ20|4. (V.14.)

szúruú hatórozatot a 1. zltrt iilésroT késziiltjegyzőkönyv taľtalmazza.

Napirend 212. pontja
Javaslat fellebbezés elbÍrálásáľa a Jĺózsefuáľosi pályaudvar kerítéséve|
kapcsolatos telepÍilésképi etjáľásban ZAF.IT ÜI,És
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

A napiľend zdrt iilés keretében tiirtént az Mötv. 46. s O bekezdésének c.) pontja
értelmében. A napírend túrgyaldsa során elhangzottakat és a meghozott 7712014. (v.t4.)

számú hatdrozatot a 2. łtrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 2l3.pontja
Intézményvezetőipáiyázatokvéleményezése ZÁRT ÜI,ns
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Santha Pétemé _ alpolgármester

A napirend zdrt iilés keretében tiiľtént az Mön. 46. s (2) bekezďésének c.) pontja
értelmében. A napirenď tórglaldsa sordn elhangzottakat ěs a meghozott 78120Í4. (v.14.)

szúmú határozatot a 3. łźrt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmaaa.

3. Pénzügyi' költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napĺrend 3/1. pontja
A Józsefuárosi onkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáľól
szőlő beszámolója és a zárszámadási rendelet.tervezete
(Az eredeti írásbeli előteqesnés, amely 2014. április 30. napján postźzásra
kerĹilt)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis }i4áté - polgármester

Dr. Kocsĺs lN'Iálté

A napirend vitáj át megnyitj a. Me gadj a a szőt Szi|i Balázs képviselő úľnak.

Szili Balázs
Több éves tendencia, hogy a költségvetés tervezésekor alultervezik a pénzmarađváný, és
errnek az a magyarázata, hogy a koltségvetés tervezésekoľ még nem lehet látni, merľryi |esz a
pélumarađvány. Amikor rea|izá|ődik a pérumarađvány, akkoľ kidenil, hogy négyszeľese'
ötszöľöse a tervezettnek. A nem pontosan megállapíthatő kategőriáná| azt gondolja, hogy
erősebb. Annak, hogy ilyen jelentős kĺilönbség van a tervezés és a megvalósulás között annak
van-e objektív oka, vagy pedig a pénzmatađvány fe|haszná|ásának rugalmasabb voltában
keresendő a magy ar źzat?
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Dr. Kocsis M:áté
Sokkal jobb, mintha fordítva lenne, meľt ha négyszer, otször annyit terveznének a
költségvetésbe, mint amit május hónapban megkapnak. Paľis Gyulánénak adja meg a szót.

Páris Gyuláné
A költségvetésbe nem kĺjtelező tervezni a pénzmaradváný, ez a költségvetés a tátgyévi
bevételeket és kiadásokat tartalmazza. Nincs idő a költségvetés készítéséig a pénzmaradvány
elszámolást is tételesen végig ellenőrizni' Eznagyorl. nagy munka,míg 30-35 iĺtézménynéI
tételesen a pénzmaradvány ellenőľzés megtörténik. A beszĺímo|ő témája az, hogy ĺagyjábő|
megbecsülik a költségvetés készítésénél, de pontosan nem lehet megbecsülni. Most is két
héttel előbbre hońák a kĺiltségvetés készítésének az ídőpontját. Iđőben lehetetlen ezt a
feladatot elvégezni.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás nem érkezett, ezért a napirend vitájatIezárja,
é s szav azźsľa bo c sátj a a hatfu o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az onkormányzat2013. évi költségvetésének végľehajtásárőIszőLő szĺiveges
beszámolót az e\őtefiesztés 1. sztrnímelléklete szerint.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. május 1 4.

2. elfogadja az onkormźnyzat behajthatatlan követelések hitelezési vesńeségként való
Ieir ását az el őterj e s ztés 2. számű mell ékl ete szeľint.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2014. május 14.

3. jővthagyja a 2013. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentést az e|őterjesztés 3. szźtmíl
melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Hatźxídő : 201 4. máius 1 4.

Dr. Kocsis N.ĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet ahatfuozatot 16 igen, 1 nem szavazatta|,tartőzkođás
nélkiil elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc,Z lĺľlĺo s ÍľpTT S ZóToB B S ÉG S ZÜK SÉGE S
HATÁRoZAT:
7g:20t4. (v.14.) 16IGEN t NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.6



elfogadja az onkormányzat}}L3. évi költségvetésének végrehajtásárő| szőIő szöveges
beszámolót az e|oteriesztés 1 . számu melléklete szeľint.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. május 1 4.

elfogadja az onkormtnyzat behajthatatlan k<jvetelések hitelezési vesńeségként való
|eírását az előterj es ztés 2. szźmu melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđo: 20t 4. május 1 4.

jőváhagyjaa2013. évi összefoglaló éves ellenőľzési jelentést az előterjesńés3. szźtmtl
melléklete szerint.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20I 4. május 1 4.

Dľ. Kocsis NI.áté
S zav azásr a bo c s átj a a rendel ete t-Íew ezetet.

BUDAPEST ĺózsEľvÁnos xnpvĺsnlo-TEsTÜlnľB ELFoGADJA ns
MEGALKOTJA BUDAPEST rovÁnos vnl. KERÜLET ĺózsBľvÁRoSI
oľxonľĺÁNvzĺľ xÉpvrsnĺ,o TEsTÜLEľÉNpr Mĺ20|.4. (v.15.)
oľxonľrÁľyzĺ.rr RENDELETET A 2013. Évr roI,ľsÉcVETÉSI
zÁnszÁvralÁsnól

I)ľ. KocsÍs N.ĺ.álté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 1 nem szavazatta|, tartőzkodás nélkül
megalkotta a I 6 l20 | 4.(V' 1 5.) önkoľmányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN lz rÉpvlspro
A RENDELETALKoTASHOZ MINOSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEF.vÁRoS xÉpvrsELo-TEsTÜr-nľn t6 IGEN, 1 NEM, 0
TARTOZKODÁSSAL ELFoGADJA És MEGALKOTJA BUDAPEST FoVÁRos
VIII. KERÜLET JóZsEFvÁnosĺ oNronľĺÁlwzĺ.ľ xÉpvrsľr-o
TEsTÜLETÉNEK 16t2014. (v.15.) oNronľĺÁľyza,ľr RENDELEľÉľ ĺ' 2013. EvI
ror,ľ s É cVETÉ s I z ĺF(sz ĺylĺ.oÁsno ĺ,

Napirend 312. pontja
Javaslat a Jĺízsefvárosĺ Onkoľmányzat 2013. évĺ pénzmaradványának
felhasználására és a 20Í4. évi ktiltségvetésről szólĺí 3l20|4.(II.13.)
tinkoľmányzati ľendelet módos ítására
(írásbeli e|óteqesnés, P oTKEZBES ITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

1.

2.

a
J.
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Dr. Kocsis M:áLté
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|áS nem étkezett, ezért a
nap irend v ítaj át lezárj a, é s szav azásra b o c s átj a a ľendel et-t etv ezetet.

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xnpvrsBr-o-ľn,sľÜr,nľB ELFOGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET JóZsEFvÁnosr
oľnonuÁNYZAT ľÉpvrsBI,o TESTÜLETENEK 171201,4. (v.15.)
oľxomĺÁNYZATI RE,NDELETET A 20|4. Évĺ rolTsÉGvETÉsnol szoLo
3 ĺ 20t 4. (II. 1 3.) oľronvĺÁrwz,ł.ľr RENDELET MóD o SÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Megállapítja,hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal,4 tartőzkodás mellett
megalkotta a 17 l20 I 4.(V. 1 5.) önkormĺĺny zatí r ende|ętet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTASHoZ unĺo sÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFvÁRoS xÉpvrsnl-Ő.TEsTÜr,nľn 13 IGEN, 0 NEM, 4
TARTóZKoDÁSSAL ELF'OGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FovÁRos
VIII. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľronvĺÁľyzĺ,r xÉpvrsEr-o
TESTÜLEľn,ľnr fi n0,'4. (v.15.) oľronľrÁNyza'rr RENDELEľÉT ĺ 2014. É)Yl
rolľsÉcvETÉsRoL szoLo 312014. (II.13.) oľxomĺÁNYZATI RENDELET
ľrolosÍľÁsÁnól

Napiľend 3/3. pontja
Javaslat bankszám|aszerződés módosítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesző: Dr. Kocsis llllIźńé - polgármester

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vítáját megnyitja. Megađja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintéľ Attila
A bankok ugye nem háritjak át a trarszakciós adót, mint an. korábban néhány FIDESZ-es
politikus tll|ította?

Dľ. Kocsis ľ ĺ.áté
Nem lakossági számlaról van sző. Megéll'Iapitja, hogy további kérdés, hozzászőLźts nem
érkezett, ezért a napiľend vitáját|ezźnja, és szavazásra bocsátja ahattĺozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. A Sberbank Magyarország Zrt.-vel (korábbi elnevezése Magyarországi Volksbank
Zrt.) 2008. februaľ 25. napjarl, hatátozatlan időre kötött költségvetési elszámolási
sztm|a és abhoz kapcsolódó alszémlźlk vezetésére szóló Bankszám|aszerzőđést 2014.



f.

június 1. napjával módosítja, oly módon, hogy az onkormányzat fizetési
kötelezettsége k<ĺnyvelési díjjal egészül ki, melynek nagysága a mindenkori
jogszabá|yokban meghatźĺrozott pénzĹigyi tranzakciós illeték méĺtékével megegyező,
mely jelenleg fizetési műveletenként0,3%o, maximum 6.000'- Ft.

Felelős: polgáľmester

Határiđő. 20I 4.június 0 1 .

fe|hatalmazza apo|gármesteľt, a jegyzot és a költségvetési szervek vezetőít ahatározat
1. pontjában foglalt tartalmi elemekkel módosított Bankszámlaszęrzodéseka|áírására.

Fel eIő s : pol gárme st e4 j egy ző, kö ltsé gvetési szeľvek v ezetoi
Határidő : 201' 4. j unius 0 1 .

a határozat 1. pontjában foglaltak többletk<jltségekĺe 1.803,0 e Ft-ot biztosít - a
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére 506,0e Ft-ot, az
Egyesített B<jlcsőđék tészére |97,0 e Ft-ot és a Józsefuárosi Intézményműködtető
Kĺizpont tészéte 1.l00,0 e Ft-ot _ a l1107-01 cím Mfüĺjdési cél és általános taľtalékon
belül a bankkĺjltsé g céItartalék e|oirányzat terhére.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő : 20t4. május 1 4.

a hatfuozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiadźts 11107-01 cím
Működési cél és általĺĺnos taľtalékon belül a bankköltség cé|tarta|ék - kĺjtelező fe|aďat
_ elóirźlnyzatźlrő| 1.803,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező
feladat _ finanszítozási működési kiadáson be|ul az írźnyitőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása eloirźnyzatźra.
a) a Jőzsefvźlrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím
bevétęli kĺitelező feladat - ezen belül a ťtnanszirozási műkodési bevétel
fuźlnyítőszervi szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn történő
jőváírása eloirźnyzatźft és ezzel egyidejrĺleg a kiadás dologi e|őirányzatát 506,0 e Ft-tal
megemeli,
b) azBgyesitett Bölcsődék 40100-02 cím bevételi _ kötelező feladat - ezen belül
a ťlnanszitozási mfüödési bevéte| irányitószervi szervi támogatásként folyósított
tiímogatás ťrzetési szám|án tĺjľténő jőváírása előitźnyzatát és ezzel egyidejűIeg a
kiadás dologi e|őírźnyzatát l97,0 e Ft-tal megemeli,
c) a Jőzsefváĺosi Intézménymiĺködtető Kĺĺzpont 72I0I cím bevételi _ ktjtelező
feladat - ezen belül a ťlnanszírozási mfüödési bevétel irányítószeľvi szervi
tiímogatásként folyósított támogatás fizetési szźmlźn történő jőváítása eIőirźnyzatát és
ezzeI egyiđejűleg a kiadás dologi előirźnyzatát 1.100,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős : polgĺírmester
lJatátidő: 201 4. május 1 4.

5. a) az onkoľmányzat és a kciltségvetési szeľvek, valamint a nemzetiségi
önkormányzatok ťlzetési számláinak vezetésére kozbeszerzési eljaľást indít, oly
módon, hogy a teljesítés idotartama 4 év, melyre vonatkozóan cisszesen 160.000,0 e

J.

4.
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Ft-ľa, évente 40.000,0 e Ft-ra előzetes kĺjtelezettséget váIIa| a helyi adóbevételek
teľhéľe.

b) felkéri a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a kcjzbeszerzési e|járás
lefolyatására, melynek eredményéről a Képviselő-testület dtjnt.

Felelős: polgármester
Hatźtriđő: a) pont esetén 2074. május I4,b) pont esetén abęérkezett ajanlatok
értékelését kĺjvetően

6. felkéri a polgáľmestert, hogy a határozatbaĺ foglaltakat az ĺinkoľmányzat
költségvetésének következő módosításánál, valamint a 2015-2018. évek
koltségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a kĺiltségvetés kĺjvetkező módosítása és a2015-2018. évek költségvetésének
teľvezése

Dr. Kocsis Máté
Megállapítj a, hogy a Képviselő-testület ahatátozatot 17 ígen,0 nem szavazaÍta|, tartőzkoďás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH)Z vnĺo s ÍľBTT SZóTOB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
8012014. (v.14.)

A Képviselő-testülęt úgy dtint, hogy

1. A Sberbank Magyaroľszág Zrt.-vel (koľábbi elnevezése Magyaľoľszági Volksbank
Zrt.) 2008. februríľ 25. napján, hatátozatlan időre kötött kĺiltségvetési elszámolási
szám|a és ahhoz kapcso l ó dó a\sztlm|tk vezetésére szóló B ank szźlm|aszerződést 20 I 4.
június 1. napjáva| módosítja, oly módon, hogy az onkormányzat fizetési
kötelezettsége k<inyvelési díjjal egésziil ki, melynek nagysága a mindenkoľi
jogszabá|yokban meghatfuozott pénzügyi traluakciós illeték méľtékével megegyező,
mely jelenleg fizetési műveletenként0,3oÁ, maximum 6.000,- Ft.

Felelős: polgármester

Határidő. 2014. iúnius 01.

2. felhatalmazza a po|gtttmesteľt, a jegyzőt és a költségvetési szervek vezetóit a határozat
1. pontjában foglalt taľtalmi elemekkelmódosított Bankszámlaszerződésekaláírására.

Felelő s : polgiĺľmest er, j egy ző, költsé gvetési szervek v ezetői
Hataridő: 2014. iúnius 01.

17IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL
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J. a határozat 1. pontjában foglaltak többletköltségekĺe 1.803,0 e Ft-ot biztosít _ a

Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ részére 506,0e Ft-ot, az
Egyesített Bölcsődék tészéte 197,0 e Ft-ot és a lőzsefuarosi Intézménymrĺködtető
KÓzpont részére 1.100,0 e Ft-ot _ a II107-01 cím Műkĺjdési cél és általanos taľtalékon
beltil a bankköltség céItarta|ék eIőirányzat terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 14.

a hattrozat 3. pontjában foglaltak míatt az onkoľmányzat kíadtts 11107-01 cím
Műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül a bankkcjltség céItarta|ék - kcĺtelező feladat
_ előiranyzatźłő| 1.803,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadáS 11108-02 cím - kötelező
felađat - ťtnanszírozási múködési kiadáson be|u| az irtnyítőszervi támogatásként
fo lyó s ított támo gatás kiutalás a e|őir ány zatźr a.

a) a Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím
bevételi kötelező feladat - ezen belül a ťlnanszirozási miĺkodési bevétęl
hźnyítőszervi szervi támogatásként folyósított támogatźs ťĺzetési számlán töľténő
jőváírása e|oirźnyzatát és ezze| egyidejiĺleg a kiadás dologi eloirányzatát 506,0 e Ft-tal
megemeli,
b) azBgyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi _ kĺjtelező feladat - ezen belül
a ťtnanszirozási működési bevétel irźnyítőszervi szervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźtrciźn történő jővźirása e|őfuźnyzatát és ęzzel egyidejűleg a
kiadás dologi előíráĺyzatát 197,0 e Ft-tal megemeli,
c) a Jőzsefvárosi Intézménymúködtető Kĺizpont 72I0I cím bevételi _ kötelező
feladat - ezen belül a ťlnanszírozási mfüĺjdési bevétel írźnyitőszervi szervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn torténő jőváirása e|őirányzatát és

ezzel egyidejűleg a kiadás dologi eIőkźnyzatát 1.100,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. május 14.

a) az onkormányzat és a kĺlltségvetési szervek, valamint a nemzetiségi
ĺinkoľmányzatok ťĺzetési számláinak vezetésére kozbęszerzésí eljárást indít, oly
módon, hogy a teljesítés időtatama 4 év, melyre vonatkozóan összesen 160.000,0 e

Ft-ra, évente 40.000,0 ę Ft-ra előzetes kĺitelezettséget váI|al a helyi adóbevétęlęk
terhéľe.

c) felkéri a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a kozbęszerzési eljaľás
lefolytatásara, melynek eredményéről a Képviselő-testiilet dönt.

Felelős: polgármester
Határiđő: a) pont esetén 2014. május l4., b) pont esetén abeérkezeÍt ajanlatok
értékelését követően

felkéri a polgármestert, hogy a határozatban fog|a|takat az önkoľmányzat
költségvetésének kĺivetkezĺĺ módosításánál, valamint a 2015-2018. évek
költségvetésének tervezésénél vegye Íigyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetés következő módosítása és a20I5-20I8. évek költségvetésének
tervezése

4.

5.

6.
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4. Váľosrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4lI. pontja
Javaslat szobrok, emléktáb|ák elhelyezésére
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péteľné - alpolgármester

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitájttmegnyitja. Megadja a szőt dľ. Révész Máĺaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
Ahatározati javaslat 3. pontjaĺól ktilon szavazást kér. Akiről szó van az sĄĺáIatos módon

o|yan fajelméleti tételeket fogadott el és vélt magáĺak elfogadhatónak, amelyek számára nem

elfogadhatőak, ezértnem tudja támogatni ennek az em\éktáblźnak a kitevését.

Dr. Kocsis M.álté
Megadja aszőt Santha Péterné alpolgármesteľ asszonynak, mint előterjesĺőnek.

Sántha Péterné
Sinka István munkásság źń szeretné bemutatni. Sinka Istvĺín a magyar líra egyik legmélyebbről
jövő költőj e. IJgyanazokat a természetfülötti adottságokat kapta meg, amelyeket Petőfi,-k^y, 

Ady és még sorolná a magyar líľa legnagyobbjait. Azza| a külcjnbséggel, hogy Sinka

István riđeg pásztor családban sziiletett és iskolába sem jáľt nagyon hosszú iđeig. Mégis
egészen fantasztikus versek jöttek ki a tollábóI. Idéz versęiből. Sinka Istvan nem volt
iskolázott, ezet évvę| eze|őtt Szent Gellért Ptispök, amikoľ Magyaľoľszágoĺ járt ugyanezt

|eírta, hogy a magyar asszonyok, hogyan ďaráIják a magot a kismalomban, pedig Szent

Gelléĺt ezen irását Sinka István nem ismerte. Sinka István nem volt sem vcircis, sem nyilas,

Sinka István magyar volt. Rendkívül méltatlanul hallgatÍak rőIa I945-|96I-ig. TámogaÍja és

szeretné, hatámogatnźkaz emléktábla a Nagyfuvaros utca 22-24. homlokzatĺĺn.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőtPintér Attila képviselő úrnak.

Pintéľ Attila
Tábori Kornél emléktáblájával kapcsolatban a^. olvasta, hogy Tábori Kornél a
Tanácsköĺársaságot támogatta. Javasolja, hogy az 5. pontról ne döntsenek, mert nem tudja'

hogy milyen mértékben vett résń. a Tanácsköztarsaságban, másrészt pontonként külön

szav azást kér minden pontľó l.

Dr. Kocsis M.áté
Megadja a szőt dľ. Ferencz orsolya képviselő asszonynak

Dr. Ferencz Orsolya
Lassan fel kellene ismemi, a XXI. szźzad deľekán, hogy ennek a vihaľos ttjrténelmú

országnak számos művésze alkotott ktilönféte torténelmi korokban. Nem előszcjr van szó
aľról, hogy kinek milyen szerepe volt így-úgy amúgy. Kéri, hogy egy-egy művészről művészi

munkája, életútja nyomán ítétjenek. Sinka Istvánt nagyon-nagyľa becstili, Kossuth díjas író. A
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másik szélsőség felé is mondja, hogy erľe nagyon oda kellene figyelni, hogy adott ttjľténelmi
koľban voltak embereknek szerencsétlen megnyilviínulásai, amit utólag 50-100-150 év múlva
másképp ítél meg történelem, ezért komplett életutakat nem lehet a szemétdombra dobni.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Pintéľ Attila képviselő úrnak.

Pintér Attila
Nem azt mondta, hogy vessék eI eń, hanem azt,hogy most jelen esetben ne szavazzanak ľóla,
hanem vizsgáIják meg, hogy Tábori mennyire vett részt. Ha nem túlságosan, akkoľ támogatni
lehet. Fontos megvizsgálni annak a mértékét, hogy egy ilyen vérgőzcis diktaturában mennyire
vett valaki ľészt. Nem lehet valakitkiztrő|agosan a tudományos munkája alapjźnmegítélni.

Dr. Kocsis ľĺ.áté
És milyen minősítési rendszerben á|lapítják meg a részvétę| mértékét. Milyen szempontok
alapjan mérlegeljék? Ha csak arra jtrt, akkor résztvett, funkciót viselt' arryagi előný szerzętt.
belőle, volt páľttag könyve, vagy mi legyen a foka emek a dolognak? A téma szomoľúsága,
hogy a kulturak egytittéléséről hosszasan papoló Szocialista Páľt mindent elfogad, ami neki
tetszik. Ami neki nem tetszik, annak a napirendről lęvételét javasolja. Jőzsefvtros egy
sokszínÍi keľület, sok kultura é1 egymás mellett és nem tűľik el, amelyik nekik nem
színpatikus ez meg neki nem színpatikus. Nem egyenesen arĺínyos a véleményĹik a
magatartźsukkal. Aľľó1 nem beszélve, hogy a külön szavazźssal számos |eszármaző
családtagok és mindenkit séľtegetnek meg, ami átmegy ideológiai hahotázásba, meg
vizsgá|1ákmeg a részvéte| mértékét típusú hozzásző|źts, ami méltatlannáteszi. Megadja aszőt
dr. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Kéri, hogy' szélsőségesnek ne tituláljunk. Sinka Istvánnak a költői nagyságtú nem vonta
kétségbe. Ugy gondolja, hogy egy fajelméletet magáénak valló kĺjltő táblájáÍőI szavaznak és

ezzel egyutt olyanoknak abotlatő kövéről, akik a fajelmélet źiđozatai. Azt gondo|ja'hogy ez
nincs rendben, ezért kérte, hogy a 3. pontrólkülön szavazzanak.

Dr. Kocsis NIáté
Megadja aszőt Vörĺls Tamás képviselő úrnak.

Yłiľiis Tamás
Teljesen értelmetlen az a fajta gondolkodás, hogy muvész embereket, akik nem politikai
téľben mozogfak, akik valamilyen politikai véleméný megfogaLmańak, aztutőIag valamilyen
formában a művészi tevékenységiikkel egy.itt értékelik. Ezt tudni kell ketté választani, sem
Sinka, sem Tábori nem követętt el, olyan elképesztő biĺnöket az emberiség ellen, amiért teljes
kizźtrźst érdęmelnének. Móricz Zsigmond, Bartók Béla, Illyés Gyula, akik valamilyen módon
terheltek. A XX. szźzadban nem voIt túl sok váIasztési lehetőségfü. Nem volt szép dolog
Rákosi Mátyásnak születésnapi verset ími, de olyan költők is megtették, akik nagyszeru
költők és nagyszeru emberek voltak. A rendszer borzalmát mutatja, hogy nagyszeru
embeľeket, hogy folytathassák a tevékenységfüet, ilyen helyzetekbe belekényszerítettek.
Sinka István esetében azt gondolja, hogy miket mondott az ember. Azt gondo|ja, hogy az
áItala sokĺa tartott Sir Winston Churchil|nek az életdát elolvassa és megnézi, hogy miket íľt
a 20-30-as években, akkor megdĺibbenne. Ha Chuľchill Magyaľországon született volna és

KádaÍ János célkeresztjébe keľĹilt volna a 70-es évek kultura szemlélete szerint, ma mar
teljesen vállalhatatlan módon nyilatkozott meg afľikai emberekľől, általánosságban



mindenľől. Mégsem ez alapjtn ítélik meg' fontos volt a világpolitikában. Erró| így beszélni
történelmi kontextus nélkiilteljesen értelmetlen és sekélyes is. Bartók Béla kiváló és világhírű
zęneszerzó, akit ismeľnek a világon, még akkor is, ha a Tanácsköńátsaságot támogatta.
l|l4őricz Zsigmond is támogatta aTanácskońáĺsaság intézményét. EZt így nem lehet, mert ha
visszanéznek szźn évre, akkoľ mindenkit kiľadírozhatnak a tudományból, a kulturából, a
sportból esetleg éppen aktuális és ma mar vállalhatat|aĺ véleményeket fogalmaznak meg.
Nem arról beszéI, aki aktívan részt vett, tlímogatott embeľek legyilkolásában, megölésében,
ezért sülyozni kell. Nem a t.ontos, hogy ki milyen modon vett ľészt, ha tett 

,l'ábori Kornél,
vagy Sinka István azért, hogy emberek az élettiket elveszítsék, de véleményĺikért emberek
megbélyegezni teljesen éľtelmetlen.

Dr. Kocsis M.áúé
Nem éľtelmetlen, a szocializmus meg a nemzeti szocializmus kultúrharcanak a
történelemhamisítása, illetve annak a jelentős tésze, hogy ki definiál kit és ki az ildoző és ki
az uldozott. Ez a két tábor kozott egy régi vita, ezek nem véletlenül kerülnek elő ezek az
ügyek. Egyetért azzal, hogy f}I4-ben ettől az asńa|től ne akaľjak általuk nem ismert embeľ
é|etpá|yáját megítélni az alapjźn, hogy éppen az ideológiai kcĺzegtikben megfer-e a neve' vagy
éppen a kommunista kulturpolitika mit mondottrő|a' Ha nincs tĺjbb kérdés, ezt a megfelelően
méltatlaľľlá váLt vitát |ezárta. Pontonkénti szavazás következik. Szavazásra bocsátia a
hattrozati javaslat 1. pontját:

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. felkéri a polgáľmestert, hogy a II. kerületi onkormányzatná| kezdeményezze Seress
Lźsz|ő forradalmaľ emlékének megőrzését és erről tájékoztassa a kezdeményezőt,
Seľess Attilát.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2014. május 1 4.

Dr. Kocsis lNĺáLté

Megállapítja, hogy a hatźlrozati javaslat 1. pontját a Képviselő-testĹilet 17 ígen, 0 nem
szav azattal, tartő zko dás nél ktil e l fo gadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN tz xÉpvlsBI-o
A HATÁR o Z ATHc. ZATALHoZ vĺnĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
8U2014. (V.14.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felkéľi a po|gármestert, hogy a II. kerületi onkormányzatná| kezdeményezze Seľess
LászIő forradalmar emlékének megőrzését és erről tájékoztassa a kezdeményezőt,
Seress Attilát.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 4. máius 1 4.

17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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Dľ. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja ahatározati javaslat 2. pontját:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

2. Dľ. Csapody Vera világhínĺ botanikus növényfestő emlékének megőrzése érdekében
támogatja egy emléktábla elhelyezését a Baross u. 4. sz. alatti lakóház fa|ttn és erľe
70.000,- Ft támogatást nyujt Csapodi Csabané részére Sántha Pétemé alpolgáľmester
kerete terhéľe.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 20I 4. máius 1 4.

Dr. Kocsis l.ĺ.áLté
Megállapítja, hogy a hattrozati javaslat 2. pontját a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem
szav azatta|, Íartő zko dás nélkül el fo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)Z AT AL]H)Z MrNo SÍTETT SZóToB B SÉG SZÜK SÉGES
HaľÁRozłľ:
82t2014. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

2. Dr. Csapody Vera világhíľű botanikus növényfestő emlékének megoruése érdekében
támogatja egy emléktábla elhelyezését a Baross u. 4. sz. alatti lakóhźz fa|án és eľre
70.000,- Ft támogatást nyújt Csapodi Csabáné tészére Santha Péterné alpolgrírmester
kerete teľhére.

Felelős: polgáľmester
Hatáľiďő 2014. május 1 4.

Dľ. Kocsis N'ĺ.áté
S zav azást a bo c s átj a a határ ozati j avas lat 3 . p ontj át :

A Képviselő-testÍilet úgy d<int, hogy

3. Sinka Istvĺán emlékére a Nagyfuvaros u. 22-24. sz. alatti hźz fa|źn emléktáblát he|yez
el, melyre 50.000'- Ft-fedezetet biztosít a Santha Pétemé alpolgármesteľ kerete
terhére.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. május 14.
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Dr. Kocsis N.ĺálté

Megállapítja, hogy a Ílattrozati javaslat 3. pontját a Képviselő-testtilet 14 igen, 3 nem
szav azattaI, lartőzko đtls nélkül elfo gadta.

IZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo

^ 
HATÁR oZ 

^THIZ ^T ^LHo 
Z MľNo S ÍTETT SZoToB B SÉG S ZÜKS ÉGE S

HATÁRoZAT:
83120|'4. (v.14.) 14IGEN 3 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

3. Sinka István emlékére a Nagyfuvaľos u.22-24. sz. a|attihtn faIźn emléktáblát he|yez
el, melyre 50.000,- Ft-fedezetet biĺosít a Sántha Péterné alpolgármester keľete
terhére.

Felelős: polgármester
Határiđo: 20I 4. május 1 4.

Dr. Kocsis Máté
Szav azásr a b o c s átj a a hatźx o zati j avaslat 4. p ontj anak el fo gadás át :

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

4. tźlmogatja Máľton Lász|őné Pollak Erzsébet emlékére botlatókő elhelyezését a
NépszínhlŁ u. 46. sz. a|attiház elótti járđan.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. máius 1 4.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Megállapítja, hogy a hatźrozati javaslat 4. poĺtját a Képviselő-testtilet 16 igen, 0 nem
szav azattal, 1 tartőzkodás mellett elfo gadta

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvtspro
A HATAR o Z ATH}Z AT AL]H}Z MINo S ÍTETT SZóTOB B SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
84t2014. (v.14.) 16 IGEN 0 NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

4. támogaÍja Márton Lászlőné Pollak Erzsébęt emlékére botlatókő elhelyezését a
Népszínhaz u. 46. sz. aIattihaz e|őtti járđźln.

Felelős: polgármester
Határido : 20| 4. máius 1 4.
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Dr. Kocsis l.{.áté
S zav azásr a b o c s átj a a határ o zati j avas l at 5 . p ontj át :

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

5. támogatja pénzugyi hozzźljáru|źls nýjtása nélkĺil Tábori Komél emléktáblájanak
elhelyezését a Krúdy Gyula u. 16-18. sz. alatti épület falán'

Felelős: polgármester
Hattľ:'dő 20| 4. máius 1 4.

Dľ. Kocsis N{.áté
Megállapída, hogy a hatfuozati javaslat 5. pontját a Képviselő-tęstiilet 16 igen, 0 nem
szav azatta|, I tartőzkodás mellett elfo gadta

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN lz rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ urNo s ÍľBTT SZóToBB S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
85t20|,4. (v.14.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

5. tźtmogatja pénzugyi hozzájaru|as nyújtása nélkiil Tábori Kornél emléktáblájanak
elhelyezését a Krudy Gyula u. 16-18. sz. alatti épĹilet falćn.

Felelős: polgármester
Hatźriđó: 201 4. máius 1 4.

Dr. Kocsis ľ Iáté
Szavazásta bocsátja ahatźrozati javaslat 6. pontját:

6. Sződy Szilárd szobrász- és éremművész emlékének megőľzése éľdekében támogatja
egy emléktábla elhelyezését a Kisstáció u. 13. sz. alattittľsasházfalźn.

Felelős: polgármester
Hatánd(5 : 2014. máius 1 4.

Dr. Kocsis Máté
Megá||apítja, hogy a határozati javaslat 6. pontját a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem
szav azattal, taĺtőzko dás nélkül e l fo gadta

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATAR oZ ATH)ZATALHOZ lĺnĺŐ s ÍľpTT SZóToB B SÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁROZAT:
86ĺ2014. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL
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6. Sződy Szilárd szobtász- és éremművész emlékének megőľzése éľdekében támogatja
egy emléktábla elhelyezését a Kisstáció u. 13. sz. a|attitźrsasházfaIćn.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 1 4.

Dr. Kocsis M:álté
Szavazásrabocsátjaahatározati javaslat7.pontját:

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

7. támogatja a Muzsikus Ciganyok Paľkjában Iévő emlékhely Berki Béla prímás és id.
Kathy Horváth Lajos domborműveivel történő bővítését, a Főváľosi onkormźnyzat
koltségviselése mellett.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. máius 14.

Dľ. Kocsis Nl.áLté

Megállapítja, hogy a hatźrozati javaslat 7. ponÍjźú a Képviselő-testiĺlet 17 igen, 0 nem
szav azatta|, tartőzkodás nélkül elfo gadta

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)ZAT ALH) Z MtNo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
8712014. (V.14.)

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

7. tźmogatja a Muzsikus Ciganyok Parkjában lévő emlékhely Berki Béla prímás és id.
Kathy Horváth Lajos domboľműveivel tĺjrténő bővítését, a Fővĺírosi onkormźnyzat
kciltségviselése mellett.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4, máius 14.

Dľ. Kocsis NĺáLté
S zav azźsr a b o c s átj a a hatźlt o zati j avas l at 8 . p ontj át :

A Képviselő-testÍilet úgy dĺ!nt, hogy

8. Lukács Margit színészno emlékének megőrzése érdekében tźlmogatja egy emléktábla
elhe|yezését a Vas u.Zlb sz. a|atti lakőhź.z fa|án, a Fővaľosi onkormányzat
költségvíselése mellett.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20I 4. máius 1 4.

17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja' hogy a határozati javaslat 8. pontját a Képviselő-testtilet 77 igen, 0 nem
szav azatta|, tartó zko dás nélkĹil el fo g adta

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z lĺľlĺo s ÍrpTT SZóToBB S ÉG SZÜK SÉGE S
H,ą.ľ,ą.Roz,ł.ľ:
88/2014. (v.14.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

8. Lukács Margit színészno emlékének megőrzése érdekében tźlmogatja egy emléktábla
elhe|yezését a Vas u.Zlb sz. a|atti |akőhaz fa\án, a Fővárosi onkormányzat
költségviselése mellett.

Felelős: polgáľmester
Határiďő: 201 4. máius 1 4.

Dľ. Kocsis M:áté
S zav azásr a b o c s átj a a hatáĺ o zati j avas l at 9. p ontj át :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

9. ttlmogatja Weisz Magda, Weisz Andor, Weisz Lász|ő és Stern Spronz olga emlékére
botlatókő elhelyezését a Púúer u. 7 5 . sz. a|atĹi ház e|őtti iárđán.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2014. május 14.

Dr. Kocsis lNĺ'áté
MegáIlapítja, hogy a határozati javaslat 9. pontját a Képviselő-testület 16 ígen, 0 nem
szav azatta|, I tartőzkodás mellett elfo gadta

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZATHo Z AT ALHIZ Hĺnĺo s ÍľpTT SZóToBB SÉG S ZÜK SÉGE S
HATÁROZAT:
89ĺ2014. (v.14.) t6IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssÁL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

9. tźlmogatja Weisz Magda, Weisz Anđor, Weisz Lász|ő és Stern Spronz olga emlékéľe
botlatókő elhelyezését aPráter u. 7 5. sz. a|attihaz e|őtti iańán.

Felelős : polgĺírmester
Határidő : 201' 4. máius 1 4.
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Dľ. Kocsis M.áté
Szavazásta bocsátja ahatáĺozati javaslat 10. pontját:

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

10. a hatarozat2. és 3. pontjában szereplő támogatás éľdekében az onkormáĺyzat kiadás
11107-01 miĺködési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármesteľ
saját keret - önként vállalt t.eladat - e|oiränyzafuo| 129,5 e ľ't-ot átcsopoľtosit a 11I05
cím - ĺjnként vállalt feladat _ működési célú támogatások źi|amháztaľtáson kívülre
kiadási előirtnyzatźlra 70,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájaruIási adó e|óirźnyzatźra 9,5 e Ft-ot, a 11101 cím _ önként váIIaIat feladat - a
beruhazási e|őirtlnvzatra 50.0 e Ft-ot.

Felelős : polgĺírmester
Hataridő: 2014. máius 1 4.

Dr. Kocsĺs M:áté
Megállapítja, hogy a határozati javaslat 10. pontját a Képviselő-testület 14 igeĺ, 0 nem
szav azatta|, 3 tartózkodás mellett el fo gadta

sZAv AZÄSNÁL JELEN vAN t z rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATlľrI ZAT ALHIZ vnĺŐ s ÍľpTT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
90t2014. (V.14.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

10. a hatiíro zat 2. és 3. pontjában szereplő támogatás érdekében az onkoľm ányzatkiadás
11107-01 múktjdési cél és általános tartalékon beltil a Santha Péteľné alpolgáľmester
saját keret - ĺjnként vállalt feladat - előirányzatrő| 129,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11105
cím _ önként vállalt feladat _ műkĺjdési célú támogatások áI|anhánaftáson kívtilľe
kiadási előitnyzatára 70,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő jĺírulékok és szociális
hozzájźxulási adó e|óirényzatźra 9'5 e Ft-ot, a 11101 cím - önként vźilalrat fe|adat - a
beruhazási előirttnyzatta 50,0 e Ft-ot.

Felelős: polgáľmester
Hatźnidő: 20 T 4. máius 1 4.

Dr. Kocsis N I.áté
S zav azásr a boc sátj a a hatźn ozati j avaslal

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

ll.felkéri a polgármesteľt, hogy a
határ ozat 9 . pontjában fo glaltakat

Felelős: polgármester

O NEM 3 TARTOZKODASSAL

11. pontját:

költségvetési rendelet kcivetkező módosításanál
vegye figyelembe.

14IGEN

Határiđő: a2014. évi költsésvetésről szóló rendelet következő módosítása
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy ahattrozati javaslat 11. pontját a Képviselő-testület 17 igen,0 nem
szav azattal, tartőzko dás nélkĹil el fo gadta

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
91t20r4. (V.14.) 17IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1 1. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a
határozat 9. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős : polgiírmester
Határidő: a2014. évi költségvetésrol szóló rendelet ktjvetkező módosítása

Napiľend 4ĺ2. pontja

(íľásbeli előterj esztés, PóľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis lľl4láté _ polgármesteľ

Egry Attila _ alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeter _ képviselő

Dr. Kocsĺs N'Iálté
A napirend vitájźt megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|źls nem érkezett, ezért a
napirendvitájźlt'|ezźĄa.Szavazźsrabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testÍilet úgy dĺĺnt, hogy

1. elfogadja a Főviírosi onkormányzat és a Jőzsefvźrosi onkoľmáĺyzat kozott 2014.
januáľ 15-én kdtött, ,'Európa Belvarosa Progľam II., a Palotanegyed Kulturális
Vaľosmegújításď, című viírosrehabilitációs projekt megvalósításara tareq
Együttműködési Megállapodást az 1. szźtmú melléklet szerinti tarta|mi elemekkel
tĺiľténő módosítását és felhatalmazza a Polgármesteľt annak a|źtírására.
Egyben felhata|mazza a poIgźttmestert az Egyuttműködési Megállapodás esetleges
módosításainak aláírására, amerlnyiben az nem érint önkormányzatí forľásbevonást
vagy az elfogadott progľam elemeinek lényeges tarta|mi módosítását.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatariđő: 2014. május I4., az esetleges módosításokat követően azonnal

2. elfogadja az előterjesztés 2. szźtmu mellékletét képező, az ,,Eurőpa Belvárosa progľam
II., a Palotanegyed Kulturális Vaľosmegújítása,, tárgyű Tĺĺmogatási szerződés főbb
tartalmi elemeit és felhatalmazza apolgármestert annak a|áírásáĺa.
Egyben fe|hata|mazza a po|gźtrmestert a Támogatási szerzőđés esetleges
módosításainak aláírásáľa, amennyiben az nem éľint önkormźnyzati forľásbevonást
vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.
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-J.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. május 30., az esetleges módosításokat követőeĺazoĺlna|

a) módosítj a a 274|2013.(VII.17 .) számű képviselő-testületi határozat 2.a) , 4. és 5.

pontját, a 39712013. (XI.06.) szttrrlí képviselő-testületi hatźľozat 1.b) pontját, a
461,12013.(X[.18.) számu képviselő-testÍileti határozat 1.a) pontját oly módon, hogy
az Eurőpa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújíttsa,,
elnevezésri projekt megvalósításában részt vevő egyúttműködő paľtneľek ĺjnĺésze
I82I23 508 Ft és megítéIt 3I7,516.000 Ft összegű támogatásból számukľa 48 546
287 Ft támogatást átad és a 122.433.150,- Ft saját fonást az a|ábbiak szerint biĺosítja:
- utak felújítása és a műszaki ellenőľzés díja [Bľódy Sándoľ utca (Gutenberg téľ- Vas
utca közotti szakasz, Puskin utcai csomópont), Gutenberg tér (az EUB I nem érintett
része)]: bruttó 32 549 695,- Ft;
- közművek felújítása, cseréje: bruttó 860 000'- Ft;
- köZterületek ttĘépítészeti elemeinek megúj ítása:

- Bródy S. u. - Vas u. _ Horánszky u' csatlakozásábaĺ,,Koz_TER'' kialakítása,
növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 320 000,- Ft,
- Pollack M. tér ,,KOZ_TÉR'' kialakítása, novénýelepítés, utcabútorok elhelyezése
2 340 000,- Ft,
- Gyulai P. u. ,,KOZJEľť, kialakítása, növénýelepítés' utcabútorok elhelyezése
700 000 Ft;

- nem beruhtzásí célú, közösségfoľmáló kiegészítő elemek összesen 2 600 000'- Ft;
- a Városľehabilitációs Bevatkozási Területen atársashźlzak kĺjzteľiilethez kapcsolódó
épületľészek megújítása: 47 686 287,- Ft;
- pľojektmenedzsment díj: 5 000 000,- Ft;
- kozbeszetzés díj: 1 000 000,- Ft;
- kommunikáció díj: 400 000,- Ft;
- általános tartalék:28 977 769,- Ft.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő 2014. május 14.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatl<lađás 11605 cím - ĺjnként vá|Ia|t

fa|adat _ benlhazási (utak felújítása) előirźnyzatárő| 28.467,5 e Ft-ot, a benlhźzási
(műszaki ellenőrzés) előirányzatárő| I.000,0 e Ft-ot, a dologi (műszaki ellenőľzés)
e|őirtnyzatátőI I.500,0 e Ft-ot, a felhalmozási céIű támogatások ź.Jlanháraftáson
kívtilľe (tźtrsashazak felújítási tźlmogatása) e|ł5irtnyzatról 4.810,5 e Ft-ot ugyan ezen
címen belül a beruhĺázások (KOZ-TER kialakítás) előirĺínyzatra 4.800'0 e Ft-ot, a

dologi kiadási e|őirtnyzatra (kommunikáció) 2.000,0 e Ft-ot, a beruházások
eIoirtnyzatfuahrta|ék címen 28.978,0 e Ft-ot.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. május 14.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési ľendelet következő módosításánáI a
hatfu ozatb aĺ fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: aköltsésvetéskövetkezőmóđosítása
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Dľ. Kocsis N{.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatáĺozatot 17 igen,0 nem szavazattal,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZASNAL JELEN VAN tz rcÉpvĺspro
A HATÁR oZATlHo Z AT ALH] Z MrNo S ÍTETT SZoTo B B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
92t2014. (V.14.)

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. elfogadja a Fővárosi onkormányzat és a lőzsefvátosi onkormányzat között 20|4.
januar 15-én kötött, ,,Európa Belvaľosa Program II., a Palotanegyed Kulturális
Vĺĺrosmegújításď, címrĺ varosrehabilitációs projekt megvalósításara tfugyű
Egyĺittműkĺldési Megállapodást az 1. számú melléklet szerinti tartalmi elemekkel
tĺjrténő módosítását és felhatalmazza a Polgáľmestert annak aláírtsźra.
Egyben felhata|mazza a polgźrmestert az Egyuttműködési Megállapodás esetleges
módosításainak aLźtitására, amemyiben az nem éľint önkoľmányzati forrásbevonást
vagy az elfogadott progľam elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: polgiíľmester
Hatźniđő: 2014. május I4., az esetleges módosításokat követőenazonnaI

2. elfogadja az előterjesńés 2. szétm,Ĺĺ mellékletét képező, az ,,Eutőpa Belvárosa progÍam
II., a Palotanegyed Kulturális Varosmegújítása,, tátgý Támogatásí szerzőđés fobb
tartalmi elemeit és felhatalmazza a polgármesteľt annak a|áírására.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés esetleges
módosításaiĺak altńrźĺsáľa, amennyiben az nem érint önkormĺínyzati forrásbevonást
vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taĺtalmi módosítását.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 2014, május 30, az esetleges módosításokat követőenazonna|

3. a) módosítja a 274|2013.(VII.17.) számú képviselő-testtileti határozat 2.a) ,4. és 5.

pontját, a 39712013. (XI.06.) szánű, képviselo-testületi hatáĺozat 1.b) pontját, a
461|2013.(XII.18.) szźlmt képviselő-testiileti hatátozat 1.a) pontját oly módon' hogy
az Ewópa Belviíľosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Vaľosmegújitása,,
elnevezéstĺ projekt megvalósításában részt vevő egyĹittműkodő partnerek onĺésze
|82 I23 508 Ft és megíté|t 3I7.516.000 Ft ĺisszegiĺ tiímogatásból számukra 48 546
287 Fttĺímogatást átad és a122.433.750,- Ft saját forrástazalźlbbiak szerint biztosítja:
- utak felújítása és a műszaki e||enőrzés díja [Bródy Sanđor utca (Gutenberg tér- Vas
utca közötti szakasz, Puskin utcai csomópont), Gutenberg tér (az EUB I nem éľintett
része)]: bruttó 32 549 695,-Ft;
- közmíĺvek felújítása, cseréje: bruttó 860 000,- Ft;
- köZteriiletek táj építészeti elemeinek megúj ítása:

- Bródy S. u. _ Vas u. _ Horánszky u. csatlakozźsában,,Koz-TER,, kia|akitása,
növénytelepítés, utcabútorok elhelyezése 320 000,- Ft,
- Pollack M. tér ,,KOZ_TÉR'' kialakítása, növénytelepítés, utcabútorok elhelyezése
2 340 000.- Ft.

17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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- Gyulai P. u. ,,KoZ TER" kialakítása, növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése
700 000 Ft;

- nem beruházási célú, közösségformáló kiegészítő elemek összesen 2 600 000,- Ft;
- a Váľosrehabilitációs Bevatkozási Teľületen a társasházak kĺjztertilethez kapcsolódó
épületrészek megújítása: 47 686 287,- Ft;
- projektmenedzsment díj: 5 000 000,- Ft;
-kozbeszerzés đij:1 000 000,- Ft;
- kommunikáció díj: 400 000,- Ft;
- általános taľtalék: 28 917 769,- Ft.

Fele1ős: polgĺírmester
Hataridő: 2014. május 14.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11605 cím _ onként váI|a|t

faIađat _ bquházźlsi (utak felújítása) elokányzataÍő| 28.467,5 e Ft-ot, a beruhazási
(műszaki ellenőľzés) e|oirźtnyzatáról 1.000,0 e Ft-ot, a dologi (műszaki ellenőrzés)
e|őirźnyzataÍő| I.500,0 e Ft-ot, a felhalmozási célru tĺímogatások źi|anháztartáson
kívülre (táľsasházak felújítási tá.mogatása) eloirányzatról 4.810'5 e Ft-ot vgyan ezeÍ
címen beltil a beruházások (KOZ-TER kialakítás) előiranyzatra 4.800,0 e Ft-ot, a
dologi kiadási eIóhźnyzatta (kommunikáció) 2.000,0 e Ft-ot, a beruházások
e|őirtnyzatáľabrta|ék címen 28.978,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. május 14.

c) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a koltségvetési rendelet ktjvetkező módosításánáI a
hatáĺ o zatb an fo gl altakat ve gye fi gye lemb e.

Felelős: polgármester
Hataľidő: aktiltsésvetéskcjvetkezőmódosítása

5. Gazdál lkodásto Gazda sá gi Tá ľsaságokat érintő előterj esztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat 

^ 
Jĺóhír Józsefoárosi Médĺa és Galéria Központ Közhasznú

Nonp rofit Kft. Alapítĺó okiratának módosításár a
(írásbeli előterjesxés)
Előterj esztő : Kovács B arbara _ ügyv ezeto igazgatő

Dľ. Kocsis M:áLté

A napirend vitźtját megnyitja. Megállapída, hogy kérdés, hozzásző|źls nem étkezett, ezért a
napirendvitájat|ezĄa.Szavazásrabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy
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1. a Jóhír Józsefuárosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonpľofit Kft. alapító
okiratát a hatályos Polgári Torvényköny rendelkezéseivel összhangban módosítja, és anrrak
megfelelően működik tovább.

Felelos: polgármester
Hataridő: 20|4. május 14.

2. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező tartalommal a Jóhíľ Józsefuaľosi Média
és Galéria Kozpont Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását és fe|hata|mazza
a polgáľmestert annak alźirástlra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. május 1 4.

3. felkéri a Jóhír Józsefváľosi Média és Galéria Központ Kĺjzhasznri Nonprofit Kft.
igyvezetőjét, hogy gondoskodjon a sztikséges cégjogi iĺtézkedések megtételéről.

Felelős: Jóhír Józsefuárosi Média és Galéria Ktizpont KozhasznuNonpľofit Kft.
ugyvezetője
Határiđo: 20|4. iúnius 30.

4. fedezet biztosít a Jóhír Józsefuaľosi Média és Galéria Kozpont Közhasznu NonpľoÍit
Kft részére a 20|4. évi nyáľi közfoglalkońatás keretében 62 fő tészére az önĺész osszegéte
3.]45,9 e Ft összegben a 11107-01 cím Miĺködési cél és általános tartalékon belül a
kcizfoglalkoztatásönĺészelőirěnyzatterhére.

Felelős: polgármester
Hattridó: 20I 4. máj us 1 4.

5. felkéri a Jóhír Józsefuárosi Média és
ngyvezetojét' hogy készítse eIő a 2014. évi
szerzođését, valamint a 2014 évi támogatási
felkéri a polgármestert annak aláírásźlra.

Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
közfoglalk oztatással kapcsolatos támogatási
szeruőđés |. számű módosítására. valamint

Felelős: Jóhír Józsefuarosi Média és Galéria Központ KozhaszníNonprofit Kft ügyvezetője,
polgármester
Határidő: 2014. május 31.

6. a hatátozat 4. pontjában foglaltak miati az onkoľmányzat kjadás a 11107-01 cím
Műkĺ'dési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás ĺjrľész e|őirźnyzatról _
kötelező feladat _ 3.745,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11804 cím mfüödési célú tĺĺmogatások
á|Iamháztartáson kívülre - kĺitelező feladat _ e|óirźnvzatára.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. május 14.

7. I fó zenekarvezető 2014. junius l-to| 2014. szeptember 30-ig a JKH Nonprofit Kft.
helyett a Jőhír Józsefuaľosi Média és Galéria Központ Kozhasznu Nonpľofit Kft-nél keľüljon



foglalkoztatásra, ezért JKH Nonprofit Kft. tźtnogatását 512,0 e Fĺtal csökkenti, a Jóhír
Józsefuáľosi Média és Galéria Kozpont Közhasznú Nonprofit Kft támogatását megemeli
572,0 e Ft-tal.

Felelős: polgármester
Hatríridő: 2014. május 14.

8. ahatfuozat 8. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 1 1805 cím _ kötelező
feladat - muköđési célú támogatások á|Ianhánańáson kívülre eloirányzatrőL 512,0 e Ft-ot
átcsoportosít a 11804 cím - kotelező feladat - működési célú támogatások áIlamhéaaĺtáson
kí vĹilre elóir áĺy zatr a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. május 14.

9. felkéri a Polgáľmestert, hogy ahatározatban foglaltak miatĹa JKH Nonprofit Kft. és a
Jóhíľ Józsefuĺĺĺosi Média és Galéria Kĺizpont KozhaszníNonprofit Kft.-vel kötött támogatási
szer zó déseket módo sítsa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|4. május 14.

10. felkéri a Polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a kciltségvetésről szóló
rendelet következő módosításánál vegye fi gyelembe

Felelős: polgármester
Hataridő: a koltségvetési rendelet következő módosítása

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

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o ZATHIZ AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
g3/20t4. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtĺlet úgy dĺint, hogy

1. a Jóhír Józsefuáľosi Média és Galéria Központ Kozhasznú Nonprofit Kft. alapító
okiratát a hatályos Polgríľi Törvényköny ľendelkezéseivel összhangban móđosítja, és aĺľrak
megfelelően működik tovább.

Felelős: polgármesteľ
Hatźnido : 201 4. május 1 4.
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f . elfogadja az előterjesztés mellékletét képező tartalomma| a Jőhir Jőzsefvárosi Média
és Galéria Központ KozhasznuNonprofit Kft. alapító okiratának módosítását ésfe|hata|mazza
a polgármesteľt annak a|ákźsźlra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20I 4. május 1 4.

3. felkéľi a Jóhír Józsefuárosi Média és Galéria Kcizpont Kozhasznű Nonprofit Kft.
ugyvezetőjét, hogy gondoskodjon a szfüséges cégjogíintézkedések megtételéről.

Jóhír Józsefuárosi Média és Galéľia Központ Közhasznú Nonprofit Kft.Felelős:
igyvezetője
Hatáľidő: z)I4.június 30.

4. fedezet biztosít a Jóhír Józsefuarosi Média és Galéria Központ Kozhasznű Nonprofit
Kft részére a 2014. évi nyári kcizfoglalkoztatás keretében 62 fő tészére az ontész összegére
3.745'9 e Ft összegben a 11107-01 cím Működési cél és általános taĺtalékon belül a
közfoglalkoztatásĺ jnĺészeIőfu tnyzatteľhéľe.

Felelős: polgármesteľ
Határíđő: 201 4. május 1 4.

5. felkéľi a Jóhír Jőzsefvźrosi Média és Galéria Központ Kozhaszní Nonpľoťrt Kft.
igyvezetőjét, hogy készítse elő a 20|4. évi kozfogIa|koztatással kapcsolatos támogatási
szerződését, valamint a f0I4 évi tźtmogatási szeruóđés 1. szĺímú módosításaľa, valamint
felkéri a polgáľmestert annak altńrtstra.

Felelős: Jóhír Józsefuáľosi Média és Galéria Kĺlzpont KozhasznuNonprofit Kft ügyvezetője,
po1gármester

Hatĺíriđő: 2014. május 31.

6. ahatátozat 4. pontjźhan foglaltak miatt az onkormányzatkiađás a 11107-01 cím
Műkt'dési cél és általános tartalékon belül a kdzfoglalkoztatás önĺész e|őfuányzatőI _
kötelező feladat _ 3.745,9 e Ft-ot átcsoportosit a 11804 cím műkĺjdési célú támogatások
źl||anháztaĺtáson kíviilre _ k<jtelező feladat _ előfuźnvzatźlra.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2014. május 14.

7. 1 fü zęnekarvezeto 2014. június I-tőI2014. szeptember 30-ig a JKH Nonprofit Kft.
helyett a Jóhír Józsefuárosi Média és Galéľia Központ Kĺizhasznú Nonprofit Kft-nél kerüljön
fog|alkoztatásra, ezért JKH Nonprofit Kft. támogatását 512,0 e Ft-tal csökkenti, a Jóhír
Józsefuaĺosi Média és Galéria Központ Kozhaszní Nonprofit Kft tĺímogatását megemeli
512,0 e Ft-tal.

Felelos: polgármesteľ
Hataridő: 2014. május 14.
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8. ahatźrozat 8. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 1 1805 cím - kĺjtelező
feladat - működési célú támogatások á|Iamháztaľtáson kíviilre előirányzatrőI 512,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a 11804 cím - kötelező feladat - miĺködési célú támogatások á||aĺnhánaftáson
kí vĹĺlľe eloir áĺy zatr a.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. május 14.

9. felkéri a Polgármesteľt, hogy ahattrozatban foglaltak miatt a JKH Nonprofit Kft. és a
Jóhír Józsefuaľosi Média és Galéria Kozpont KozhaszniĺNonprofit Kft.-vel kötött támogatási
szerző déseket módosítsa.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4. május 14.

10. felkéri a Polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésľől szóló
rendelet következő módosításánál vegye figyelembe

Felelős: polgármester
Hataľidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Napirend 512. pontja
Javaslat a Jőzsefválrosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.vel kapcsolatos
tulaj don os ĺ d łintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterj e sztő : Kovác s B arbara - lůgyv ezető i gazgató

Dr. Kocsis N{.áté
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítj a, hogy kérdés, hozzásző|ás nem érkezetí, ezért a
napirendvitáját|ezźrja.Szavazásrabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefváĺosi Kozĺjsségi Házak Nonprofit Kft. alapítő okíratát a hatályos Polgári
Torvénykönyv rendelkezésęivel összhangban módosítja, és annak megfelelően működik
tovább.
Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4. május 1 4.

2. elfogadja az e\őterjesztés mellékletét képezo tartalommal a Józsefi'aľosi Kĺlzösségi
Házak Nonprofit Kft. alapító okiľatának módosítását és felhatalmazza a polgármestęrt annak
aláírástxa.
Felelős: polgármester

Határiđő: 20I 4. május 1 4.
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3. aJőzsefvárosi KözcjsségiHázakNonpľoťrt Kft. torzstőkéjét 2.500,0 e Ft-tal, 3.000'0 e

Ft-ra megemeli, melynek fedezete a 11I07-0f cím Felhalmozási céltartalékon ľendelkezésre
áI|.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 14.

4. fedezetet biztosít a Jőzsefyárosi KozösségiH:azak Nĺ-lnprofit KfĹ. részére a2014. évi
nyári közfogla\koztatás keretében 6 fő részéte sztikséges ĺjrľész összegére 396,6 e Ft
összegben a 11107-01 cím Mfüödési cél és általános tartalékon belül akozfoglalkoztaÍás
önľé s z e|őír ány zat terhére.
Felelos: polgármester
Határido : 2014. május 14.

5. felkéri a Józsefuaĺosi Kĺizösségi }Jázak Nonprofit Kft. igyvezetőjét, hogy
gondoskodj on a szfüséges cégj ogi intézkedések megtételéľől.
Felelős: JózsefuárosiKözösségiHázakNonpľofitKft.ügyvezetője
Határidő: zll4.június 30.

6. felkéľi a lőzsefvátosi K<jztĺsségíHázakNonprofit Kft. iigyvezetőjét, hogy készítse elő
a 20|4. évi kozfoglalkoztatással kapcsolatos támogatási szerződését, valamint felkéľi a
polgármestert annak aláít źlsár a.

Felelő s : Józsefu aro si Közö ssé gi Hazak Nonpľofi t Kft ., pol gármester

Hattriđő..20 1 4. június 3 0.

7. a hatźrozat 3. pontjában foglaltak miat| az onkormanyzat kiadźĺs 11107-02 cím
fe|ha|mozási céltartalékon belül a Iőzsefvźtosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. torzstőke
emelése _ önként vállalt feladat _ eLófuźnyzattőI2.500,0 e Ft-ot átcsoportosit a ||502 cím _

ĺj nként vál lalt feladat _ b eruházźts ok elő irán y zatár a.

Felelős: polgármester

Hataĺiđő : 20I 4. máj us 1 4.

8. ahatźnozat 4. pontjában foglaltak miatt az onkoľmĺínyzatL<ladźls a 11107-01 cím
Mtĺkcldési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész e|őirźnyzaÍról _

kötelezo feladat _ 396,6 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím működési célú támogatások
źilanháztartáson kívülre _ kötelező feladat _ eloirányzatára.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. május 14.

9. felkéri a polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló
rendelet következő módosításánál vegye fi gyelembe.
Felelős: polgĺírmester
Hatĺĺridő : költségvetésľől szóló rendelet k<jvetkező módosítása

Dľ. Kocsis NIáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatározatot 17 igen,0 nem szavazattal, l.artőzkoďás

nélkül elfogadta.
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATÁR o Z AT:PII Z AT AL:H)Z MrN o S ÍTETT S ZóTo B B S ÉG S ZÜKSÉGES
rĺa.ľÁRoza.l:
94ĺ201'4. (v.14.) 17IGEN 0 NEM o ľa.nľózxooÁssĺr-

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefváĺosi Kĺjzĺjsségi Hazak Nonprofit Kft. alapító okiľatát a hatályos Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseivel osszhangban móđosída, és annak megfelelően mfüödik
tovább.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. május 14.

2. elfogadja az előteqesztés mellékletét képezó tartalommal a Józsefuárosi Közösségi
Hazak Nonpľofit Kft. alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a polgármestert annak
a|áirásźĺa.
Felelős: polgármester

Hataridő: 20|4. május 14.

3 , a Jőzsefvźrosi Közöss é,gi Hazak Nonprofit Kft. töľzstőkéjét 2.500,0 e Ft-tal, 3.000,0 e

Ft-ra megemeli, melynek fedezete a III07-02 cím Felhalmoztlsi céltartalékon rendelkezésre
á||.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I4. május 1 4.

4. fedezetęt biztosít a Jőzsefvźrosi KözösségiHázak Nonproťrt Kft.. részére a2014. évi
nyári közfog|a|koztatás keľetében 6 fő részére sztikséges önrész összegére 396'6 ę Ft
összegben a 1|I07-0I cím Mrĺködési cél és általános taľtalékon belül a kozfogla|końatás
onĺész elők ány zat terhére.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. május 1 4.

5. felkéri a Józsefvarosi Ktiz<isségi Hazak Nonprofit Kft. igyvezetőjét, hogy
gondoskodj on a sztikséges cégj ogi intézkedések megtételéről.
Felelős: JózsefuárosiKcjzösségiHźuakNonprofitKft. ügyvezetője
Határidő: 2014. iúnius 30.

6. felkéri a Jőzsefvźrosi KözösségíHazak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy készítse elő
a 2014. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos tiímogatási szerződését, valamint felkéri a
polgármestert annak aláirásttra.
Fel elő s : Józsefu aľo si Közö s sé gi Házak Nonpro fi t Kft ., pol gármester

Hatźxiđo:ZO 1 4. június 3 0.

7' a határozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-02 cím
fe|ha|mozźtsi céltaĺtalékon belül a Jőzsefvárosi Közosségi Házak Nonproťrt Kft. tĺjrzstoke
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emelése - önként vttllalt feladat _ e|oirźnyzatrő| 2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11502 cím _
onkéntvá|Ialtfeladat-beruhtyásokelőirányzatáta.
Felelős: polgármester

Hataľidő: 2014. május 14.

8. a határozat 4. pontjthan foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás a 11107-01 cím
Mrĺködósi cél és óltłlónos taľtalékon beltil a közfoglalkoztatís onrész előírtlnyzatról _
kotelezo feladat _ 396,6 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím működési célú támogatások
źůIarnhźztartáson kívtilre - kötelező feladat - e|oirtlnvzatára.
Felelős: polgármesteľ
Hatźlrĺđő: 2014. május 1 4.

I

9. , felkéri a po|gármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóIó
rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő : költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosítása

Napirend 5/3. pontja
Javaslat a Virágos Magyaľországért Kiirnyezetszépítő Versenyen ttirténő
jelentkezésre
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l!ĺ4:até - polgármesteľ

Dr. Kocsĺs M:áté
A napirend vitźiját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIáS nem érkezet., ezért a
napirendvitaját|ezáqa.Szavazásrabocsátjaahatźrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsęfuaľosi onkormźnyzat, a Virágos Magyarországért
Kömyezetszépítő Verseny Budapest keriiletei kategóľiában t<jľténő nevezésén résń.vesz.

Felelős: polgármester
Hatźrídő : 20| 4' május 1 4.

2. felhatalmazza és felkéľi a polgármestert a határozat 1. pontjában foglaltak teljesítése
érdekében a j elentkezéssel összefiiggő intézkedés megtételéľe.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2014. május 31.

3. felkéri a polgármestert, hogy verseny versenyfelhívásban is szereplő kötelező, illetve
ajanlott birá|ati szempondainak teljesítése éľdekében az elóterjesztésben foglaltak szeľinti
intézkedések megtételéľe.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
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Határiđo: 20I 4. augusztus 1 5.

4. felkéri a polgármestert, hogy a Versennyel kapcsolatos részvételről, eredményéről
készít s en táj éko ztatőt a Képvi s el ő -te stül et t észét e.

Felelős: polgármester
Hatźtrido: a verseny eredményének megállapítását kovető rendes képviselő-testtileti ülés

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testÍilet ahatátozatot 17 igen' 0 nem szavazattal, tartőzkoďás
nélkül elfogadta.

IZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ AT]H) Z AT ALH) Z EGY S ZERÚ szoľo g B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
951201'4. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.a
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi oĺlkormányzat, a Virágos
Magyarors zágért Környezets zépítő Verseny Budapest keniletei kategóriában tĺjrténő
nevezésén tésztvesz.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014' május 1 4.

2. fe|hatalmazza és felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglaltak teljesítése
éľdekében a j elentkezéssel ĺjsszefiiggő intézkedés megtételére.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. május 31.

3. felkéri a polgármestert, hogy verseny versenyfelhívásban is szeľeplő kotelező, illetve
ajanlott bíráIati szempontjainak teljesítése éľdekében az eLotęrjesztésben foglaltak szerinti
intézkedések mestételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 1 5.

4. felkéri a po|gźrmestert, hogy a versennyel kapcsolatos részvételről, eredményéről
készítsen tájékońatőt a Képviselő-testület részére.

Felelős: polgáľmester
Hatarídő: a veľseny eredményének megállapítását követő rendes képviselotestületi ülés
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6. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napiľend 6/1. pontja
Javaslat Józsefuáros kiizigazgatási terüIetén levő vízikőzmuvekke|
kapcsolatos megállapodás aláírására
(íľásbeli előterj eszés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis ilĺ4:áté _ polgáľmester

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitźĄát megnyitja. Megállapítja, hogy kérđés, hozzźszőIás nem érkezett, ezéľt a
nap irend v itáj at |ezáq a. S zav azást a b o c s átj a a határ o zati j avas latot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. avizíkozmu-szolgźitatásról szóló 20II. évi CC[X. törvény 79. s Q) bekezdése a|apjźn
térítésmentesen a Budapest Fővaros Otlkormźnyzata tulajdonba adja az a|ábbí
tulaj donáb an á|Iő víziközműveket:

. Nap u., Futó u. Vajdahunyad köz<jtt (1tĺsz:35644/2) - 12.030.559 Ft

o Vajdahunyad u., Nap u. - Kisstáció u. köz<jtt (hĺsz: 35594) - 12.030.140 Ft

o Kisstáció. u., Vajdahunyad u. - Futó u. közĺjtt (hĺsz: 3523]) - 6.097.130 Ft

o Nag}4emplom u., Práter u.-Hock J. u. között (hĺsz: 35702) - 6.096.130 Ft

. Hock J. u., Nap u.-Horváth Mihály tér között (hľsz: 35545) - 8.500.825 Ft

o Horváth M. tér, Futó u. - Hock J. u. közĺjtt (hľsz: 3523815) - 6.577 .380 Ft

C T avavrpzj| u, lovassy L. a - T avagneziĺ u 1 8. közdü (}ĺM 3526| 2) - 5.a29.7 3I Ft

o Szíjzu., Tavaszmezó u. - Szuz ll'.2. kozott(hĺsz: 35262/2) - 2.429.194 Ft

o Leonaľdo da Vinci u., Tömő u.-Práter u. kĺjzĺjtt (hľsz: 3627012) - 9.623.I19 Ft

. Magdolna u. (hrsz: 35396) - 13.430.868 Ft

o Futó u., Üllői ut -Pńter u. között (hľsz: 363141II) - 16.270.973Ft

o Tömő u, Nagýemplom u. _Leonaľdo da V. u. kcĺzött (hľsz: 36162/2) - 8.903.1 10 Ft

o Nagytemplom u., Tömő u.-Ütlői u. kĺizött (hľsz: 36306) - 9.947.798Ft

o Leonardo u., Tömő u.-Ülloi u. köztjtt (hĺsz: 3627llf) - 14.947,890Ft

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2014. május 1 4.

2. felkéri a polgármesteľt az előterjesztés 3. sztmű mellékletét képezo megállapodás
aláirź.sára'
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20ĺ4. május 1 9.

Dľ. Kocsis NIäté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testÍilet ahatározatot 17 igen, 0 nem szavazattal,i.artőzkoďźs
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR oZAT:ľro Z AT ALHc. Z un,io s ÍľBTT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
96/2014. (v.14.) t7IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺ!nt, hogy

1. avízikozmls-szolgá|tatásról szóló 20||. évi CCIX. törvény 79.5 Q) bekezdése a|apjźn
térítésmentesen a Budapest Főváros onkormanyzata tulajdonba ađja az alábbi
tulaj donáb an áIIő vízikĺizműveket:

o Nap u., Futó u. Vajdahunyad kĺizĺitt (hrsz:35644l2) - 12.030.559 Ft

o Vajdahunyad u., Nap u. - Kisstáció u. között (hľsz: 35594) - i2.030.140 Ft

o Kisstáció. u., Vajdahunyad u. - Futó u. kcjzött (hľsz: 35237) - 6.097.130 Ft

o Nag}.templom u., Pľáter u.-Hock J. u. közĺjtt (hľsz: 35702) - 6.096.130 Ft

. Hock J. u., Nap u.-Horváth Mihály tér között (hĺsz: 35545) - 8.500.825 Ft

o Horváth M. tér, Futó u. - Hock J. u. kcjzött (hĺsz: 35238/5) - 6.577 .380 Ft

o T avavĺpzÍ5 u, I.ovassy L. u - T auavnezjĺ u 1 8. krim.ü (ĺv 3 5%1 2) - 5.a29.7 3| Ft

o Szúz u., Tavaszmezo v - szűzu.2.kozott (hĺsz: 3526212) - 2.429.194Ft

o Leonardo da Vinci u., Ttimő u.-Práter u. köz<jtt (hľsz: 3627012) - 9'623.|19 Ft

. Magdolnau. (hľsz:35396) - 13.430.868 Ft

o Futó u., Üllői út - Práter u. között (hľsz: 363141II) - 16.270.973 Ft

o Tömő u, Nagytemplom u. _Leonardo da V. u. között (hĺsz: 3616212) - 8.903.110 Ft

o Nagýemplom u., Tĺimő u.-Üllĺĺĺ u. közĺjtt (hľsz: 36306) - 9.947.798Ft

o Leonaľdo u., Tĺjmő u.-Ülloĺ u. köztjtt (hrsz: 3627Il2). 14.947.890Ft
Felelős: polgáľmester
Hatariđő : 20I 4. május 1 4.

2. felkéri a polgármesteľt az eloterjesztés 3. szám,ű mellékletét képező megállapodás
aláitására.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő : 20I 4. május 1 9.
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Napirend 6ĺ2. pontja
Javaslat a Népszínház utca ktizbiztonságának és kőztisztaságának
javítására
(ĺ'a'b"lĺ előterj eszté s, P orĺ<BzB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }l4:áté _ polgármester

Dudás Istvánné - képviselő
Zeĺtai os'zkźlr _ képviselő

Dr. Kocsis M:áLté

A napirend vitájźń megnyitja. Megadja aszot dr. Révész Mtrta képviselő asszonynak.

Dr. Révész lN{árta
Az előterjesztés tartalmazza-e' hogy ezen a terĺileten, hétvégén takarítás legyen? Szombat
reggel, vasámap ľeggel elég cudaľ állapotok vannak ezeken az utcfüon. Nem kellene azon
gondoIkozni, hogy több helyen legyen nyilvános WC, mert a VIII. kerĹilet néha úgy működik,
mint egy komplett nyilvános WC. A plakátozás közben látta,,hogy az arÍa járők, ha egy
szegletet taltůtak, mint a kutyák akkor ott eliĺtéńék. Foglalkozni kellene ezze\, mert ha
belátható távolságban nincsen olyan hely, ahová tudnak menni, akkor fülmentést éreznek az
alól, hogy legalább tĺjrekednének arra.

Dľ. Kocsis lĺáté
Megadja aszőtÁcs Péter igazgatő úrnak.

Ács Péter
Teľmészetesen tartalmazza a hétvégi takarítást, tehźĺ ahét minden napjtnlesztakaritva.

Dľ. Kocsis Máté
A másik felvetését a Képviselő Asszonynak megfontolják, de tiltakozik ellene, ha ebből
dtintés előkészítés lesz, mert senki nem tudja garantálni, hogy ezek a WC-k kultuľált
áIlapotban maradnának. Első kĺlrben a WC papír ttĺnne eI, aŻźn az cisszes tartozék és kellék.
Majd a csésze és legutoljaľa a csempe afalro|. Még nem látott még kulturált köZterületi WC-t,
és nem is tud olyat, aki tudná ezt mfücjdtetni. Nem is tudtak rá embeľt tal'áIni arra,hogy ezt
váIIaIja vagy, hogy rendben tĄa. Eletszenĺségi oldalról gondolják át, hogy mi töténne egy
ilyen WC-ben, azon tul, hogy belovő szobaként is mfüodne. Megađj a szőt Zentai oszkár
képviselő úrnak.

Zentai oszkáľ
Az előterjesztés megsztiletését egyńsń. a Népszínhézutca kornyéki közterületek megújulása
okozza, a Teleki tér és II. Janos Pá|Pápatér is. Számtalan lakossági paÍLasz érkezett és leiiltek
a Varostizemeltetési Szolgálat munkatáľsaiva| ezt az intézkedési csomagot dolgo^ák ki,
melytől azt rcmé|| hogy láwányosan és nagyméľtékben javulni fog a Népszínhiíz utca
környéke éS köZtisztasága és kozbińonsága olyannyira, hogy az ottani helyi szokásokat is
megváItoztatja. Nem az ott lakók miatt olyan az akomyék, akik miatt olyan a köľnyék azok
pedig felév múlva nem is jĺirrnek vissza. Ez a kozteľĹilet főváľosi fenntartású tehtú, a

tisńźntaftźlsa a fóvĺíros feladata, de rá kell erősíteni erre, ezért a saját önkormźnyzati
erőforrásaikból egészítik ki a fővárosi erőforľásokat.

Dr. Kocsis M.áté
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További kérdés, hozzászőItts nem érkezett, ezért a napirend vitáját lezérja. Szavazásra
bo csátj a a hattľ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Népszínház ltca és az abba torkolló utcák kĺjvetkező utcakeresztezőđéséig 1artő

szakasza, a II. János PáI pápa téren a metrókijárat közvetlen környezete és a Tęleki
Lász|ő tér kozbinonságát és általánosan elvárható rendjét negatívan befolyásoló
magatartások csökkentése érdekében támogatja a céliľányos játőrszo|gá|at

megszervezését2014. május 15-től október 3I-íg, és a feladatok ellátásahoz3,5I3,6 e

Ft összegben fedezetet biztosít a 11107-01 cím múkodési cél és á|ta|ános tartalékon
belu|, az általános tartalék e\őirźnvzat terhéľe.

Felelős: polgármester
Hatźndő: 20I 4. mái us 1 4.

2. ahatźrozat 1. pontjában hivatkozott terĹileten a turisztikai időszak alatĹ ke|etkező
többlet hulladék csĺjkkentése érdekében támogatja a soron kívĺili kézi takaritás
megszervezését, és a feladatok ellátásahoz 2.970,0 Ft <isszegben fedezetet biztosít a
11107-01 cím múködési cél és általános tartalékon be|i| az általános taľtalék
előirtnyzat terhére.

Felelős: polgármester

Hatźxíđő: 20I 4. máj us 1 4.

3. a) az I. és 2. pontban foglaltak miati az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési
cél és általános tartalékon be|ul az általános l'artal'ék előirtnyzatról - kötelező fe|ađat _
6.483,6 e Ft-ot átcsoportosit a II108-02 cím f,tnanszirozźsi műktidési kiadáson belül
az irźnyítőszervi trímogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vá|Ialt feladat
_ előhányzatára.
b) a Józsefuaľosi Ktjzterület-felügyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgálat 80103 cím _
tjnként váI|aIt feladat - bevétel mfüödési ťĺĺanszítozási bevételeken belül az irányítő
szervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás ťĺzetési száĺľ:/'źtn történő jővtlirás
e|őkźnyzatát I.2I9,2 e Ft-tal, és a kiadás _ önként vá||alt fe|adat - szemé|yíjuttatás
e|őfutnyzatát 960,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jarulékok és szociális hozzźĄáruIási
adó előirányzatát 259,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli a hatźxozat 1. pontjában
hivatkozott tertileten történő kézi takarítás címen.
c) a Józsefuarosi KĺjzterĹilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80106 cím -
önként vállalt feladat - bevétel működési ťlnanszírozási bevételeken belül az irányítő
szeľvi támogatásként folyósított trímogatás fĺzetési sztĺr/'źn történő jóváírás
előirźnyzatát I.750,9 e Ft-tal és a kiađás _ ĺjnként vá||alt feladat - személyi juttatás

e|őirźnyzatát 1.305,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáĺulźtsi adó e|őirányzatát 352,4 e Ft-tal, a dologi eloirźnyzattń 93,5 e Fĺtal
céljelleggel megemeli a határozat 1. pontjában hivatkozott teľületen történő
j ár őr szolgá|at ęI|átása címen.
d) a Józsefuaľosi KözteľĹilet-felügyelet és Vaľosüzęmeltetési Szolgálat 80109 cím -
ĺjnként vállalt feladat - bevétel működési ťĺnanszírozási bevételeken belĺil az irányítő
szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn történő jóváírás
eloirtnyzatát 3.513,6 e Ft-tal és a kiadás _ önként vá||a|t feladat - múködési célú
támogatásoká|Ianháńaľtásonbelülreelőirányzatźń.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 14.

4. felkéľi a polgármestert, hogy a 3. pontban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet
kĺjvetkező módosításánál vegye fi gyelembe.

Fęlęlĺĺs: polgármester

Hataľidő : a kĺiltségvetés következő módosítása

5. felkéri a Józsefuárosi KöZteľület-felügyelet és Városüzemeltetési Szo|gá|at
igazgatőjtń, hogy ahatźrozat I.,2., pontja a|apjźn a Jőzsefvtrosi onkormtnyzat és a
Budapesti Rendőr-főkapitanyság közoÍt hatályban lévő térfigyelő szolgtiat
működtetésére kötött megállapodás módosítását készítse el, valamint felkéri a
po l gármestert a Me gállapodás mó do sításanak altir ásár a.

Felelős: polgármester, Józsefuáľosi Közterület-feltigyelet és Varosiiemeltetési Szolgálat
igazgatőja

llatáriđő: 2014. iúnius 1 5.

Dr. Kocsis lVĺáLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatfuozatot 17 igen,0 nem szavazatta|' taľtózkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z Hłnĺo s ÍľpTT S ZóTOBB S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
97t20r4. (V.14.) O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a Népszínhźn utca és az abba torkolló utcák következő utcakereszteződéséig
tartő szakasza, a II. János PáI pźpa tétęĺ a metrókijárat k<jzvetlen köľnyezete és a Teleki
LászIő tér közbinonságát és általánosan elvárható rendjét negatívan befolyásoló
magatartások csökkentése érđekében tźtmogatja a céliľányos jár&szolgáIat
megszervezését2}|4. május 15-től olctóber 31-ig, és a feladatok ellátásához3.5l3,6 eFt
összegben fędęzetet bizosít a 1'I|07-0I cím mfütidési cél és általános tartalékon beliil
az áItalźnos taľtalék előirźtnyzat terhére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. máius 14.

2. a hatźnozat 1. pontjában hivatkozott területen a turisztikai időszak alatt keletkező
tĺjbbtet hultadék csĺjkkęntése érdekében támogatja a soľon kívĺili kézi takaritás
megszervezését, és a feladatok ellátásahoz 2.970,0 Ft összegben fedezetet biztosít a
11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belül az áItaltnos taľtalék
előirtnyzat terhére.

Felelős: polgáľmesteľ

}latálriđo: 20I 4. máius 1 4.

17IGEN
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3. a) az7. és2. pontban foglaltak miattaz onkormanyzatkiadás 11107-01 cím működési
cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirtlnyzatľól - kötelező fe|adat _
6.483,6 e Ft-ot átcsoportosit a II108-02 cím finanszirozási működési kiadáson belül
az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként vállalt feladat
_ e|őiráĺyzatára.
b) a Józsefizaľosi Kcjzterület-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szo|gáIat 80103 cím _
onként váIIaIt feladat - bevétel műkcjdési ťtnanszírozási bevételeken beliil az iráĺyítő
szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán töľténő jőváírás
előirźtnyzatát I.f19,2 e Ft-tal, és a kiadás - önként vźi|a|t feladat - személyi juttatás
e|őirányzatát 960,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jáľuIékok és szociális hozzźĄźtrulási
adó előiranyzatát f59,f e Ft-tal céljelleggel megeme|i a hatétrozat 1. pondában
hivatko zott területen töľténő kézi takańtás címen.
c) a Józsefuarosi Kozterület-feliigyelet és Varosiizemeltetési Szo|gálat 80106 cím -
önként vállalt feladat - bevétel műkcidési ťĺnanszírozási bevételeken belül az fuányítő
szervi támogatásként folyósított támogatás ťrzetési sztm|án történő jőváírás
előirányzatát I'750,9 e Ft-tal és a kiadás - önként vźila|t feladat - személyi juttatás
előirányzatát 1.305,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozztljáruIźlsi adó e|oirányzatź./- 352,4 e Ft-tal, a dologi e|oirtnyzatát 93,5 e Ft-tal
céljelleggel megemeli a határozat 1. pontjában hivatkozott területen tĺjrténő
j ár & szo|gźllat e||átása címen.
d) a Józsefuárosi Kcjzterület-felügyelet és Vaĺosüzemeltetési Szolgálat 80109 cím -
önként vtila|t feladat - bevétel múködési ťtnanszítozási bevéteIeken belĹil az irźnyítő
szerví támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn tĺjrténő jőváírás
eloirányzatát 3.513,6 e Ft-tal és a kiadás _ önként váIlalt feladat - működési célú
támogatásoká|Ianhźntartásonbelülľee|őirźnyzatát.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. május 14.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a 3. pontban foglaltakat a kcĺltségvetésről szóló rendelet
következő módosításán áL v egy e fi gyelembe.

Felelős : polgĺíľmester

Határidő : a költségvetés következő módo sítása

5. felkéri a Józsefuĺírosi Közteľiilet-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgálat
igazgatőját, hogy ahatározat |.,2., pontja alapján a Jőzsefvźrosi onkoľmźnyzat és a
Budapesti Rendőľ-főkapítányság között hatáIybarl lévő térfigyelő szo|gá|at
működtetésére kötött megállapodás módosítását készítse €l, valamint felkéľi a
p o l gárm e stert a M e gál l ap o dás mó do sítás án ak a|áír ásár a.

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Köztertilet-felügyelet és Vaľosiizemeltetési Szo|gáIat
igazgatőja

Hatariđő : 2014.junius 1 5.
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Napirend 6/3. pontja
Javaslat a rendkíviili téli időjárási vĺszonyok során e|végzett védekezési
feladatokrĺíl, megtett intézkedésekľől, és a rendelkezésre bocsátott foľrások
felhasználásáľĺíl szóló beszámolĺó elfo gadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjeszto: Dľ. Kocsis iľlĺ.ěLté _ polgármesteľ

Dr. Kocsis lsĺálté
A napirend vitźLjźLtmegnyitja. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Örul annak, hogy jól mrĺkcidott az Eletmentő Pont. Az értékelt időszak alatt 2635 főt
igazo|tattak, ebből 2294 fó jőzsefvźrosi. Ez az igazo|tatások számátjelenti, nęm a személyek
szźtmát, akiknek az igazoLtatásaľa sor keľĹilt. Hány józsefuaľosi illetőségű Eletmentő Ponton
megfoľdult személý jelent? Ezen belülhany józsefuárosi hajléktalant sikeľĺilt becsatomĺízni?

Dr. Kocsis M.áúé
Az előterjesztés következo olđalrźn van egy felsorolás, ott vannak a VIII. keriileti Eletmentő
Pontra tcjrténő befogadások, a főváros kerĹiletei szeľinti megosztásban. Megadj a a szőt Acs
Pétet igazgató úrnak.

Ács Péteľ
Az eIoterjesztés is részletesen bemutatja, hogy a melegedő Eletmentő Pontľa történő

befogadás milyen aÍaÍLyű volt a józsefuĺírosi hajléktalanok tekintetében, illetve más keľületi
vagy vidéki sőt még tiĺlmlaĺ hajléktalanok tekintetében is. Amit a Képviselő IJt kérdez, az

esetet takar.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Ez hány füt jelent, tehźú ez 2300 a|ka|ommal jelent meg józsefutttosí az Eletmentő Pontban.
De ezhany főt jelent kĺlrĹilbelül. Sikerült-e köZtilfü és hányat a Lélek Progľamba integrálni?

Dr. Kocsis M:áLté

Aľra vonatkozőan nem rendelkeznek statisztikával' de jóval kevesebb ember, de tĺjbb
alkalommal. További kérdés, hozzászőIás nem érkezett, ezért a napirend vitáját |ezárja.

S zav azásr a b o c s átj a a hatźr o zati j avas l atot.

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a 449120I3.(XII.04.) számu képviselő-testtileti határozat a|ap1źn a Budapest,
VIII. keľtilet Dankó u. 18. sztml alatt kialakított ,,ELETMENTO PONT" 2013.

december 18. és 2014. februáľ 28.kozottitizemeltetéséľől szóló szöveges és számszaki
beszámolót.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20I 4. máius 1 4.
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2. a) az 1. pontban foglaltak miatÍ' az onkormányzat kiađás 11107-01 cím mfüödési
cé|tartalék ľendkívtili hideg időjáľás miatti intézkedések és feladatok költségei - önként
vállalt feladat elókáĺyzatárő| 8.682,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím
önként vá||a|t feladat - ťlnanszirozási működési kiadáson belül az kányítőszeĺvi
támo gatásként fo lyó s ított támo gatás kiutalás a előir źny zatár a.

b) a Józsefuáľosi Köztertilet Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80106 cím _
ĺjnként vállalt feladat bevételi ezen beltil a ťlnanszítozási mĹiködési bevétel
irźnyítőszervi szewi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tcjľténő
jőváírása elóirányzatát 8.682,| e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás
e|oirćnyzatát 4.031,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozztĄtrulási
adó előirĺányzattú I.089,0 e Ft-tal, dologi e|őirányzatát3.562,1e Ft-tal megemeli.
c) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló ľendelet következő módosításáná|
a hatźn ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: a)-b) pont 2014. május |4.,c) pont legkésobb2014. december 31.

Dľ. Kocsis lNI.áté

Megállapítja, hogy a Képviselo-testiilet ahatározatot 17 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkođás
nélktil elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z vnĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
98/2014. (V.14.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a 449/2013.(x[.04.) számű képviselő-testiileti hattnozat a|apjźn a Budapest,
VIII. kerület Dankó u. 18. szźrn a|att kialakított ,,ÉLETMENľo poNľ- 2OI3.
december 18. és 2014. februáľ 28.kozotti iizemeltetéséről szóló szöveges és szĺĺmszaki
beszĺímolót.

Felelős: polgármester
Határíđo: 2014. május 1 4.

2. a) az 1. pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiađás 11107-01 cím működési
céltaľtalék rendkíviili hideg időjarás miatti intézkedések és feladatok költségei - tjnként
vállalt feladat előfuźnyzatáÍőI 8.682,1 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím
önként vá|Ia|t fęladat - finanszírozási működési kiadáson bellJl az irźnyítőszewi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzattra.
b) a Józsefvárosi Közteľiilet Felrigyelet és Váľostizęmeltętési SzoIgá|at 80106 cím -
önként vállalt feladat bevételi ezęn belül a ťlnanszírozásí mfüödési bevétel
irányítószervi szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźn]źn torténő
jőváírása e|ofuźnyzatźÍ 8.682,I e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás

e\oirźnyzatát 4.031,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jarulékok és szociális hozzájtnúási
aďő előirényzatát 1.089,0 e Ft-tal, dologi e|őírtnyzatát3.562,I e Ft-tal megemeli.
c) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló rendelet következő módosíttsźná|
a határ o zatban fo gl altak at v e gy e fi gye l emb e.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a).b) pont 2014. május 74.,c) pont legkésőbb2014. december 31.
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7. Hu m á n szo|gáltatással ka pcsolatos előte rj esztések

Napiľend 711.pontja
. Javaslat ellátási szerződés megkiitésére a Budapest Főváľos II. keľületi

onkormányzatta|
(íľáshel i el őterj esztés)
Előterjesaő: Santha Péterné - alpolgármesteľ

Dr. Kocsis M:áté
A napiľenđ vitájtú megnyitja. Kérdés, hozzászőItľs nem érkezett, ezért a napiľend vitźĄźú
|ezfuj a. S zav azásr a b o c s átj a a hatźr o zati j avas latot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Budapest Fővaľos VIII. Keľület Józsefuaĺosi onkormányzat Budapest Fővĺáľos II.
kerületi onkormanyzatÍal 20t4. junius 01. napjátőI hatźrozatlan időtartamĺa ellátási
szerzóďést köt személyes gondoskođás keretébe tartoző gyermekjóléti a|ape||átźs,
gyermekek átmeneti gondozása célj ából.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. máius 14.

2. fę|hatalmazza a po|gármesteľt az e|otet1esztés mellékletét képezó ellátási szerzođés
a|áírásfua.

Felelős: polgármester
Hatfuiďő: 2014. május 3 1 .

3. az I. pontban szereplő szeľződésbőI származő 641,7 e Ft t<jbbletbevételt a 11107-01 cím
múkĺjdési cél és általános taľtalékon belli| az általános tarta|ékba he|yezi _ kötelező
felađat -, ezért az onkormányzat bęvétel 11301 cím - kĺitelező feladat - intézméĺyi
mfüödési bevételi e|őítźnyzatot és a kiadás 11107-01 cím működési általanos és
céltatalékon beliil az ttLtalźnos taľtalék - kĺjtelező feladat - e|őirźnyzatát 64I.6 e Ft-tal
megemeli azidőarányos készenléti díj címén.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. május 1 4.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a k<lltségvetésről szóló ľendelet
következő módosításĺínál vegye fi gyelembe.
Felelős: polgármester
Határiđő : költsé svetési rendelet kĺivetkező mó do sítása

Dr. Kocsis N{'áfté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet ahatźrozatot 17 igen,0 nem szavazattal, taľtózkodás
nélkül elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToBB sÉc szÜrSÉGE S
HATAROZAT:
99t2014. (V.14.) 0 TARTóZKODÁSSAL1-7IGEN O NEM
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Budapest Fővaľos VIII. Keľtilet Józsefüárosi onkormányzat Budapest Fővaľos II.
keľiileti onkormanyzattal2014. június 01. napjátó| hatátozatlan időtartamĺa ellátási
szerzodést köt személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellátás,
gyermekck átmeneti gonđozása célj ából.

Felelő s : polgiírmester
Határiđő: 20I 4. mái us 1 4.

2. fe|hata|mazza a po|gármestert az eIoterjesztés mellékletét képező ellátási szerzóđés
aláirására.

Felelős: polgármester
Hatźrido : 201, 4. május 3 1 .

3. az 1. pontban szereplő szerzőđésbő| származő 641,7 e Ft tobbletbevételt a 11107-01 cím
működési cél és általános tartalékon belu| az általános tarta|ékba heIyezí - kötelező
feladat -, ezért az onkormányzat bevétel 11301 cím - kötelező feladat - intézményi
mfüödési bevételi eIőirźnyzatot és a kiadás 11107-01 cím működési általános és
céltaľtalékon belül az á|ta|źnos taľtalék - kĺjtelező feladat - eloirźnyzatát 64I.6 e Ft-tal
megemeli aziđőarányos készenléti díj címén.
Felelős: polgármester
Határidő: 20I 4. máj us 1 4.

4. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet
következő módosításánál vegye f,rgyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hataridő : költsé svetési rendelet következő módo sítása

Napirend 7ĺf. pontja
. Ki'znevelési intézmények átszeľvezésének véleményezése

(íľásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

Dľ. Kocsis NIáúé
A napirend vítáját megnyitja. Megadja aszőt dľ. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
Az érte|mi fogyatékosok integrált oktatásával kapcsolatban két intézmény is van, ahol az
oktatók speciális képzést kaptak alľa, hogy ezt afe|adatot ellássák. Az a két iskola, amelyik
beváIla|ja a fogyatékos tanulók oktatását, ott képzett pedagógusok rendelkezésre állnak-e? A
mozgásszervi tanulók oktatása kikerül a Józsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Altalanos Iskola Alapító okiratábót. Az intézmények
akadálymentesítésére törvényi kötelezettsége van a fenntartóknak. Nem kellene egy olyan
általanos iskola, amelyik akadálymentesített és mozgásszerui fogyatékos tanulókat is el tudjon
látní.
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Dr. Kocsis M:áté
Megadj a a szőt Igazgatő asszonynak.

Szabóné Fónagy Erzsébet
Az értelmi fogyatékos tanulóknak az integrá|t oktatását természetesen eddig is segítették az
utaző gyógypedagógusok. Yźitozat|an habitációs őrźtkat ők fogjak ellátni' de mint a Deák
Diak Iskolában, mind a Vaida Péteľ Altalános Iskolában vannak gyógypedagógus végzettségű
pedagógusok is. A mozgássérült gyerekek ellátásával valóban foglalkozni kell, mert ez kĺjzös
feladatuk a jovőre nénĺe. Köszöni az észtevételt.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzásző|źts nem érkezett, ezért a
bocsátotta a határ ozati i avaslatot.

A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. tĺirvény 83. $ (4)

bekezdés h) pontja szerinti véleményezési jogával élve úgy dönt:

1. támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Kĺlzpont azon tewezelt intézkedéseit,
amelyek a Iőzsefvźrosi Pedagógiai Intézet, Jőzsefutrosi Zeneiskola Alapfokú Múvészeti
Iskola, Losonci Téri Altalános Iskola, Józsefuaľosi Egységes Gyógypedagőgiai
Módszertan Intézméĺy és Általanos Iskola, Deak Diak Által'í''os Iskola és Vajda Péter
Ének-zenei Altalanos és Sportisko\a átszervezésére vonatkoznak; az ęgyes intézmények
a|kalmazotti közössége, valamint intézményitanácsai véleményének figyelembevételével.

Felelős: polgármester
Hatźríđó 20I 4. május i 4.

2. felkén a polgármestert, hogy a hatźtrozat 1. pontjában foglaltakľól tájékoztassa a
Klebelsber g Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerületét.

Felelos: polgármester
Hatĺíľidő: 2014. május 1 6.

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatátozatot |7 ígen,0 nem szavazattal, tartőzkodás
nélkül elfogadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ AT]H)Z AT ALH)Z EGYSZERŰ SZŐToB B s Éc szÜr s ÉcB s
HATAROZAT:
L0012014. (v.14.) 17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testtilet a nemzeti köznevelésrőI sző|ő 201,I. évi CXC. törvény 83. $ (4)

bekezdés h) pontja szerinti véleményezési jogźxal élve úgy dtint:

1. tźmogatja a Klebelsbetg Intézményfenntartó Kozpont azoĺ tervezett intézkedéseit,
amelyek a Józsefuárosi Pedagógiai Intézet, Józsefuĺírosi Zeneiskola Alapfokú
Művészeti Iskola, Losonci Téri Altalános Iskola, Józsefuĺíľosi Egységes
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Gyógypedagógiai Módszertan \ĺtézmény és Általanos Iskola, Deák Diák Altalános
IsĹola és Vajda Péter Ének-zenei Általá.'os és Sportiskola átszervezésére vonatkoznak;

az egyes íntézmények alkalmazotti közössége, valamint intézményi tanácsai

véleményének fi gyelembevételével.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. májtls 1 4.

2. felkéľi a polgármesteľt, hogy a hatfuozat 1. pontjában foglaltakróI tájékońassa a
Klebelsbeľ g Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. TankeľÍiletét.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: 2014. máj us 1 6.

Napirend Tl3.pontja
. JavaslataJózsefoárosi'EgyesítettBötcsődéktelephelyeinekelnevezésére

(írásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis lĺáté
A napirend vitáját megnyitja. Kéľdés, hozzásző|ás nem érkezett, ezért a napirend vitĄál
Iezáĺja'Szavazźsrabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testĹilęt úgy dönt, hogy

1. a Iőzsefvźrosi Egyesített B<jlcsődék telephelyeinek elnevezését 20|4, szeptembeľ 01.

napj źtv aI az a|ábbiaLłĺ a v źĺ|to ztatj a:

Mini-Manó Bölcsőde (1082 Budapest, Baross u. 103/A.),
Babóca B<jlcsőde (1082 Budapest, Baľoss u.II7.),
Játékvar Bĺilcsőde (1085 Budapest, Horĺĺnszky u.2I.),
Fecsegő-tipegők Bölcsőde (1087 Budapest, Százađos út 1.)'

Gyermekkeľt Bölcsőde (1082 Budapest, Nagýemplom u. 3.),

TticsökJak Bölcsőde (1084 Budapest, Tolnai L. u. 19.).

Felelős: polgármester

Hatĺíĺidő: 2014. május 14.

2. felkéri a polgáľmestert és a Jőzsefváĺosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetojét, hogy a

határozati javaslat 1. pontja alapjźn a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék szervezeti és

működési szabá|yzatźnak, szakmai programjának, valamint aZ alapítő okiľatĺĺnak

módosítását teľjessze be a Képviselő-testiilet2014. auguszťus havi ľendes ülésére.

Felel ő s : Józsefr aľo si Egyesített B ölcsődék v ezetój e, polgármester

Határíďő: Képviselő-testĹilet 2014. augusztus havi rendes ülése
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Dr. Kocsis Nĺ'áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatározatot 17 igen, 0 nem szavazatral,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATlľrc,Z AT ALHIZ MrNo s ÍTETT S ZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
t0|,t20|4. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvtrosi Egyesített Bolcsődék telephelyeinek elnevezését 2014. szeptembeľ 01.

napj áv al az a|ábbíakr a v źitoztatj a:

- Mini-Manó Bölcsőde (1082 Budapest, Baross u. 103/A.)'
- Babóca Bĺjlcsőde (1082 Budapest, Baross u. ||7.),
- Játékvat Bölcsőde (1085 Buđapest, Hoľánszky u.2|.),
- Fecsegő-tipegők B<jlcsőde (1087 Budapest, Százados út 1.)'
- Gyermekkeľt Bölcsőde (1082 Budapest, Nagýemplom u. 3.),
- Tücsök-lak Bolcsőde (1084 Budapest, Tolnai L. u. 19.).

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2014. május 14.

2. felkéri a polgármesteľt és a Jőzsęfvárosi Egyesített B<ilcsőđék intézményvezetőjét, hogy a

határozati javaslat 1. pontja a|apjźlĺ a Jőzsefvźtrosi Egyesített B<jlcsődék szervezďi és

működési szabźiyzatának, szakmai progľamjának, valamint az a|apítô okiratĺínak
módosítását terjessze be a Képviselő-testiilet2014. augusztus havi rendes ülésére.

Felelő s : Józsefu áro si Egyesített B öl csődék v ezetój e, polgáľmester
Hataľiđő: Képviselő-testiilet 20|4, augusztus havi rendes ülése

Napiľend 714. pontja

en ged élyez ett |étszámának emelés éľe'
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterj esztő : Santha Péteľné - alpolgármester

Dr. Kocsis Nl'áté,
A napirenđ vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás nem érkezett, ezért a napiľend vitájźń
Iezárja.Szavazásrabocsátjaahatźrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
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a
J.

1.A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont engedélyezett|étszámtÍ. -
kötelező feladat - a 4O10f címen hatźrozoÍt' időtartamra 2014. június 01. napjátóI2014.
december 3I. napjćig2 fővel megemeli' így a költségvetési sZeľV engedéIyezett|étszáma
zol4.június 01. napjátóI20T4. decembeľ 31. napjáig 1]9 fo.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 14.

f . AJSzSzGyK engedélyezeÍÍ. álláshelyeinekf}Ił.június 01. napjátóI2 fovel ttjrténő emelése

2OI4. évben 3.855,4 e Ft fedezetet biztosít, egyrésú' a költségvetés szerv 40102 címen a

személyi juttatás és a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó _2']72,I

e Ft _ bér és járulék megtakarítása terhéľe , másrészt az 1.083 
'3 

e Ft fedezetét az általános

tartalék teľhéľe.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2014. május 1 4.
ahatźnozat 2. pontjában foglaltak miatl az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mfüöđési
cél és általános tartalékánbe\u| az általános tarta|ék _ kĺitelező feladat - eIőirtnyzattrőI
1.083,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a finanszírozásí működési kiađáson belul az iľányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ koteIezo feladat vállalt _ előírźnyzattna
558,3 e Ft-ot, aťĺnanszírozásifeLhalmozási kiadáson belül az írtnyítőszeľvi támogatásként

folyósított tźlmogatás kiutalása - kĺjtelező feladat _ elofuányzatára 525'0 e Ft-ot.

Felelős: polgáľmester
Hatźndó: 2014. május 1 4.

a) a |őzsefvaľosi Szociális SzolgáItatő és Gyermekjóléti Központ bevétel 40102 cím _

kötelező felađat _ bevételi működési ťlnanszítozási bevételen beliil az futnyítőszervi

támogatásként folyósított támogatás Íizetési száĺ.,iźn tcjrténő jőváírása e|oírźnyzatát és

ezzeI egyiđejiĺleg a kiadás dologi e|őirźnyzatát 558,3 e Ft-tal megemeli.

b) a Józsefuaľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Központ bevétel 40I0f cím _

kötelező feladat - bevételi fe|halmozási finanszírozási bevételen beliil az futnyítőszervi

támogatásként folyósított tiímogatás ťlzetési számlán t<jrténő jőväfuása eIóiráĺyzatát, és

ezzel egyiđejűleg a kiadás felhaLmozási előirányzatát 525,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Hataido: 20I 4. máius 1 4.

5. a Józsefuiáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ létszarnának2 fővęI történő

megemelése miatt a2O|5. évi költségvetés teľhére előzetęs k<jtelezettséget vállal458,4 e Ft
összegben az Önkoľmtnyzat saját bevétęleinek terhére.

Felelős: polgármester
Hatźtriđó 20I 4. május 1 4.

6. felkéľi a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat 2014. évi köItségvetés kovetkező

módosítása és a 2015. évi költségvetés készítése során vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatźrídő költségvetési rendelet következő módosítása,2075. évi költségvetés készítése

4.
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Dr. Kocsis nIáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatźrozatot 17 igen,0 nem szavazatal, taľtózkodás
nélktil elfogadta.

IZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGES
HATAROZAT:
L02t2014. (v.14.) O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL17IGEN

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.A Józsefuárosi Szociális SzolgáItatő és Gyermekjóléti Központ engeđéIyezett|étszánźt _

kötelező feladat - a40102 címen határozottidótartamĺa20t4.június 01. napjátóI2014.
december 31. ĺapjáig2 fővďr megemeli, így a költségvetési szerv engedé|yezettLétszźtma
20 | 4. j únius 0 1 . napj átóI 201 4. december 3 I . napjźĺig I7 9 fő.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. május 14.

2. AJSzSzGyK engedé|yezettálláshelyeinek}}Ił.junius 01. napjátóI2fove|történő emelése

2O|4. évben 3.855,4 e Ft fedezetęt biztosít, egyrészt a költségvetés szerv 40102 címen a

személyi juttatás és a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó -2.772,|
e Ft - béľ és járulék megtakaľítása terhére, másrészt az I.083,3 e Ft fedezetét az általános

tartalék terhére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. május 1 4.

ahatátozat2. pontjában foglaltak miatr. az onkormányzatkiađás l1107-01 cím műk<jdési

cél és általános tarta\éktn be|il az általános tartalék _ kötelező feladat - előirźnyzatérőI
1.083,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a finanszirozási múkodési kiadáson belül az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kötelező fe|adat vźĺILa|t _ e|őirźlnyzatára
558,3 e Ft-ot, aťlnaĺszírozási felha|mozásí kiađáson belĺil az kźnyítőszervi támogatásként
folyósított tźtmogatás kiutalása - kötelező feladat _ eloirźtnyzatáta 525,0 e Ft-ot. 

,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4. május 14.

a) a Jőzsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 4OIO2 cím -
kötelező feladat - bevételi működési ťĺnanszírozási bevételen beliil az irźnyítőszęrvi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jőváírása e|óírźnyzatát és

ezze| egyidejiileg a kiadás dologi e|őfuányzatát 558,3 e Ft-tal megemeli.
b) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont bevéte| 40|02 cím _

kötelező feladat - bevételi fe|halmozźlsi finanszírozźsi bevételen be\lJJ az hźnyítőszerví
támogatásként folyósított támogatás ťlzetési számlán történő jőváírása e|óirányzatát és

ezze| egyidejiĺleg a kiadás fe|halmozttsi előiranyzatát 525,0 e Ft-tal megemeli.

a
J.

4.
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Felelős: polgármester
Hataľidő: 20L4. május 14.

5. a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ |étszámtnakZ fove| történő

megemelése miatt a2015. évi költségvetés terhére előzetęs kötelezettséget vállal 458,4 e Ft
összeghen az onkormźnyzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 201'4. máius 1 4.

6. felkéri a polgármestert, hogy ahatźľozatban foglaltakat 2014. évi költségvetés következó
módosítása és a20I5. évi költségvetés készítése soľán vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: költségvetési rendelet következő módosítása,2015. évi költségvetés készítése

8. Egyéb előterjesztések

Napirend 8/1. pontja
Javaslat a 2014. évi euľópai parlamenti választás során kiizreműkiidő
szav azatszámlá.Jő blzotts ág u á|asztott,ta gi aiľa
(írásbeli előterjesztés, póTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Rimĺán Eđina _ jegyzo, HVI vezetője

(Szĺó szeľinti leírásban.)

Dľ. Kocsis Nĺáté
Írásbeli előteľjesztés jegyzóírészró|.Bizottságnem taĺgyalta. A napirend vitáját megnyitom.
Komássy Akos képviselő ur, paľancsoljon.

Komássy Ákos
Tisztelt Polgármester Úr! A kérđésem annyi, jól értelmezem-e' és fenn kívánja-e llartani ań a

váIasztási kampány manipulációs állapotot, amelyet a VPB többsége, okos színjátékkal
előadott. Nevezetesen, hogy mindenféle mondvacsinált váđaskodásokĺa alapozva
megszűntette a kerület áIta| biztosított ingyenes plakátolási lehetőséget az ellrőpai paĺlamenti
váIasńásra. Vagy adott esetben a legutóbbi testiiletin ettől eltéľő szellembęn tett

nyi|atkozatával összhangban van-e mód ennek valamifele konekciójara? Kĺjszönöm.

Dľ. Kocsis M:áté
A képviselői kérdések rovatban van módja feltenni a képviselőnek, ez nem tartozlk a

napirendhez. oÍt vtiaszo\nék majd eľľe. Ha akkor is fontosnak tartja majd. További kéľdés,

hozzászőIáS nem érkezett, a napirend vítáját |ezźlrja. Szavazásra bocsátja a hatátozati
javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dtĺnt, hogy
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1. Avá|asztási eljaľásról szóló 2013. évi )O(XVI. töľvény 24. $ (1) bekezdése alapján
szavazatszámlálő bizottság tagoknak a hatźlrozat 1. sz. mellékletében felsorolt
s zemé lyek et me gv tiasńj a.

Felelős: jegyző
Hatfuidő : 2014. május 1 4.

2. avá|asztási eljarásľól sző|ő f0I3. évi XXXVI. tĺiľvény 24. $ (1) bekezdése és 35. $ (1)

bekezdése szavazatszámláló bizottsági pőttagoknak a hatźlrozat 2. sz. mellékletében
felsorolt személyeke t megv áIasńja.

Felelős: jegyző
Hattltidő: 20I 4. május 1 4.

A 103/20]4.(I/.14') számli határoząt melĺékleteit, a jegyzőkönyv ]-2 szómú melléklete
tartalmazza.

Dr. Kocsis lNIáLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet ahatfuozatot 17 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkodás
nélkül eIfogadta.

S,ZAY AZÁSNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z lr,ĺn,ro s ÍIBTT SZóToB B SÉG S ZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
103ĺ201.4. (v.14.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet rigy dönt, hogy

1. Avźiasztási eljárásról, szőIő 20|3. évi XXXVI. törvény 24. $ (1) bekezdése a|apján
szavazatszám|á|ő bizoÍtság tagoknak a hatźtrozat 1. sz. mellékletében felsorolt
szemé lyeke t me gv źiasztj a.

Felelős: jegyzo
Hatźridő: 20I 4. május 1 4.

2. aváLasúási eljĺĺľásról sző|ő 2013. évi XXXVI. tĺirvény 24. $ (1) bekezdése és 35. $ (1)

bekezdése szavazatszámláló bizottsági pőttagoknak a határozat 2. sz. mellékletében
fel sorolt személyeke t megv á|asńja.

Felelős: jegyző
Hatáĺidó: 20I 4. máj us 1 4.

A ]03/20]4.(T.I4') számú határozat mellékleteit, a bivonat ]-2 számú mell,lklete tartalmazza.
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Napirend 8/2. pontja
Javaslat a Jőzsefvárosi Ktizbiztonsági Polgárőrség és Katasztľófavédelmi
Onkéntes Tuzo|tő Egyesíilet részére nyújtott támogatások felhasználásárrĺt
sző|.ő beszálmoló elfogadásár,a, valami,nt támogatási szerződés megktitéséľe
(írásbeli e|oterjesńés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis Nĺ'áté
Napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőt dr. Révész Mtrta képviselő asszonynak.

Dľ. Révész M.árta
Ha nem fontos, hogy ma döntsenek róla, akkor kéri, hogy a kĺjvetkező alkalommal kerĹiljön ez
vissza, mert egy nagyon részletes beszámoló tekinthető meg az Alpolgármester Asszony
irodájában és az e|őterjesztés a tegnap jĺitt. Nagy aĺyag és ľészletesen minden számla berme
van. Nagy valószínűséggel minden rendben lesz, de ezzel a lehetőséggel hadd éljen.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Van egy testĹileti döntés, amely szerint 2014. május 31-éig el kell fogadniuk ezt abeszámolőt.
A következő testĺileti tilés csak júniusban lesz. A támogatási szeruődés megkötésre kéne' hogy
keriiljcin. Képviselő asszony mindenfeleképen tigyrendi javaslatot tett. Szavazásra bocsátja dľ.
Révész Mźrta képviselő asszony tigyrendi javaslataľól, mely szeľint a napirendet a k<ivetkező
testületi ülésľe napolják el.

Dr. Kocsis |ťiáLté

Megállapítja,hogy a Képviselő-testület dr. Révész }'ĺ.trta ügyľendi javaslattú.4 igen,13 nem
szavazatta|,tartőzkodásnélkiilnemfogadtael.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToBB s Éc szÜrSÉGE S
HATAROZAT:
r04t2014. (v.14.) 4IGEN

A Képviselő-testület úg,l dönt, hogy nem fogadja el dr. Révész Márta kepviselő ügyrendi
indínányát, mely szerint a napirendet a kovetkező testületi üIésre napolják el.

Dr. Kocsis M.áLté

Megadj a a szőt Szi|í Ba|ázs képviselő úrnak.

Szili Balázs
A polgárőrök bÍĺnmege|őzés terén végzett taľsadalmi hasznosságát egy pillanatig nem
kérdőjelezi meg. Nem szerencsés, amikor egy onkoľmtnyzat á|tal tźrnogatott szewezet
politikai tevékenységet végez, például a kitelepítéseken való részvételre, épületek
végigsárására és a lakosság mozgósításara. Tísztában van azzal, hogy a po|gár& civilben
minden tevékenységet végez a}.lhoz köze nincs. Akkoľ civilbe legyen ĺjltözve és ne polgarőr
sapkába és mellénybe.

13 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL
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Dr. Kocsis Nĺ.álté

Megadja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintéľ Attila
Szívesen megismerte volna a részletes tájékoztatőt, mielőtt döntenek arcőI, hogy a
polgarőrséget támogassák-e újabb adóforintokkal. De látja, hogy a Testület nem támogatja
ań.,hogy legyen lehetősége ana,hogy alaposabban megvizsgálják. Elérhető még egy másik
aflyag, amelyet a kikiildött 7 oldalason kívtil is meg lehet tekinteni aJegyzóHivata|źlbarl. amit
még szívesen megtekintett volna.

I)r. Kocsis lŇdáúé

A jegyzóĺek nincs hivata|a, az otv. értelmében a Képviselő-testiiletnek van Hivatala. A
testrilet hivata|áĺa a polgármester van kiírva, de a jegyző vezeti. Elnapolni azért nem szeretné,
meľt május 3l-ig el kellene fogadni, ezértmeg nem hívna össze egy képviselő-testületi ülést.
Megadja a szőt Kaiser József képviselő úrnak.

Kaiser Jĺízsef
Kĺjszöni a testület többségénekatámogatását és a segítségét a polgĺáľőľség a fenntartásában. A
polgárőrség abírősági bejegyzés óta napjainkig 4000 órát teljesített. A rendőrség állománya
sokkal nagyobb, mint a polgárőrség, de egy polgárőr kozel egy év alatt 100 óľát teljesít, mivel
40 polgárőr van. Nem emlékszik ana, hogy polgárór, polgźnórsapkában, és polgarőmrhában
bármilyen politikai tevékenységet folytatott volna, és kikéri eń. apolgétrőrei nevében. Minden
önkormányzati rendezvényen azért vesznek résń., mert van ęgy egyiittműk<idési
megállapodás, amely alapján résń. vesznek. Az onkoľmĺínyzat teru|etén lévő politikai
ľendezvényeken a polgaľőrcĺknek kötelessége, nem a rcndezvényt, de a környékét biztosítani,
hogy a lakosságnak ne töľténjen semmilyen baja. A polgárőrök a rendőrséggel is több szaz
órát teljesítenek együtt. Kéri a testületet, hogy ne napolják el eń' a napirendi pontot, mert a
polgarőrség iizemeltetéséhez nagyon fontos ez atźtmogatás. A KöZteriilęt-felügyelettől kapott
két autó javításáĺa sztikség van, ezért nagyon fontos, hogy a támogatást megkapják és az
autókat megjavítassfü, hogy tovább tudjanak járorczní a kerĹilet területén. A Magdolna
Negyed Progľam keretében felújított háza\ĺľlá| is járóroznek, mert azo|d<al is van
egyiittműködési megállapodásuk. A Lakatos Menyhért Altalános Iskolával és Gimnáziumnál
50 diáknak az cjnkéntes óráit a polgaľőľségnél töltik. A ,,TE SZEDD'' mozgalombaĺ lĺ-en
vettek tésú., előtte a Teleki téri piac megnyitásánál is ott voltak. A mai napon |2 polgárőr van
készenlétben, mert katasztrőfavédelmi helyzetvan az esőzések miatt. A polgarőľök 3-6 óľán
belül elvezényelhetők az ország bármely tertiletére. Kéri, hogy becsüljék meg a polgaľőrök
munkáját azzal,hogy eń. most elfogadják a beszámolót.

I)ľ. Kocsis Nĺálté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintéľ Attila
Kaiser Képviselő űr hozzászólásából egy csomó értékes információhoz jutottak, ami nem
szerepel a 7 oldalas előterjesĺésben. Kíváncsi lenne a polgáľőrségLétszźmađataira. Mikoľ,
mennyit jttrőroztek ebből az előterjesztésből nem derül ki. Többszcir támogatta a
polgarőľséget, đe a po|gárőtség anyagát időben nem kapták meg, de ezt igy nem tudja
támogatni.
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Dr. Kocsis Nĺ.álté
Megadja a szőt dľ. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
A 12 embeľ' akik polgárőrcik, azthitte, hogy a VIII. kerĹiletben látnak el feladatot' nem pedig
az orczágban bárhová kellmenni mozdíthatóak. Ebből az kovetkezik,ha pľobléma van, akkor
más kerületből, vagy az orczág más ľészéből is jöhetnek ide polgarőľök? Egyszer mar volt
ilyen kérdése, és a Jegyzo Asszonýól ań a váIasń' kapta, hogy adott kerületben az adott
keľtilet polgarőľei tevékenykedhetnek' De akkor valami félreértés van.

Dr. Kocsis N.ĺ.áLté

Katasztrófahelyzetben tekintettel arra, hogy önkéntes tűzoltók is ezek a polgaľőrök ilyen
értelemben az ország bĺírmely pontjába vezéĺye|hetők. Abban biaos lehet a Képviselő
Asszony, ha netalán bajba keľülnének, az orszag minden pontjaľól jörmének ugyanúgy
segíteni, mint ahogy mi is mennének segíteni, amikor ís az árvizi védekezésbeĺtészt vettek.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadja aszőt Kaiser József képviselő úrnak.

Kaiser József
Eń. abeszámolót elolvashatta, meľt decembeľben számolt be erről és a beszámolót elfogadta a
Testület. Az azőta eltelt munkát ađtahozzá abesztlmolóhoz. Van egy pénzigyi beszámoló és

egy rendes beszámoló. A rendes beszámolót a Testület decembeľben elfogadta, a pénzigyi
beszámolót pedig most. Arról van sző, hogy a polgárőrök nemcsak a kertilet dolgaiban
vesznek résń., hanem akatasńrófavédelemben is részt vesznek például az árvízi helyzetben
egészen Szigetmonostoľtól, Bajáig. Bajan 3-4 napig dolgoztak 4-en polgáľőrĺjk. A Tolnai
vtcaí tuz esetében egy másik kertileti polgárőr is segített. A Józsefuaľosi Polgĺírőrség a
Budapesti és Agglomerációs Polgaľőrségnek a tagsa, és azoknak a tagsai kĺjzül bĺáľmelyik
polgárőr jźtrőrozhet abban az esetben, ha regisztrźlIja magźú a BPSZ-nek a regisztrációs
irodájában. Kĺjszöni az érđeklődésfüet a Képviselő Taĺsainak, és hogy szántak időt aľra, hogy
elolvastfü a jelentésĹiket.

Dr. Kocsis Nĺáté
További kérdés, hozzászőIás nem vo|t, ezért a napiľend vitájátlezáĺja. Szavazásta bocsátja a
hattn o zati javasl atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Jőzsefvaľosi Közbiztonsági Polgáľőrség és Katasztrőfavéđe|mi onkéntes
Tuzoltő Egyestilet elnökének pénzngyi beszámolój át a Polgáĺőrség részéte nyújtott
20 |3 . évi támo gatás felhaszn źiásár őI.

2.) a Jőzsefuárosi Közbiztonsági Polgaľőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes Tuzo|tő
Egyesület tészére 2014. évre 5.000,0 e Ft támogatást nyújt közfelađat e||źttsfua.

3.) elfogadja az eIőterjesztés I. sz. mellékletét képező, a Jőzsefvárosi Közbiztonsági
Polgĺíľőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzoltő Egyesiilettel kötendő támogatási
szerzóđés taľtalmi elemeit, és felkéri a polgármestert arrnak aláirására.
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4.) a f. pontban foglaltak mialt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és

általános tartalékon belül a varosmarketing céltaľtalék _ önként váIIaIt feladat _
eloirányzatáľól 5.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11105 cím - tjnként vál|a|t feladat -
működési célú támogatások áIlanhaztartáson kívülre előiľányzatára 3.700,0 e Ft-ot,
feIha|mozási célú támogatások á|Iamháztaľtáson kívĹilľe eloirányzatara 1.300,0 e Ft-ot.

5.) felkéri a polgármestert, hogy ahatźlroz'athan fogla.ltakat a koltségvetésrol sziló ręndęlęt
kcivetkezo móđosításánál vegye figyelembe.

6) a Jőzsefuárosi Közbiztonsági Po|gárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzoltő
Egyesület Elnöke 2015. május 31-ig tételes pénzügyi beszámolót kötelesek benýjtani
az 5 .000,0 e Ft támogatás felhaszná|ásźtrő| a Képviselő-testtilet szźlmára.

Felelős: 1-5 pont esetén: polgármester
6. pont esetén: Polgárőrség Elnöke

Határidő: 1 -2. pont esetében 2014. május 1 4.

3-4. pont esetében 2014. május 30.
5. pont esetében a költségvetés következő módosítása
6. pont esetében 2015. május 31.

Dr. Kocsis NĺáLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatátozatot 13 igen, 0 nem szavazatta|, 4

1artő zko đźls mellett elfo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR )ZATHjZ AT ALH)Z lrĺľlĺo s ÍľBTT S ZóTÖB B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
1,0512014. (V.14.) 13IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1.) elfogadja a Jőzsefvarosi Közbinonsági
Tuzo|tő Egyesület elnökének pénzngyi
20 I 3 . évi támo gatás felhaszn á|źsát ő|.

O NEM 4 TARTOZKODASSAL

Polgarőrség és Katasztrőfavéde|mi onkéntes
beszámolój át a Po|gźr.őrség részéte nyrĺjtott

3.)

2) a Jőzsefuarosi Kcizbiĺonsági Polgarőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tr2oltó
Egyesület részére2014. évre 5.000,0 e Ft támogatźstnyújt kcizfeladat e|Iźĺásfua.

elfogadja az eIőterjesztés 1. sz. mellék|etét képező, a Jőzsefuarosi Közbiztonsági
Polgárőrség és Katasztrófavéđelmi tnkéntes Tűzoltő Egyesülettel kötendő támogatási
szerzódés tartalmi elemeit, és felkéľi a polgármesteľt annak aláírásźra.

a 2. pontban foglaltak míatt az onkormanyzatkiađźs l1107-01 cím múkĺidési cél és

általános tartalékon belül a városmarketing céltaľtalék - önként vállalt feladat -
előírtnyzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosit a 11105 cím _ ĺjnként vállalt feladat _

mfüödési célú támogatások áLlanháztartáson kíviilľe előirányzatára 3.700,0 e Ft-ot,

fe|ha|mozźtsi célú támogatások áL|aInháztartáson kívtilre eloirányzaÍaľa 1.300,0 e Ft-ot.

4.)
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5.) felkéri a polgármestert, hogy ahaÍtrozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet
következő módosításánál vegye ťrgyelembe.

6.) a lőzsefuáľosi Kĺjzbiĺonsági Polgarőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó
Egyestilet Elnöke 2015. május 31-ig tételes pénzĺigyi beszámolót kotelesek benýjtani
az 5.000,0 e FĹ ĹámogaĹás felhasználásaľól a Képviselő-testtilet szálnára.

Felelős: 1-5 pont esetén: polgármester
6. pont esetén: Polgárőľség Elnĺike

Hatáľidő: I-2.pont esetében 2014. május 14.

3-4. pont esetében f014. május 30.
5. pont esetében a költségvetés következő módosítása
6. pont esetében 2015. május 31.

Napiľend 8/3. pontja
Javas|at diintések meghozatalára a TAMOP.P.3.1.4.08/1-2008-0021
azonosÍtó számú pá|y ázattal kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mźfté_ polgármester

Dr. Kocsis lNIáté
A napirend vítáját megnyida. Kérdés, hozzászőIźls nem érkezett, ęzért a napirend vitáját
Ieztĺ ja.Szavazásrabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. tudomásul veszĺ, hogy az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1092
Budapest, Ráday utca 16. I. 

"T. 
26., cégsegyzékszám: 01 09 720052) 2010. junius 24-

26. kozotti időszakban a TAMoP--3.l .4-08ll-2008-0021 azonosító számtl projekt
során, 11 fü ',Interaktív 

eszkcjzök a tarĺőrán,, cimu képzésen tĺjbbletképzésének
feladatát megbízźs nélküli ügyvitel keretében e|v é gezte.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő:Z0 1 4. május 1 4.

2. hozzájfull| az onkoľmźnyzat kiadás |1706-02 cím dologi eloirźnyza\ ezen beliĺl a
peľes ügyek ügyvédi díjuk, perk<iltség, kártérítés - kotelező feladat - előírźnyzat
terhéľe, amegbízásnélküli ügyvitel időszakfua összesen 907 334 Ft (szĺámla ellenében:
605 000 Ft, késedelmi kamat: 302334 Ft) az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
részére kifi zetésre kertilj cin.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. május 14.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapída, hogy a Képviselő-testület ahatáĺozatot 17 igen,0 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkül elfosađta.
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IZAYAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR o ZAT HoZ AT ALHIZ unq o s ÍľBľr s zóro g g s Éc s zÜrsÉcB s
HATAROZAT:
t06120t4. (v.14.) 17IGEN O NEM o ľa.nľózrooÁssĺ'r,

A Képviselő-testiilet úgy dont' hogy

1. tudomásul veszi, hogy az Euron Tanácsadó és Szo1gáltató Kft. (székhely: 1092
Budapest, Ráday utca 16. I. 

"T. 
26., cégsegyzékszám:01 09 720052) 2010.június 24-

26. kozotti időszakban a TAMOP--3.1.4-08/1-2008-002I azonosító számú projekt

során, 11 fő ,,Interaktív eszközök a tanőrán,' című képzésen többletképzésének
fe|ađatát me gbízás nélktil i i'igyvitel keľetéb en elv é gezte .

Felelős: polgármester
}Jatándő:Z0 1 4. május 1 4.

2. hozzájźtruI az Önkoľmtĺnyzat kiadás 11706-02 cím dologi e|őirźnyzat, ezen beliil a
peres iigyek tigyvédi díjak, perk<iltség, kĺľtérítés - k<ltelező feladat - e|őirányzat
teľhéľe, a megbizásnétküli ügyvitel időszaktra összesen 907 334 Ft (számla ellenében:

605 000 Ft, késedelmi kamat: 302334 Ft) az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
részéte kifizetésre kertilj <in.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. máius 14.

Napirend 8/4. pontja

megkłitésére
(íráśbeli eIőterjesztés, HELYSZÍNI rro s zTAS SAL)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté polgármester

Dr. Kocsis lĺálté
A napirend vitźLját megnyitja. Megadja a szot dr. Dénes Maľgit képviselő asszonynak.

Dľ. Dénes Margit
Az első pont első francia bekezdése után következőt imá.. ,' A 4 fő közmunkás munkába

tLIlításarLak előfeltétele a HtV és hepatitis C elősztĺrés, amelynek ktiltségeit az onkoľmźnyzat
felvállalja.''.

Dr. Kocsis Máté
Ács úrnak van eľre kerete, benne van a kĺiltségvetésében. Jól emlékszik? Megkéľi, hogy

Igazgatő Ú t r eagalj on az e|hangzotíak a!

Ács Péter
Ez a vizsgálat önkéntes alapú, tehát nem lehet előfeltétele a foglalkoztatásnak. Ezt mźlľ

előzőekben a|kalmazták, de volt olyan, aki nem vźů|aIta a hepatitis vizsgáIatokat. Nem lehet

kĺjtelezni rá, a költségĹik megvan rá. Be tudják vállalni és meg is tudjak oldani.
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Dr. Kocsis M.áté
Megadja a szőt dr. Dénes MaÍgit képviselő asszonynak.

Dľ. Dénes Margit
Nem lehet kötelezni, viszont |ehet aÁ. mondani, hogy a munka elvégzésének előfeltétele és
több jelentkező esetén ań" kivtiasńari. Ami igazźn védené az onkormáĺyzatot hat héttel a
munka befejezése utan újból csinálják, de így is le tudják szűkíteni a peres eljaľások
leheto ségét . Ezért jav asolja.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Mar döntĺjttek arról, hogy a JVSZ-né1 5 helyet biztosítanak drogszemét begffitéséte, még
januarban. Most ez a|étszźm aftjlötti létszőłrl?

Dľ. Kocsis Máté
A tavalyi évben megkapott minisztériumi tárnogattls június 30-an jár Ie, és ez az azt kovető
időszakot rendęzi. Ezérthazudott a Kék Pont, amikor azt. mondta, kaptak 10 millió forintot
đrogszemét begffitéséľe. Éppen most oldják meg az EMMI-vel ktiztisen, amit nekik kellett
volna. Hogy folyamatos legyen ez afe|adatellátás, ezértkell ezt a döĺtést meghozni. Megadja
aszőt Pintér Attila képviselő úmak.

Pintéľ Attila
Nem lerrne célszerűbb védőoltást adatni önkormányzati ktlltségen, meľt hepatitís fajtáira van
védőoltás.

Dr. Kocsis M:áLté
Megadja a szőt dr. Dénes Maľgit képvíselő asszonynak.

Dľ. Dénes Margit
A hepatitis A,B-re van, C-re nincs védőoltás. A HIV-re sem.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja aszőtÁcs Péter igazgatő úmak.

Ács Péter
A korábbi 4 munkatarsuk is megkapta a hepatitis A, B, védőoltást ez is onkéntes alapon ment,
kĺjtelezni nem tudjak, de mindenki igényelte. Bízik abban' hogy a jövőben foglalkoztatottak is
igényelni fogiák és saját költségen, tehátintézményi kĺlltségen kapjak meg.

Dľ. Kocsis }dáúé
Megadja a szőt dr. Dénes Maľgit képviselő asszonynak.

Dr. Dénes Maľgit
Nem azt mondta, hogy védőoltást kapjon, hanem azt mondta, hogy előzetes vizsgá|at legyen
meg, hepatitis feľtőz<jttsége van-e vagy HIV fertőzése van-e, meľt munkajogilag támadhatő
Iesz az iĺtézmény,, ezértl.ĺĺ1otta fontosnak' hogy ez egy ktilön pontban benne legyen. Nem a
védőoltásróI beszéIt, hanem szűľjfü le ezeket az embercket, és ha ki van szűrve és később
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fertoződott. akkoľ nagy vaIószínűséggel itt kapta, de ne lehessen, hogy betegen jött és pereli
az onkorm ány zaÍot, munkaj o gi peľben.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőtRiman Edina jegyzó asszonynak.

Rimán Edina
Javasolja, hogy Igazgató Úr figyelmébe ajánlják eú. alehetőséget, aki a munkáItatőijogkör
gyakorlója, így ebben a minőségében a Képviselő-testtilet utasítást nem adhat neki.

Dr. Kocsĺs M:áté
További kérdés, hozzásző|áS nem vo|t, ezért a napiľenđ vitáját|eztrta. Szavazásra bocsátja a
hattr o zati j avas I atot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. felkéri a polgármestert a Józsefuaľosi drogszemét megoldása érdekében _ <jnként vállalt
feladat- támogatási szerzođést ktjssĺin 10 millió Ft ĺisszegben20|4.június l-jétől 2014.

december 3|-ig tartő iďőszaŁ'ra az Embeĺi Eľőforrások Minisztéľiumáva|', azzaL hogy a
támo gatási ö s sze g az a|ábbi pro gľamelemek felhas zná|ását bizto síts a :

- 4 fó közmunka program keretében foglalkoztatott drogszemét összegýjtését
biaosítók bérezése és jarulékai, közľemúködő szervezet: Jőzsefvárosi Ktjztęrt.ilęt-

felügyelet és Városiizemeltetési SzolgáIat;

- f fo szociális munkás bérezése és jáľulékai, akik a szenvedélybetegek alacsony
küszöbű szolgáItatás kĺjrében utcai megkereső tevékenységet végeznek. Közreműkĺjdő
szervezet: olaszy és Taľsa Bt. (székhely: 1088 Budapest, Kľúđy u. 15. fsz 4., ađőszźtm:

2I354414-I-4f), valamint a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvany (1085

Budapest, Baross u. 28., nyilvĺíntartási sztlma.. 4740).

Felelős: polgármester
Hatlíľidő: 20ĺ4. május 14.

2. felkéri a polgáľmestert a tĺímogatási szeľzőđés megkotéséhez sziikséges folyamat
lebonyolítására és a kapcsolódó dokumentumok aláírásźn a.

Egyben fe|hatalmazza a polęármestert a Támogatási Szeľződés és annak esetleges

módosításainak a|áírására, amennyibeÍL az nem érint önkormányzati foľľásbevonást,
hataridő módosítást vagy az elfogadott program elemeinęk taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014. május 14.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy a koltségvetés ktivetkező módosításźnźĺI atátmogatási összeg
közremĺikö do szerv ezetek közötti megoszlását vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a költsésvetési rendelet kcjvetkező módosítása
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Dr. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselo-testület ahatározatot 17 igen, 0 nem szavazattal,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z lr,ĺnĺ o s Írpľľ
HA'I'AROZA'I':
107120Í4. (v.14.) 17IGEN

SZóToBBsÉo szÜrSÉGES

0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. felkéri a po|gármesteľt a Jőzsefvtrosi dľogszemét megoldása érdekében - önként
vállalt feladat- támogatási szerzóđést kössön 10 millió Ft összegben2014. junius 1-
jétol 2014. decembeľ 3l-ig tartő időszakra az Emberi Erőforrások Minisztériumával,
azza|, hogy a támogatási tisszeg az a|ábbi programelemek felhasznźiásćú, biztosítsa:

- 4 fő ktjzmunka pľogram keľetében foglalkoztatott drogszemét összegffitését
biztosítók bérezése és jríľulékai, kĺĺzreműködő szervezet: Jőzsefvárosi Közterület-
felügyelet és Váľostizemeltetési Szolgá|at;
- 2 fő szociális munkás bérezése és jaľulékai, akik a szenvedélybetegek alacsony
kÍiszĺjbii szolgáltatás kĺjľében utcai megkereső tevékenységet végeznek' Közremfücjdő
szetvezet: o|aszy és Társa Bt. (székhely: 1088 Budapest, Knidy u. 15. fsz 4., adősztlm:
21354414-|-42), valamint a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (1085
Budapest, Baľoss u.28., nyilvántartźsi szźnla: 4740).

Felelős: polgáľmesteľ
Hatéĺiďo: 20|4. május 14.

2. fe|kéri a polgĺáľmesteľt a tźmlogatási szeruođés megkötéséhez szfüséges folyamat
lebonyolításáľa és a kapcsolódó dokumentumok aIáírásfua.
Egyben fe|hatalmazza a po|gĺĺrmesteľt a Támogatási Szqzőđés és annak esetleges
módosításainak a|źńrására, amennyiben aZ nem érint tjnkormányzati forrásbevonást,
hatáĺiđő módosítást vagy az elfogađott pľogram elemeinek tarta|mi módosítását.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. május l4.

3. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításźnźi atámogatélsi összeg
közreműkö dó szerv ezetek közcitti me go szlását Vegye fi gyelembe.

Felelős: polgĺĺrmester
Határidő: a költsésvetési ręndelet következő módosítása
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Tájékoztatők

1. Tájékoztatő az Áuami Számvevőszék á./rtal, a ľÁnx,ł. Színház NonproÍit
Kft.nél v égzett ellenőrzésse| kapcsolatos jelentésről
(íľásbeli előteľj esxés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis M:áLté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úľnak.

Komássy Ákos
Hányadtnálla BARKA, és mi lesz vele?

Dr. Kocsis Mláté
Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgármester úrnak.

Dľ. Sáľa Botond
A végéhez érkezette az MVI á|talkészített auditjelentés. Aztlj Kormány mega|akításával van
egy kis csúszás, ha a KIM megszűnik, mint önálló Minisztérium, vagy a
Miniszterelnökséghez, vagy pedig az lgazságügyi Minisztérhln.lhoz tartozik. Az a rendkívĹili
eset állt fenn, hogy mind a két Miniszérium haľcol a BARKA Színhźnértt. Azt atájékońatást
kapta, hogy a tónapban a Kormány mega|akítást kĺivetően eldől a kérdés, és akkoľ végleg
Ieztĺnihat a BARKA színház átađása.

Dľ. Kocsis M:áLté

Kérdés, hozzászőIźts hiĺĺnyában |ezźtrja.Tajékońatő lévén szavazni nem kellróla.

2. Tájékoztató a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. sz. alatti spoľtudvaľok
kialakítási költségeiľől
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármesteľ

(Szó szeľinti leíľásban.)

Dľ. Kocsis M:áté
Írásbeli előterjesztés, szavaznxlk szintén nem kell ľóla. Komássy Ákost illeti a szó,
paľancsoljon.

Komássy Ákos
A kérdésem nem a kialakítási költségekľe vonatkozik a két sportudvarľal kapcsolatban. Ha jól
tudom, az egyiknél mar időnként működik az, hogy nyitva legyen. De ha jól tudom, őrzésí
hiányosság az, ami miatt hát érdemben kevesebbet tudjak haszĺźůru a lakók a spoľtudvarokat,
mint amennyi jó lenne. Es az a kérdésem, van-e esély arra, hogy belátható időn belül



megoldjuk az orzését, és lehető legszélesebb időterjedelemben történő nyitva 1.artástÍ. a két
sportudvarnak? Köszönöm.

Dľ. Kocsis Máté
Kovács Baĺbara igyvezetó asszonynak adom meg a szőtvźiaszadásľa.

Kovács Baľbara
Köszönöm szépen a szőt Polgármester Úr. Többszĺjr elmondtam már a Kesńyugyár
Tanácsadó testületi tilésén is a Képviselő Úmak az ezze| kapcsolatos vźiaszt.Itt a Képviselő
Úr a hét végi nyitva taľtásról beszél', ezt tegyfü hozzá. Tehát a hét végi nyitva tafiás,
kétségtelen tény, hogy egyelőre nem megoldott a két pályának. Es a részleges nyitva tartást,
azt pedíg kikémém magunknak, mert a Homok utca 7. az regge| 8 és délutan 4 kozott, az
általános iskola hasznźtlja. 4 úźn nyitva van egyébként este 6-ig, 7-ig igény szeľint, és a
Dankó utca 18. ahźnfuenďĺek megfele|ően, azaz, ha nem esik az eső, és nincs vihaľos szél,
tovźĺbbá 14 fok folött vaI:' aZ źń|aghőmérséklet, akkor reggel 9 és este 6 kozott nyitva van.

Dr. Kocsis Nl.áLté

Kéľdés, hozzásző|źts hiĺĺnyában lezárja.Tájékońató lévén szavazni nem kellróla.

3. Tájékoztatĺi a ktiztisségi keľtek kiépítéséľől
(írásbeli előteľjesztés)
E1őterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Kocsis lN.IáLté

Megadja a szőt Dudás Istvánné képviselő asszonynak.

Dudás Istvánné
Kcjszöni a tźtjékoztatót. Megjegyzi, hogy készül-készül de picikét lassan. Aľľa gondolt, hogy
május k<izepén mĺĺr locsolhatjak a palántákat, de ez még anébb van, de köszöni az eđdig
munkát mert előbb-utóbb el tudjak ültetni az e|so pa|źntőkat. Kĺjszöni szépen.

Dr. Kocsis NIáLIé

Kérdés, hozzásző|ás hiányában lezźĄa.Tájékoztató lévén szavazninem kellróla.

4. Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testĺileti határozatok
végrehajtásárólo 

^z 
e|őző ůilés őta tett fontosabb intézkedésekről, a

jelentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséľől
(íľásbeli táj éko ztatő)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester
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Dr. Kocsis Máté
A napirendi pont tárgya|ását megnyitja. Kérdés, hozzászőIźts hiányában lezárja. Tájékoztato
lévén szavazni nem kell róla.

Képviselői kéľdések következnek.
(Szó szerinti leíľásban.)

Dr. Kocsis M.áté
Kéri Komássy Ákos képviselőt, ismételje meg az ülés kĺizben elhangzott kérdését.

Komássy Ákos
Akkor rĺjviđen ĺisszefoglalom, jó? Tehát, mint emlékszIk rá a legutolsó képviselő-testületi
ülésen rákérďeńem, hogy mikor és hogyan kívanja biztosítani az onkormźnyzat az ingyenes
plakátolási felületet az eurőpaiparlamenti választáson induló jelĺilőszervezeteknek? Akkoľ on
eń.kiutalta az illetékes Varosbizottságnak, és megkéne, hogy ťuzzék napirendre. Majd, nem
teljesen ezt kĺjvetően, de nem sokkal ezutźn végül is napirendre tuzték, és utána mindenfélę
ilyen, részbęn mondvacsináIt, részben nem mega|apozott magyarázatokkal az onök t<ibbsége

Ieszavazta. Magyarul, megszĹintette, vagy eleve el sem fogadta a döntést, ami ahhoz lett olna
sziikséges, hogy ingyenes plakátoló felületek legyenek az eurőpai parlamenti váIasztźshoz
vezeto időszakban. Ami, meglátásom szeľint a demokĺácia egy sajátos manipulációja,
csorbítása az Önkormźnyzatrészérő|. Rendkívül hibás és helyelen. Azvo|t a kéľdésem, hogy
tudja-e, kívárja-e eń, a đöntést valahogy korľigálni, hogy mégis csak legyen azoknak is
hiľdetési feltilęt' akiknek nincsenek csilliĺírdjai a ťlzetett hirdetésekľe, amelyeket mindenütt
láthatunk a foutakon. Kĺjszönöm.

Dľ. Kocsis NĺáLté
Eĺ a vitźhan nem vettem résú., nem voltam ott. Tehát nem tudom, hogy ki, mit mondott' de
tiszteletben tartom a Bizottsźry döntését. Ennyit tehetek ebben az ugyben. Nem tudom, mit
váľnak még tőlem? A vita újbóli megnyitását, ha jól éľtem. Tiszteletbęn tartom aBizottság
dĺjntését. Döntött, ahogy döntĺĺtt. Pintér Attila képviselő úľ, paľancsoljon.

Pintéľ Attila
Két héttel ezelőtt hétÍőn a VPB ülésen feltettem egy kérdést Tavaszmezo utcai lakással
kapcsolatban. Később, ugYe a kéľdésem a|apjtú szolgtiő e-mailt el is kiildtem a Jegyzőnek,
hogy szabatosabb váIaszt tudjon adni. Röviden arľól vansző, hogy már 15 éve húzódik egy
ügy. Az ott lévő egyetlen önkoľmányzati lakásban jogcímnélktili lakók laknak, akik

'*dkĺ,'tili 
nem tartjfü be a közĺjsségi együttélés szabályait. Lopjak az źramot azBL\lÍĺi-tóI,

lomizásból élnek és ezze| a tevékenységiikkel rendkívĹili módon zavarják az ott lakókat. A
lakók számtaIanszoľ tettek panasń. az onkormáĺyzatná|, és a Kisfalu Kft-nél. Nekem
elküldték ezeket a parnszbejelentéseket, és így tudom ań", hogy tulajdonképpen már egy
kilakoltatási végzés is van ellentik. Azlerľre a kérdésęm, hogy mikoľ lehet ennek azugynek a
végére pontot tenni? Aľľa kérném meg aJegyzot, hogy ne aztmondjźk meg, hogy miéľt nem
lehet, hanem próbáljunk egy megoldást keresni erre a kérdésre, és ebben a kérdésben
mutasson olyan határozottságot, mint a német megszá||ási emlékmű birtokvédelmi
hatáĺ o zatának ki ad ás akor tett.
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Dr. Kocsis M:áté
Jegyző Asszonynak adom meg a szót.

Rimán Edina
Biaosíthatom Képviselő Urat arról' hogy hattĺtozolt fellépés |esz aTavaszmező 8. szám a|attí
problémás bérlőkkel kapcsolatosan. En azt gondolom, hogy az eljtrás sikeressége érdekében
én most a konkrét dátumľól nem beszélnék, de ha megtörtént, aľĺőI tájékoztatjuk Képviselő
Urat.

Dr. Kocsis M:áLté
SzíIi B a|azs képvi selő úr, paľancsolj on.

Szili Balázs
Nekem az akérdésem, hogy a valóságnak megfelel-e a Magyaľ Narancsnak az az éľtesülése,
miszerint a jogeľősen elveszített munkaügyi per kártéľítési ĺjsszegét az onkormanyzat nem
utalta éń, és végrehajtási eljaľás során a végrehajtó inkasszóval emelte le az onkormányzat
szám|ájárő|.Haigaz, akkor mi az oka ennek, ha nem igaz, a7d<or nincs több kérdésem.

Dr. Kocsis M:áté
Nagyon jó a kérdés, csak jobb lett volna, hogy mielőtt eń. megíťa egy blogban a Képviselő
Ut azę|ott kérđezi meg, és nem tényeket állít, de nem ismeľem az ngy részleteit. Koľábbi
álláspontomat, amit sérelmezett ebben az írásbarl, aú. fenrĺtaľtom. De látom, hogy egyre
nagyobb a nyomás aľľa vonatkozőarl, hogy miért gondolom méltatlannak Ba|ázs Károlyt
kĺjztiszrviselőnek. Ezt nem óhajtottam boncolgatni eddig, mert nem k<lzszerepIő. Most sem
fogom, de ha erősodik ez a fajta nyomás, akkor egyszer csak kénytelen leszek elárulni,
Legalabb on<jknek, hogy mi az a 2-3 dolog, ami a rendelkezéselffe á||, am1bő| én ań'
gondolom, hogy jó, hogy nincs itt. Fogadják ezt e|. A munkaügyi perre vonatkozó konkľét
kérdésre, pedig aJegyző Asszony fog onnek válaszolni.

Rimán Edina
A végĺehajtó valóban inkasszálta a Polgármesteri Hivatal számlźĄát, azonban a Hivatal jogi
képviselőjének javaslatára, akito| an. a újékoztatást kaptuk, hogy ez nem volt jogszenĺ,
panaszt nyrijtottunk be ezze| a végrehajtással kapcsolatosan, és az ĺisszeg egy részét mźr
vissza is utalta nekünk a végrehajtó. Egyébként felülvizsgálati kérelmet nýjtottunk be.
Köszönöm.

Dr. Kocsis M:áLté

CsakezzelZsíđai Péteľ nem kérkedett aMagyar Naľancsos cikkében.
Köszĺjnĺjm mindenkinek a mai napi munkáját. A Képviselő-testületi iilést 15:08 órakor
bezárja.

é1,ľnĺ.*".9
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A jegyzőkĺinry az Motv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testületz0l4.
május 14-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.
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Fazekasné YaŕeaLívia
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A Képviselő-testület ieevzőktinwének melléklete:
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előterjesztések
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L. számű melléklet

vá,Jasztő
kerület

Szavazőkor Tagok

37 1. Jakab Tibor
41, 1. Vaľga Gyorgyne

42 1.

f.
Berki Dénesné
Lukács Sándor

44 1. Kabai LászIő
50 l. Hélisz György
51 I. Szántő Tamás Attila
<) 1.

2.
Györgyi Ida Aĺľra
Herdó Péterné

56 1. Herdó Szilvia
61 1. Blénessy Beľta Zsuzsa

2. Jeneilbolya
3. Veres Renáta Zslzsanna
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2. számű melléklet

Ali Touni Ali

Angyal Andrea

Baranyai Attila

Bölcsházi- Tóth P atrícia

Engi Vivien

Holbak Mirjam

Király Imre

Németh József

Ftácz Lajosné

Scholl Sándoľné

Somlai Éva

Soós Józsefné

Szentiványi József

Tabányi Antal

ZaiYeronlka
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