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A képviselő-testtileti ülés időpontja:2014.június 1 1.

Táľgy: Polgármesteri tájékoztatő
végrehajtásáról, az e|őző ülés őta
eseményekľől és az iinkormányzati
részének pénzpiaci jellegíĺ Iektitéséľől

a lejárt határidejű testĺileti határozatok
tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb
pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű

A napirendet nyílt tilésen lehet targyalni, d<intés nem szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Határ ozati j av as|at a bízottsáe számáÍ a:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testÍiletnek az e|őteńesztés mestársvalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testÍilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatárő| sző|ő 25l20I3. (v .27 .)

sztlmu önkoľmányzati rendelet 26.$ (1) bekezdése alapjan ,,Minden hónap első rendes
tilésének állandó napirendi pontja a polgármestęr írásos tájékoztatőja a lejárt hataridejiĺ
testtileti hatáĺozatok végrehajtásźrőI, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekĺől és az önkormányzati pénzeszkozok átmenetileg szabad
ľendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekĺĺtéséről.',
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P olg ármesteľĺ tájékoztatő

a 2014. iúnius ll-ei
képviselő-testiiletĺ

ĺilésre

,,(1) Minden hónap első rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester írásos
tájékoztatőja a lejtrt hatĺáľidejű testĹileti hatźrozatok végrehajtásźtőI, az előző tilés őta tęÍt
fontosabb intézkedésekÍől, a jelentősebb eseményekĺől és az ĺjnkoľmányzati pénzeszkozok
átmenetileg szabadrendelkezésű ľészének pérupiacijellegtĺ lekötéséről.''

(az SZMSZ 26. s (D bek. alapján)



T áj éko ńatő a lej árt h at ári d ej ű kép v i s e l ő -te stĺ'i |ęti határ o zatok
végrehajtásźrő|

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végľehajtásáról az a|á.ňbi
jelentést adom:

Javaslat a Józsefvdrosi Kijzbiztonsdgi Polgĺtrőrség és Kutasztrófavédelmi
onkéntes T íízo Itó Egy es iilettel tdmogatdsi szerződés meg kötěs ér e

180/2013. (V.08.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Jőzsefvárosi Kozbinonsági Polgáľőľség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó
Egyesületetrészére 8.000,0 e Ft támogatást nýjt kozfe|ađat ę||átága.

2.) e|fogađja az előterjesztés mellékletét képező a lőzsefvárosi Kĺjzbiĺonsági Polgarőľség és

Katasztrőfavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesiĺlettel kötendő támogatási szerződés tartalmi
elemeit, és felkéľi a polgármesteľt annak aIáírásáĺa.

3.) az 1. pontban foglaltak miatÍ az onkormanyzatŁjađás 11107-01 cím mfüodési cél és

áItalános taľtalékon be|il az általános tafta|ék elóirtnyzatáľól 8.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11 105 cím - cinként vźilalt feladat - múködési céIí átađottpénzeszkoz előirźlnyzatára.

4.) felkéri a polgármestert, hogy a hatátozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelęt
kĺjvetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pont esetében a szerzođés aLáírásźúő1' szźlmított nyolc napon belül, 4. pont
esetében a koltségvetés következő módosítása.

5.) a Jőzsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes Tíizo\tő
Egyesiilt Elnöke, és illetékęs szeľvei f0|4. május 3l-ig tételes pénzügyi beszámolót kĺjtelesek
készíteni a 8.000,0 e Ft támogatás felhaszná|ásźrőI a Képviselő-testület sztĺmźlra, amely
beszámolót a Képviselő-testiilet megfárgyal, és dönt annak elfogadásaról.

Felelős: 1 -4 pont esetén: polgĺĺrmester
5. pont esetén: Egyesület Elnöke

Hataľidő: 1-3. pont esetében a szerzođés a\źlításátőI szźtmitott nyolc napon beliil,
4. pont esetében a költségvetés következő módosítása.
5. pont esetén 2014. május 31.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alapián: a Képviselő.testÍilet 2014. május l.4-ei ĺilésén
elfogadta a Polgárőrség beszámolóját.



A PénzügYi ÜgvosztáIy táiékoztatása alapián: a Képviselő-testĺilet 180/2013. (v.08.)
számú határozatálnak 3. pontjában foglaltak esetében a kii|tségvetési mĺídosítása a20Í3.
évi kiiltségvetésről sző|ő 912013. (Il.Lf.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáról szóIó
36 120Í3. (VII. 1 8.) számű tinkormányzati ľendeletben végľehaj tásra került.

Javaslat ű ,,TER_KOZ, ,,A,, jelíĺ púIydzatúva| az Európa Belvórosa II.
p ľ o g r ammal k ap c s o l at o s dtj nt é s e k me g h o zat al dr a

397t2013. (Xr.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja Fővarosi Kĺizgyűlés 1573120|3.(09.26.) sztlmu hattxozatának 2. sztlmu
mellékletében a ,,Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturalis
Váľosmegújitásď, elnevezésű projekt megvalósítźsźra megíté|t 3l7.516 e Ft összegű
támogatást.
b) a pľojekt teljes megvalósítási összege 626.884 e Ft, melybőI3I7.5|6 e Ft Íővárosi
tźtmogatás, 186.934 e Ft a pźiyázatban résffievó partneľek önĺésze és 122.434 e Ft
önkormányzati sajźń fonásból tevődik össze.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f013. november 06.

2. elfogadja az előterjesztés 1. szánu melléklętét képező a ,,Európa Belvĺáľosa program
II., a Palotanegyeđ Kultuľális Városmegújításď, elnevezésií pľojekt megvalósítására
k<jtendő Együttmúködési Megállapodás főbb tartalmi elemeit és felhatalmazza a
polgármestert annak aLźńr ásfu a.

Egyben fe|hata|mazza apo|gtttmesteľt azBgyuttmfüödési Megállapodás tervezetének
és annak esetleges módosításainak aláírására, amennyiben az nem érint cinkormányzati
forrásbevonást, hatándő módosítást vagy az e|fogaďott program elemeinek lényeges
tartalmí módosítását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|3. novembeľ 06., az esetleges módosításokat követőęnazonna|

1. a) felkéri a polgármestert az EgyĹittműködési Megállapodás elfogadását és mindkét fel
á|tal történt a|áitását követően az együttműkĺidő partnerek (taľsashŁak, civil
szewezetek, közműszolgáItatők) tájékoztatására, a velfü való egyeztetések
kezdeményezésére és a sziikséges megállapodások, szerzőđések előkészítésére.

Felelős: polgármester
Hatarído: 2014. marcius 3 1 .

b) felkéri a polgáľmestert a Támogatási Szerzőđés megkötéséhez szĹikséges
projektelemek ľészletes mrĺszaki ĺarta|mźnak kidolgozásĺíľa és előkészítésérę és az
ehhęz szĹikséges dokumentumok és megállapodások, szetződések előkészítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 31.



5.

2. a Gutenbeľg tér új foľgalomtechnikai rendhez szükséges tervezési és kivitelezési
feladatok e|Iátástlra bruttó 540.000,- Ft fedezetet biztosít a Jőzsefvárosi Paľkolás-
tizemeltetési Szolgálat költségvetésében.
Felelős: polgáľmester
Határiďo : 20 13 . november 6.

ahatáĺozat 4. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkormtnyzatkiadás 11601 cím beruhazási előiľanyzattőI _ önként vállalt

fe|adat -540 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cim _ önként vállalt feladat -

ťlnanszítozási működési kiadásokon beltil aZ irányítő szeľvi támogatásként

folyósított támogatás kiutalása e|őírźnyzatára a Jőzsefuarosi Parkolás-üzemeltetési
S zolgáIat támo gatása címén,

b) a Jőzsefvtrosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím - önként vállalt
feladat _ finanszíľozási műkodési bevételeken beliĺl az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizeté,si szźtmItn történő jőváírás eIoirtnyzatát és a dologi
kiadási e|óirźnyzatát _ önként vállalt feladat _540 e Ft-tal megemeli Gutenbeľg tér
forgalmának kétiranýsítása címen

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. november 6.

felkéľi a polgármestert, hogy a határozat 5. pontjában foglaltakat a költségvetésľől
szóló önko rmźny zati rendelet következő módo sításánál ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő : az ĺjnkorm tny zat költségvetésnek következő módo sítása

A Városfeilesztési és Főépítészi ÜeYosztály táiékoztatása alapián: A projektelemek
részletes műszaki tarta|mának kidolgozása az - jogeľős engedélyek kivételével. łisszes

sziikséges dokumentum 20l.4. február 28-ig elkészült, amely alapján februáľ hónapban
megkiitésľe kerültek az egyiittműködő paľtneľekke| az egylittmíĺkiidési megállapodások.

A Pénzüeyi Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a Képviselő.testüIet 39712013. (xI.16.)
számrĺ határozatálnak 5. pontjában foglaltak esetében a ktiltségvetésĺ mĺódosítása z2013.
évi ktiltségvetésről szől.ő 912013. (I|.22.) önkormányzati rendelet mĺídosításárő| sző|ő
53 12013. (XII. 19.) számrĺ iinkormányzati rendeletben végľehaj tásra keľült.

Javaslat szobrok, emléktdblúk elhelyezéséľe, illetve tdmogatúsúra, valumint
kö zteľ iilet eln ev ezés ér e

41st20t3. (xr.2o.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1. a Tavaszmezó utca7. szám a|atti épület falára elhelyezi a korábban ott lévő átvíńáb|a

másolatát, melyre 50e Ft-ot biĺosít a működési céltartalékon Sántha Pétemé
alpolgármester keretérrek teľlréľe.

Felelős: polgármesteľ
Határíđő : 2013. november 20.

6.



2. Szent-Györgyi Albert emlékére táb|áthelyez el a Baross u. 10. sz. a|attiházfalźn, melyre
50e Ft-ot biĺosít a működési céltaľtalékon Sántha Péterné alpolgármester keretének terhére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. november 20.

3. felkéri a polgáľmesteľt a hatfuozat I-2. pontjában foglaltak érdekében beszerzésí eljaľás
lefolvtatására.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźndő 2014. maľcius 1 5.

4. Bartlcz Borbála kezdeményezésével - a családja emlékére botlatókĺivek elhelyezésének
támogatásával - kapcsolatban felkéri a polgármestert a kezdeményezővel a részletękĺől
tĺjrténő egyeztetésre.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013 . november 20.

5. a József utca - Tolnai Lajos utca saľkán található 3494812
Mindszenty József térnek kívánja elnevezni, egýttal felkéľi
javaslatot terjessze fel a Fővarosi KözgyÍilés felé.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 201' 4. j anuáľ 1 .

6.az 5. pont szerinti kĺiĺerulęten egy Mindszenty emlékhely
felkéri a polgármestert a szfüséges egyeztetések lefolytatásaľa

Felelős : polgiĺľmester
Határidő 2014. ianuár 3l.

helyr ajzí szám,Ú közterĹiletet
a polgármesteľt, hogy ezt a

|étr ehozźlsával kapcso l atban

7.Albeľt Camus szobrának felállításahoz 200 e Ft-tal hozzájáru|, amennyiben a szobor
felállításahoz szfüséges minden tész|et tiszttuásra keľĹilt Sántha Pétemé alpolgáľmester
keretének teľhéľe.

Felelős: polgĺírmester
Hatĺĺridő: 2013. november 20.

8. a hatarozatbarl foglaltak miatt az onkoľmanyzatkiadás l1107-01 cím mfüödési cél és

általános taľtalékon belül Santha Péterné alpolgármesteri saját keret _ önként vźi|alt feladat -

eloirźnyzatáról összesen 300 e Ft-ot átcsoportosít, egyrészt a kiadás 11105 cím _ <jnként

vźů|a\t feladat _ műk<jđési célú átađott péĺueszköz e|óirźnyzatára 200 e Ft-ot az A|bęrt Camus
szobľának felállításahoz, másľésú" a II703 cím dologi e|óirźnyzatára összesen 100 eFt-ot _
cjnként vá|Iat feladat _ arvińáb|a és a Szent-Györgyi Albeľt emlékére tábIa e|készítésére.

Felelős: polgármester
Határidő 2013 . november 20'



9. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat az onkormányzď költségvetéséről
szóló rendelet következő módo sít ćĺsáná| ve gye fi gyelembe,

Felelős: polgármester
Hatźriďő: aZ önkormányzat 2013. évi koltségvetésének következő módosítása,
legkésőbb 2013. december 3 1.

A Városfeilesztési és Főépítészi Üevosztálv táiékoztatása alapián: az árvíztábla és a
Szentgyiirgyi Albert emléktábla elkészíttetésére 20|.4 nyarán kerĺil sor.
A Mindszenty József téľ elnevezésével kapcsolatos javaslat a Főpolgármesteľ úľ ľészére
megkiildésre keľiilt. A Mindszenty József emlékhely kialakításával kapcsolatban
folynak az egyeztetések a kezdeményezőve|, illetve a jelenleg a téľen állĺí szobor
készítőj ének leszárm azottaiv a|.

A Pénzĺieyi ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: a Képviselő-testület 4t5l201.3. (xI.20.)
számri határozatálnak 8. pontjában foglaltak esetében a költségvetési módosítása a2013.
évi ktiltségvetésľől szőI'ő 912013. (II.22.) tinkormányzati ľendelet módosításárő| szó|ő

53 /20|3. (KI. 1 9.) számű iinkormányzati ľendeletb en vé grehaj tás ra keľĺilt.

Iavuslat közösségi kertek megvűlósítdsdval és míĺködtetésével kapcsolatos
dö ntés ek meghozűtalúra

440t2013.(KI.04.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. az önkormányzatí tulajdonban á11ó telkek k<izösségi keľtként, ingyenesen hasznosításľa a
22612013. (VI. 05.) számt képviselő-testiileti hatźrozat alapjtn kiírt nyilvános páIyázatot
a kiírás 9le.) pontja alapjźn érvénýelennek nyilvánítja.

Felelős: polgármesteľ
Hatándő: 2013. december 4.

2. az egészséges életmód segítését cé|ző szolgáltatások biztositása, illetve önként vźů|alt
feladatként a lakosság onszerveződő közosségeinek tárnogatźĺsa céljából, közfeladatként a
35339 hrsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 24. szám alatti és 34934 hrsz. a|att

felvett, természetben a Tolnai Lajos u.23. szám a|attí üres, önkotmtnyzati tulajđonban
álló telkeket kij elĺjli közösségi keľtként tĺlrténő iizemeltetésre.

Felelős: polgármester
Hatźriđő 2013 . december 4.

3. a) a 2. pontban foglalt telkeket üzemeltetésre a Józsefuĺíľosi KdzteľĹilet-felügyelet és

Vaľosüzemeltetési Szolgálatnak ingyenesen hasznźůatba adja.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat uz|eti vagyonkĺiľéből a
töľzsvagyonktjľbe (korlátozottan foľgalomképes) helyezi a2. pontban foglalt telkeket'

c) elfogadj a a Jőzsefvárosi Kcjzterület-felügyelet és Vĺĺrosüzemeltetési SzolgáIat alapitő
okiratának móđosítását 2014' febľuar 01-i hatállyal, amely az előÍerjesńés 4. és 5. számú
melléklete.



d) felkéľi aKisfaluKft. ügyvezetőigazgatóját, hogy a2.pontbarlfoglalttelkeket aďjaáta
Józsefuarosi KözterÍileĹfelügyelet és Várostizemeltetési Szolgálatnak.

e) felkéľi a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozati javaslat 3. b) pontjában foglalt
vagyonkimutatást érintő változások átvezetésétó| az éves zźlĺszámađás során

Felelős: polgármester, költségvetési szerv vezetője, gazdasźryi táľsaság igyvezeto ígazgatőja
Határidő: b és c pontok esetén 2013. december 4., a.) és d.) pontok esetén 2al4. február 1.,

e.) pont esetén az éves zźttszámadtls készítése.

4. a) a Magdolna u. 24. sztlm alatti kert kozcisségének megszervezésével és a kertek
gonďozásáva| kapcsolatban felkéri a Józsefuárosi KöZtertilet-felügyelet és

Varosüzemeltetési Szo|gá|at vezetőjét, hogy kĺlssön hatfuozatlan iđejű megállapodást a

Józsefuárosi Kozbinonsági Polgaľőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzoltő
E gye sül ettel, me ly tartalmazza, ho gy a kĺizĺi s s é g i kert használata ingyene s.

b) a Tolnai Lajos u. 23. sztrn alattí kert közösségének megszervezésével és a kertek
gondozásźlval kapcsolatban felkéri a Józsefuaĺosi KĺjzteľĹilet-felĹigyelet és

Vaĺosüzemeltetési Szolgálat vezetójét, hogy kcissön hatfuozatlan idejű megállapodást a

Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal, mely tarta|mazza. hogy a
kdzösségi keľt használata ingyenes.
A megállapodások feltételei :

o a keľthaszná|ő tudomásul veszi, hogy ingóságként olyan taľoló lehetőséget biztosíthat
a telekingatlanon, amely eIzźrhatő módon lehetővé teszi a szerszámok és egyéb
e szkĺj zĺlk tźr o|ásźlt,

. azüzemeltető vá||aIja, hogy ingyenes használatot biztosít keľthasznźiő részére adott év
februártól _ az elsó évben a biľtokba vételt kcjvetően - októbeľig terjedő iđószakĺa a
telkeken töľténő ktizösségi kert művelése céljából.

o a keľthasznźr|ő fudomásul veszi, hogy figyelemmel az ingyenes hasznosításta a
tulajdonos önkormanyzat dclntése a|apján tĺzęmeltető a dtjntés évének december 31.

ĺapjáĺa legkésőbb november l-jéig közölt írásbeli felmonđással indoklás nélkül a
szeruő đést fe lmonđhatj a,

. a kerthasználó tudomásul veszi, hogy a hasznosítással összefüggésben az
önkoľmanyzatta|, üzemeltetővel szemben sem jogalap nélküli gazđagodás' sem egyéb
jogcímen megtérítésľe semmilyen formában nem taľthat igéný,

o a keľthaszná|ő a parcelIa használókľól és a kiađott kulcsokľól nyilvántaľtást vezet'
amely nem minősiil szeľződésnek.

c) egyetéľt azza\, hogy a Józsefrarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktĺzpont a
kĺlzösségi kert közös művęlésére kössön együttmfüödési megállapodást a Naprafoľgó
Napkcizi otthonos óvođával és a Józsefuaľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani
Központ és Altalános Iskolával.

Felelős: a-b pontok esetén Józsefulĺĺosi Közterület-feliigyelet és Városiizemeltetési
Szolgálat vezetője, c pont esetén Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekj óléti Központ v ezetője
Hatźlridő: 20I 4.j anuár 3 1 .

5. a) a keľtek infrastruktúrájának kialakításához sztikséges anyagok beszerzéséľe és a
teriiletre szá||ittsára' filrt kutak és a vízkivételi lehetőségek kialakítására, valamint a

keľtek terveinek elkészítésére 5.000,0 e Ft-ot egyszeri támogatásként biztosít a műkĺjdési
cél és általános taľtalékon belül a fapótlás és köľnyezetvédelem céltaľtalék e|oirźnyzata
terhére. 
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b) a közösségi keľtek kialakításáľa kijelöli a Józsefuárosi Kcjzteľület-felügyelet és

Váľosüzemeltetési Szo|gá|at:3.72I,0 e Ft, és a Kisfalu Kft-t a díjtételével együtt I.279,0
e Ft osszeg eľejéig, a kivitelezés befejezési hatáľidejét 2014. március 31. napjáig jeloli
meg.
c) az a.)-b) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkíadás 11107-01 cím működési cél
és általános taľtalékon belül a fapótlás kömyezetvédelmi céltartalék - kötelező feladat -
e|őkányzatáÍól 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím dologi - önként vállalt
feladat - e|óktnyzatźra I.279,0 e Ft-ot, a 11108-02 cim ťĺnanszírozási működési
kiadáson belÚll az irányitőszeľvi támogatásként folyósított támogaÍás kiutalása - onként
vá||a|t feladat _ eIoirtnyzatttraf.476'0 e Ft-ot, fe|halrmozźtsi, felújítási kiadáson be|i| az
irényítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat -
elóirtnyzatára 1 .245,0 e Ft-ot.
d) a Józsefuárosi Közterület-feliigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgá|at 80103 cím -
cjnként vźlLalt feladat - ťĺnanszirozási mfüödési bevételeken belül az iráĺyítőszeľvi
támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szám|źn torténő jőváirása - onként vállalt
feladat - előbányzattú' 2.476,0 e Ft-tal, a ťlnanszírozásí felhalmozási, felújítási
bevételeken belül az itźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn
tĺiľténő jőváírása - önként vá||alt feladat - eloirźnyzatát 1.245,0 e Ft-tal és ezzeI
egyidejűleg a kiadás dologi - ĺjnként vállalt feladat - előirźnyzatát 2.476,0 e Ft-tal,
beruhźzási előirányzatát |.t60,0 e Ft-tal, felújítási e|ófuźnyzatát 85,0 e Ft-tal céljelleggel
megemeli.

Felelős: Józsefuarosi Kozterület-felĹigyelet és Vaľosüzemeltetési SzolgáIat, Kisfalu Kft.
Hatĺĺľidő : 20 13 . december 4. kíviteLezési határidő : 20I 4. március 3 1 .

6. a) az onkormányzat a f0I4. évi költségvetésének teľhéľe a két közösségi kert
üzemeltetési költségeire maximum 1.200,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vá||a|,

melynek fędezetéül az onkormźnyzathelyi adóbevételeit jelöli meg.
b) az uzeme|tetési költséget a Józsefüárosi Közterület-feltigyelet és Vaľosiizemeltetési
Szolgá|at költségvetésében biztosítj a.

Felelős: Józsefuaĺosi K<jzteriilet-feltigyelet és Vaľosiizemeltetési Szo|gáLat
Hatfuidó: f)I 4.évi költségvetés elfogadása

7. felkéľi a polgármestert, hogy a ktizĺisség megszervezését követóen szźltloljon be a
Képviselő-testületnek az e|végzett munkákĺól.

Felelős: polgáľmester
Határiďó: a Képviselő-testtilet 2014. évi ápľilis havi második ülése

8. felkéľi a polgármesteľt, hogy a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításĺínáI, va|amint 2014. évi költségvetés készítésénéI ahatźttozatban foglaltakat
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatfuiďő: a2013. évi költségvetésről szóló rendelet kĺ}vetkező módosítása, valamint 2014.

a Képviselő-testület 440/2013. (xII.04.)
számú határozatźlnak 5. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetési módosítása a 2013.
évi kiiltségvetésrőI szől.ő 9l20t3. (II.22.) iinkormányzati rendelet mĺídosításáľól szĺíló
Ll2014. (II.06.) számú tinkormányzati rendeletben végľehajtásľa került, a 6.pontban

évi költségvetés készítése.
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foglaltak esetében a két ktiziisségi kert ůizemeltetésĺ ktiltségeire a fedezet a Jĺizsefuárosi
Kiizteriilet.felügyelet és Váľosüzemeltetési SzolgáIat ktiltségvetésében biztosított.

A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetési tjgvosztálv táiékoztatása alapián: a Jĺózsefváľosi
Kiizterii|et-fe|iigye|et és Városiizeme|tetési Szo|gá|at alapítĺĎ okirata a döntésnek
megfelelően mĺódosításra kerü|t. Az előteľjesztés 4. pontjában foglalt megállapodás
megkötésre keľĺilt a felek által. A 7. pontban foglalt tájékoztatót a képviselő.testüIet
20Í4. május 14.i ůiléséľe beterjesztésre keriilt.

Javaslat fedezet biztosítĺÍsúra ű rendkíviili téIi időjúľósi viszonyok Sordn
j e lentk ező felad ato k e II dtds úľa

449t2013.(xII.04.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. kijelöli a 35315 helyrajzi számu, teľmészetben a Budapest VIII. kerĺilet, Dą$ó u. 18.

szźtm a|atti ingatlan külső és belső kerítés közötti területét ,,ELETMENTo PONT''-
ként történő üzemeltetésre 2013. december 18. és 2014. február 2&.kozotti időtaľtamÍa.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013. december 4.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy kössön megállapodást a lőzsefvárosi K<jzĺisségí Hazak
Nonprofit Kft-vel a353I5 he|yrajzi számú ingatlan ,,ELETMENTO PoNT''-ként történő
üzemeltetésére az 1. pontban meghatźrozott időszakľa.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. december 18.

3. önként vá||a\t feladatként a rendkívüli téli időjĺĺľási viszonyok során jelentkező feladatok
e||tttásáĺa 15.000,0 e Ft-ot biztosít a hatźlrozat I. szźtm,ű mellékletében ľészletezettek
szeľint, melyből a 20|3. évi kĺĺltségvetés teľhére 3.179,6 e Ft-ot a mrĺködési cél és
általános tartalékon belül Polgarvédelemmel és katasztrófa feladatok ellátása céltaľtalék
e|óirányzata terhéľe, a 2014. évi költségvetés _ helyi adóbevételek - terhéľe előzetes
kötelezettség vállalásként II.820,4 e Ft.ot a Józsefvtrosi Közterület-feliigyelet és
Varostizemeltetési Szo|gáIat költségvetésében.

Felelős: polgármesteľ
Hattridő: 2013. december 4.

4. a) a hatőĺozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím
működési cél és általános taľtalékon beliil a Polgárvédelemmel és katasztrófa feladatok
ellátása céltaÍtalék önként vá||alt feladat előirźnyzatáĺőI 3.179,6 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás, a II108-02 cím finanszírozási mfüĺidési kiadáson belnI az
írányítoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat _
e|őirányzatára.

b) a Józsefuaľosi Közteľiilet-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat 80106 cím -
önként vá||alt feladat - finanszírozási mfüodési bevételeken belül az fuźnyítőszerví
támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|źn ttiľténő jőváírása _ ĺjnként vállalt
fe|ađat - e|őírányzatźú3.179,6 e Ft-tal, és ezze| egyidejűleg _ önként vállalt feladatként
a kiadás szeméIyijuttatás e|őirźnyzatát I.584,0 e Ft, a munkaadót terhelő jĺárulék és
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szociális hozzttjtĺulási adó e\őiányzatát 427,.7 e Ft, a dologi e|óirányzatát I.167,9 e Ft-
tal céljelleggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 4.

5. felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi koltségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező
módosításánál és a 2014. évi költségvetés készítésénél ahatáĺozatban foglaltakatvegye
figyelemhe.

Felelős: polgármester
Hatźndő a 201'3. évi költségvetésről szóló ľendelet kovetkező módosítása, és a 2014. évi

költségvetés készítése.

6. felkéri a Kisfalu Kft. igazgatóját, hogy até|i idoszakĺa _ 2013. decembeľ 19. és 2014.
maĺcius 01. közötti idoszakra_ az onkormźnyzattulajdonában |évó,2072l20l3. évben
hasznźit olajradiátorokat és fiitőberendezéseket a Jőzsefvttrosi Közterület-felügyelet és
Váľosüzemeltetési SzoIgáIat tészére bocsássa rendelkezésre, hogy a Szolgźůat azokat a
lakosság tészéte ľendkívüli hideg időjarás esetén adja átmenetihasznáIatába.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határido : za3. december 1 8.

7 . felkéri a lőzsefvfuosi K<jĺeriilet-feliigyelet és Vríľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőjźń,
hogy készítsen átadás-áBĺéte|i jegyzőkonyvet az olajradiátoľok és a frĺtőberendezések
lakosság részéte töľténő átaďás-áwétele kapcsán, mely furta|mazza a visszavétel
időpontját valamint, hogy az átvevő teljes anyagi felelősségge| tartozik a berendezések
nem rendeltetésszenĺ haszná|atźtból adódó károkét, valamint, hogy az or.lkormźnyzat a
berendezések rendeltetésszeľű hasznźůata soľán keletkezett karokért felelősséget nem
vállal.

Felelős: Józsefuaľosi Közterület-feliigyelet és Vĺĺrosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hataľidő: 2014, febĺuár 28.

8. felkéri a polgármestert, hogy a2014. máľcíus havi második rendes képviselő-testiileti
ülésén számoljon be a rendkívÍili téli időjárási viszonyok soľán elvégzett védekezési
feladatokľól, megtett intézkedésekľől, és a rendelkezésre bocsátott foľrások
fe|haszná|ásáról.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. március havi második rendes képviselő-testtileti ĺiIés

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: a Képviselő-testület 2014. május 14.ei ülésén
elfogadta a beszámolót.

Iavaslat döntések meghozataldra a Magdolna Negyed Program III.
me gv uIó s ítds úv aI kap cs o latb an

462ĺ2013.(KI.18.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. kezdeményezi aPto Regio Közhasznú Nonprofit Kft. felé a KMOP-S,I.IlB-I2-k-20I2-
0001 azonosító számú' a Budapest-Józsefuáľos Magdolna negyed Progľam III. tźlrgyában
kötött támogatási szerzőđés módosítását' meIynek keretében a Budapest VIII. kerĹilet,

t2



Nagyfuvaros utca f6. szám alatti ĺjnkormányzati tulajdonban lévő lakóépület részleges
funkcióváltását és ezze| egyiďejűleg a felújítási program módosítását, oly módon, hogy a

Budapest VIII. kerület, Nagyfuvaros utca 26. szám alatti önkormźtnyzati tulajdonban lévő
lakóépület ,,B'' épületrész lebontásra kerül, az ,,Ä,, épületrészre vonatkoző, a páIyźzat
szerinti, műszaki tartalom megtaľtása és a lakóépület felújításźra vonatkozó összes
koltség megtartása mellett. Felkéri a Polgármestert a módosítási kérelem aIáírására.
Felelős: polgármester
Határic]ő: 20t3, clecembeľ 20-ig

2. a) felkéri a Kisfalu Kft. igyvezető ígazgatőjtń a Nagyfuvaros u. 26. szám a|aĹ1i

lakóépület módosított tervdokumentációjának és a szfüséges engedélyeinek beszetzéséte.
b) az a) pont szerinti feladatok (tewezésilengedé|yezési) ellátásara - mely a támogatási
szerződés módosításáva| a pá|yźzatí tźLmogatásban ęlszámolható költség lesz - bruttó 1

016 000 Ft-ot biztosít a támogatźsí szerződés módosításanak befogadásáig az MNPIII.
önkormányzati saját forrás - a Kisfalu Kft. munkatarsainak üzemeltetési, valamint
szociális és kommunikációs tovźhbképzése _ terhére.
c) az I. pont szerinti Tĺámogatási Szerződés módosításĺának befogadását ktivetően a b)
pont szerint biztosított átmeneti fedezet kerÍiljön az elvonást mege|őző állapotnak
megfelelően visszaállításra. A Kisfalu Kft hatályos Megbízási szerzőďésében szereplő és
adott előirényzattal kapcsolatos feladat végrehajtása átmeneti fedezethiźny miatt - a
Támo gatási Szerződés módo sításának befo gad ásáig _ felfiiggesztésre kerĹil.
Felelős: a) pont esetében Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja, b) pont esetében

polgáľmester
Hatfuido: a) pont esetében 2014. március 31., b) pont esetében2}I3. december 18.

3. ahatáĺozat 1. pontja szeľinti tĺímogatási szerzőďés módosításának befogadásával

a) megindítja a Nagyfuvaros u. 26. szám a|atti lakóépület felújítására vonatkozó
kozbeszeruési elj árást (konzultációs felhívás).

b) felkéľi a Kisfalu Kft igyvezeto igazgatőját, hogy tegye meg a sztikséges
intézkedéseket a a Nagyfuvaros u. 26. szźlm aIatri lakóépület épület bérlőinek
végleges vagy átmeneti elhelyezése érdekében. A béľlők átmęneti elhelyezésére
bruttó 25.000,0 e Ft keretösszeget biĺosít önként vźlIIaLt feladatként a 2014. évi
költségvetés terhére ęlőzetes ktjtelezettségvállalás keretében 19.685,0 e Ft-ban
ĺinkormĺányzatí sajźúbevétel teľhére, 5.315,0 e Ft-ban áfa visszaigénylés terhére.

c) felkéľi a Kisfalu Kft igyvezeto igazgatőjćú, hogy tegye Teg a szfüséges
intézkedéseket a Nagyfuvaros utca 26. I. em. 2|. szán alatti LELEK-Pľogranlhoz
kapcsolódó lakás épületen beltili pótlása érdekében, és a lakás fe|tĄításźra
(kivitelezési költség, tervezési és mriszaki ellenőľzés díj) bruttó 2.500,0 e Ft
keretösszeget biztosít tjnként váI|alt feladatként a 2014. évi költségvetés teľhére
e|ózetes k<jtelezettségvállalás keľetében az önkormźnyzati saját bevételek terhére.

Felelős: a) pont esetében polgáľmester, b)-c) pont esetébęn Kisfalu Kft. igyvezető
igazgatőja

Hataľidő : támo gatási szerzó dés módo sításának befo gad ásáv a|

ARév 8. Zrt. űliékoztatása alapiánz A TámogatásiSzerződés mĺódosítász iránti kérelem
leadásľa kerĺilt, amit a Pro Régió Kft. elfogadott. A Támogatátsi Szeľződés módosítása
2014. március 21-én a|áirásra keriilt.
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a Képviselő-testület 462120ĺ3. (XII.18.)
számű batározatźlnak 3. pontjában foglaltak esetében a ktiltségvetési módosÍtása a 2014.
évi kłiltségvetésről sző|ő 312014. (II.13.) tinkormányzati ľendelet módosításáról szóló
17 12014. (v. 1 5.) számli łinkoľmányzati rendeletben végrehaj tásra keľůilt.

463t2013.(Xrr.18.)
4. kezdeményezi a Pro Regio Kozhasznll Nonpľofit Kft. felé a Budapest-Józsefuáros

Magdolna Negyed Progľam III. tárgyában kötött támogatási szeruőđés módosítását,
melynek keretében a Budapest VIII., Magdolna utca 12., Nagyfuvaros utca 26.,

Szerdahelyi utca 18. szám alatti kľízisházakban összesen 3 fő szomszéđsági házfelügyelőt
biztosít, 2014. marcius l-jétől 2015. május 30. napjáig tartő megbízással, melyre
11.025.000 Ft-ot biztosít az MNP III pľojekt önállóan nem támogathatő szoft koltségeken
belül a saját teljesítés keretében ellátandó feladatok bér- és jaĺulékköltségeinek pá|yźzati
ttlmogatásaterhére. Felkéri a polgármesteľt a módosítási kéľelem benýjtásaľa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 20.

5. ahatározat 4. pontja szerinti támogatási szęrződés módosításának befogadásával
a) felkéri a Rév8 Zrt.-t és a Jőzsefvárosi Kĺjĺerület-felügyelet és Városüzemeltetési

S zo l gál atot, ho gy đo|go zza ki a szoms zéd s ági hźľzfelngy elők p áIy áńatás i é s me gbízási
feltételľendszęrét és elfogadás céljából teľjessze a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsźry elé, egyúttal felhatalmazza a Vĺíľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot a
szomszédságiházfe|ngyelők pá|yázati eljárás eredményének megállapításfua.

b) a Magdolna negyed Program III keretében az aIábbi, kĺizishźnakban elhelyezkeđő
önkormanyzati tulajdonban lévő lakásokat szomszédsági hźnfelngyelői lakásoknak
jelöli ki.

Cím Szobaszám Komfortfokozat Méret

Magdolna u.12. fsz. 11 I szoba komfort nélkĹili 28,64 mz

Szerdahelvi u. 18. II. em.23. I szoba komfort nélküli f5m
Nasvfuvaľos u26. fsz.3. l szoba félkomfoľtos 26.09 m

A lakások felújítására 7.760.970 Ft-ot biztosít, amely tarta|mazza a kivitelezés, a
tewezés, a bonyolítás és a műszaki ellenőrzése đíját az MNPIII. pá|yazatí támogatás és

a visszaigényelhető Afa teľhéľe.

Felelős: a) pont esetében RévS Zrt., Józsefuárosi KöZteľület-felügyelet és

VaľosĹizemeltetési Szo|gá|at igazgatőja, b) pont esetében Polgĺĺľmester
Hataľidő : támo gatási szerzo đés módo sításanak befo gadásával

1. felkéri a polgármestert, hogy a hatźtĺozatban foglaltakat a 2014. évi költségvetés
készítésénél vegye fi gyelembe

Felelős: polgĺírmester
Hatáľido : az önkorm źny zat 20 I 4. évi kĺi ltségvetésének készítése

2. módosítja a 6512013. (II.27.) szźtmu képviselo-testtileti hatźľozattal elfogadott Magdolna
negyed Progľam III. projekt megvalósításában résztvevő szervezetek együttmriködési
ľendszerét, oly módon, hogy a ,,Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése _ K6''
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programelem megvalóSító szervezete
Váro siizemeltetési Szolsźiat.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013, december 1 8.

a Józsefuárosi Kĺjztertilet-feltigyelet és

3. módosítja a379lf0l3. (X.16.) szźlmu képviselő-testületi határozat 1. pontját, miszerint a

Mogdolna negyed Program III. keretében az alábbi lakásokat jelöli ki átmeneti
cserelakásnak a MNPIII. éprilet felújítási program keretén belül:

Cím Szobaszám Komfortfokozat Méret
Dankó u. 30. 3. em. 6. I szoba komfoľtos 33.46m"
Dankó u. 40. 4. em.1. 2 szoba összkomfortos 58,45 m'
Dankó u.34.fsń..3. I szoba komfoľtos 32,50 Íŕ
Masdolna u. 33. 2. em.4. 1 szoba összkomfortos 27,50 m'
Maedolna u. 33. 3. em.2. 1 szoba risszkomfortos 27,60 m'
Tömő u. 60. l. em.22. I szoba + hall ťélkomfoľtos 39,00 m'
Magdolna u. 33. II.3. 1 szoba <jsszkomfoľtos 27,6 m'

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. decembeľ 18.

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: A szomszédsági házfelügyelői állások betiiltésére a
pálJyálzati felhívást a VPB 45912014. (Iv.28.) számű határozatálban fogadta el.

Folyamatban van a beérkezett ajánlatok elbíľálása.

A Pénzĺieyi Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a Képvĺselő.testiilet 46312013. (xII.18.)
száműhatározatálban foglalta|<at zz iigyosztáiy a 2014. évi teruezéskoľ figyelembe vette
a 2014. évi kiiltségvetésľől szőÄő 312014. (II.13.) iinkormányzati ľendeletben a 11604
címen a fedezet biztosított.

Javaslat ű Józsefvóľosi Kiiziisségi Húzak Nonprojit Kft-vel kapcsolatos
t ulaj do no si dtj nté s e k megho zataldr a

466t2013.(KI.18.)
A Képviselő-testtilet, mint a Józsefuárosi Kĺjzösségí Hazak Nonpľofit Kft. egyszemélyes
tulajđonosa úgy dtint, hogy

l. a) a Jőzsefuárosi K<izösségi Ht'zak Nonprofit Kft.-nek, mint a 36615 helytajzi sztĺrl
alatt felvett, a Budapest' VIII. keľület Horánszky utca 13. a|atti _ Diak és Vállalkozás-
fejlesztési Központ _ ingatlan vagyonkezelőjének a vagyonkezelési szerződésben
meghatározott, az onkormanyzaltalszemben fennálló hosszú lejfuatű kötelezettségét a

bevételekben meg nem téľülő elszámolt értékcstjkkenésnek megfelelő összeg erejéig
elengedi, a vagyonkezelési szerződéskötés időpontjáĺa,2012. október 04-től 2017,
auguszfus 12. napjźig.
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A Józsefuáľosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves
beszámolój ában a bevételekben meg nem téľülő elszámolt és elengedett értékcsökkenés
összege 19.I14 eFt.

b) felkéri a Józsefuárosi Kcizĺisségi Házak Nonprofit Kft. igyvezetojét, hogy a
vagyonkeze|ésĺ szeruődés módosítását elfogadás céljából terjessze elő a Képviselő-
testület 2014. januőĺ havi első rendes ülésére.

Felelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetén Józsefvárosi Ktjzösségi Hazak
Nonprofit Kft . ügyve zetője

Hatáĺidő: a) pont esetén 2013. decembeľ 18., b) pont esetén a Képviselő-testÍilet 20|4.
január havi első rendes ülése

2. a) elfogadj a az előterjesztés mellékletét képezo tartalommal a Józsefuárosi Közösségi
Hźzak Nonprofit Kft. alapító okiľatának módosítását és felkéri a polgármestert annak
aláitására.

b) az a) pontban foglaltak a|apján felkéľi a Jőzsefvárosi K<'z<isségiHźzak Nonprofit Kft.
igyvezetőjét, hogy gondoskodjon a szükséges cégjogi intézkedések megtételéről.

Felelős: a) pont esetén polgármesteľ' b) pont esetén Józsefuárosi Közösségí Hźzak
Nonprofit Kft . tigyvezetoje

Hatźlriđő: 2013. december 1 8.

AP gi a Képviselő.testĺilet 466ĺ20Í3. (KI.18.)
szźlműhatározatában foglaltakaz ĺigyosztály részérő| kültin intézkedést nem igényelnek.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A Józsefuáľosi
Közösségi ľIá.zak NonpľoÍit Kft. alapítĺí okirata aláírásra került. A vagyonkezelési
szerződés módosítása a Képviselő.testület 2014. máľcius 05-i ülésére beterjesztésľe
keľiilt.

ravaslat ü Józsefvúros Keriileti Epítési Szabdlyzatdnak (lorÉsz)
módosítĺÍsúra a Nemzeti Lovarda teľiiletéľe vonűtkozóűn

470t20r3.(xrr.18.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. módosítja a Jőzsefváros KerĹileti Epítési Szabá|yzatárő| sző|ő 6612001. (XII.12.)
önkoľmányzati rendeletet (JŐKÉSZ) a38826 és a 3882915 he|yrajzi számú telkeket
magélban foglalóterületre vonatkozóan a Nemzeti Lovarda fejlesztéseinek
megvalósítása éľdekében.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. december 18.
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2. ahatározat 1. pontjában meghatározottak éľdekében teIeptilésľendezési szerződést köt
a Magyar Állammal - azza|, hogy ezen szeruodés önkormányzati kĺiltségvetési forrást
nem igényel- és felhata|mazza a polgármestert annak a|áiráséra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. december I8.,aszerzőďésa|áírásánakhatárideje 20|4. február 1.

A Városfeilesztési és Főépítészi Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a telepĺilésrendezési
szerződés mindkét fél részérőI aláíľásra keľůilt. A 314ĺ20Í2.(XI.08.)
Kormányrendeletben meghatáľozott e|járálsi rend szerint lefolytatott módosítási.eljáľás
zárísaként a f014. június ll-ei iilésén táľgyalja a Képviselő-testüIet a JOKESZ
módosító rendeletének elfogadását.

Javaslat a keriileti dffizető aína bővítés bevezetés hatĺÍridejének módosítúsúra

472t2013.(X[.18.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a289/2013. (VII.17.) szám,ű képviselő-testületi hattrozat 1. a./ pontja szerinti határidót

20 t 4. j anuar 1 . napj áról 20Í 4. április 1 . napjára módosítj a.

Felelős : polgármester.
Hataridő: 20L4. ápľilis 01.

2. a 28912013. (VII.17.) számú képviselő-testületi hatátozat 3. pontját visszavonja és

helyébe a kĺjvetkező lép:

a.l 2O|4. április 01-jétől a Jőzsefvźlrosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgźůat engeđéLyezett
paľkoló ori |étsztmlát 30105 címen 15 fovel megemeli, így a paľkoló-üzemeltetési
Létszttmát 50 főről65 főre megemeli.
b.l az engedé|yezett létszámbővítés egy főre jutő át|ag illetményét munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzájźru|ási adó nélkiil 14 fóre bruttó 170,0 e Ft/hó, 1 főre 220,0 e
Ft/hó ĺjsszegben hatrĺľo zza meg.
Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: 2014. április 01.

3. a 289120|3. (V[.17.) szźlmű képviselő-testĺileti hatćrozat 4. poĺtjtú visszavonja és

helyébe a kövętkező lép:

ahatźrozatban foglalt parkolás bővítés miatt az egyszeri beľuhazási, dologi kiadásokĺa -
kötelező feladat - összesen 200.219,0 e Ft-ot biztosít, melyből a 20|3. évi egyszeri
beruhazási kiadás <isszege 13|.625,0 Ft, melynek feđezętét az általános taľtalék
e|őirányzatttbő|aKépviselő-testĹiletbiáosította.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013' december 18.

4. a 28912013. (VII.I7.) számű képviselő-testiileti hatfuozat 5. pontját visszavonja és

helyébe a kövętkező lép:
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5.

a.l f01,4. évre II0.278,0 e Ft-ľa előzetes kotelezettséget váIIa|, melyből egyszeri
ber,lházás koltsége 48.266,0 e Ft, egyszeri mfüödési költség összege 203f8,0 e Ft, tartós
mfü<jdési költsége 13.f99,0 e Ft, bér és jáľulék juttatások kcĺltsége 28.385,0 e Ft.
b.l 2015. évtől tartós műkĺjdési kĺjtelezettséget vállal a működési dologi költségekĺe
17.732,5 e Ft összegben, személyi juttatások és jarulékainak költségére 42.249,0 e Ft
összegben.
c.l az a.l-b.l pontban előre vállalt kötelezettségek fedezetéül az intézmény parkolási
bevételét jelöli meg.
d.l a20|3. évi költségvetésben jóvrĺhagyott parkoló automata beszerzés cé|jára I31.625,0
e Ft felhalmozási kiadás e|ófuźnyzata terhére engeđé|yezi a Józsefuarosi Parkolás-
tizemeltetési Szolgálat szźlmáľa, hogy a 2013. évi ezen szabad pénzmaradvtnya terh&e
20 I 4. évben kötelezettséget vállalj on.
e./ felkéri a po|gármestert, hogy a kĺjvetkező évek költségvetésének tervezésénél,
valamint a 2013. évi péĺumaradvźny elszámolásáná| a hatátozatban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Parkolás-ĺizemeltetési SzolgáIatigazgatőja
Hataridő: a mindenkori költségvetés elfogadása és a pénzmarađvźny elszámolása
vonatkozás ában 20I 4. április 3 O-ig.

a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgá|at 3901201'3. (X.30.) szźlm,Ú képviselő-
testtileti 2. pontjában elfogadott Szervezeti és Működési Szabá|yzatát2014. janulír 1-jei
hatáIyba lépéssel úgy módosítja, hogy a költségvetési szerv engedélyezętt |étszámźń
2014. április 1-jétől 65 fóben hatźlrozza meg és felkéri a polgármesteľt a móđosításokkal
egységesszetkezetbefoglaltSzervezetiésMűködésiSzabá|yzata|áírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: z)I4.január 1 .

felkéri a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgá|at igazgatőját, a hogy a Képviselő-
testtilet 2014. március havi rendes tilésér a készítsen tź$ékońatőt a parkolás bővítéséről
megvalósításárő|.

Felelős : Józsefu áro si Parkolás-tizemeltetési S zol gálat igazgatőj a
Hataridő: a Képviselő-testület 2014. marcius havi ľendes ülése

A Pénzüeyi Ügvosztály táiékoztatása alapián: a Képviselő-testiilet 472120Í3. (xII.18.)
számú határozatának 2.;4. pontjában foglaltak esetében a fedezet a 2014. évi
kiiltségvetésľől szóló 3120|4. (II.13.) tinkoľmányzati rendelet alapján a Jĺózsefuárosi
Paľkolás.ůizemeltetési szolgálat 2014. évi kiiltségvetésében bÍztosított. Ä határozat 4.ĺe
pontjában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a t7l2014.1v.15.) számú
tinko rmányzati ľen d eletb en v égr ehajtáls ra kerü lt.

n: a 20!3. évi pénzmaľadvány

6.

elszámolás a a 47212013. (KI.18 .) sz. határozat 4. d'.)

A 27 ĺ20t4. (II.12.) sz. képviselő.testüIeti határozat
zőna bővítés bevezetésének határidej e 201'4. ápľilis

pontjában foglaltak szerint történt.
2. pontja szerint a keľĺileti díjťuető
1. napjárĺí|2014. március 1. napjára

módosult.
Józsefváľos onkoľmányzatának a 20t4. évi ktiltségvetésről sző|ő 312014. (II.13.) sz.
ľendeletében 2014. március t. bővítési dátummal keľült megtervezésre a JPSZ
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kiiltségvetése. A 35/20|4. (II.28.) sz. képviselő-testĺileti határozattal a keľüIeti díjfizető
zőnabővítés bevezetésének határideje 2014. áprĺlis 15. napjára mĺódosult.

Iav as lat az ideg enforg ulmi adó differe nciúlt kiegészí'tés év el kap csolato s dij ntés
meghozataldra

480/2013.(xII.r8.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. Budapest Józsefulĺľosi oĺlkormányzat a 2013. évi idegenfoľgalmi adő diffeľenciált
kiegészítésével kapcsolatosan 4.922,0 e Ft támogatási összegben támogatási szerződést köt
aNemzetgazđaságiMinisztériummala2013.januaľ I._2014. maľcius 3|.napjakozotta
Józsefuárosban megvalósuló turisztikai tevékenységek támogatása éľdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 18.

2. fę|kéri a polgáľmestert az idegenfoľgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasználási
tervének kiđolgozására és Humánszolgáltatási Bizottság felé történő előterjesĺésére.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. maĺcius 3l.

3. felkéri a polgármestert a támogatźsi szerzodés megkötéséhez szükséges valamennyi
dokumentum és a támogatási szerződés a|áírásfua'

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013 . december 20.

4. felkéri a polgĺĺľmesteľt, hogy a hatźrozat 2. pontja szerinti hatáskör megadása
érdekében terjessze be az SZMSZ-ĺo1 szóló 25l20I3. (v.27.) szźlrcľÚ önkormányzati
ľendelet módosítását a Képviselő-testület 2014. évi első rendes ülésérę.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 20|4. évi első rendes képviselő-testiileti iilés

5. atámogaÍás 4.922,0 e Ft összegét 20I4-ben az átmenętileg szabad pénzeszkozĺĺk terhére
megelőlegezi, felkéti a polgármesteľt, hogy a 2014. évi költségvetésben a támogatási
szerzodésekben foglaltakat vegye figyeIembe.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2014. évi költségvetés készítése.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a Humánszo|gźitatási Bizottság
2014. febľuáľ 21.i ůilésén tárgyalta az idegenforgalmi adĺí diffeľenciált kiegészítésének
felhasználási tervét, majd 2612014.(II.21'.) számú határozata alapján a polgármesteľ
elfogadta. A felhasználási terv a Humánszo|gá|tatási Bizottság 58ĺ20|'4.(ilI.19.) számú
hatá.ľozata alapj án módosításra került.
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A Pénzügyi Ügyosztály táiékoztatása alapián: a Képviselő-testiilet 48012013. (KI.18.)
száműhatározatźlnak 5. pontjában foglaltak esetében a kłiltségvetési módosítása a 20!4.
évi kiiltségvetésľől szóiő 312014. (II.13.) tinkoľmányzati rendelet módosításáról szóló
17 / 201 4. (v. 1 5.) számil ii nko rmány zati r endeletb en vé greh aj tás ra került.

Javaslat ű rózsefvdrosi
ótcsoportosítdsúľo

19ĺ20L4. (II.05.)
A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

Egészségiigyli Szolgdlat kapacitúsúnak

1. ellátási éľdek miatt kezdeményezi a Jőzsefvárosi Egészségiigyi SzoIgá|at kapacitás
átcsopoľtos ítását az alábbiak szerint:

Cstikkentés
Bővítés

Belgyőgyászat

Reumatológia

Tüdőszúrés' nem szakorvosi

Fiziko, nem szakorvosi

Fiziko, nem szakorvosi

Tiidőgyógyászat

Osteoporosis

onkológia gondozás

Fül-oľr-gége

Tüdőgondozó szakorvosi

Tnđőgyőgyźszat

onkológia

Fiziko, szakorvosi

+30

+59

+24

+60

+31

-24

-55

-5

-31

204 204

Felelős: polgármester
Határiđo : 20 I 4. februĺár 0 5.

2. felkéri a Jőzsefvárosi Egészségügyi Szo|gá|at fóígazgatőjtlt, valaĺnínt a polgármesteľt,
hogy a kapacitás átcsoportosításához tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelő s : Jó zs efu áľo s i E gé sz s é gtigyi S zo l g áIat fői gazgatőj a
Hataridő: 2014. március 3 1.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati iroda táiékoztatása alapián: a
Józsefvárosi Egészségügyi SzolgáIat főigazgatőjának tá,jékoztatása alapján
kapacĺtásátcsopoľtosításhoz szükséges intézkedések megtétele megttiľtént a kérelem az
Országos Tisztioľvosi Hivatal felé beküldésre került.

Javaslat a Józsefvdrosi Nemzetiségi onkoľmúnyzatokkal kapcsolatos döntések
meghozataIúľa



28t2014.(rr.12.)
A Képviselő-testtilet úgy dĺlnt, hogy

1. a) elfogadja az eloterjesztés ]. számú mellékletét képezó, a Józsefuaľosi Roma
onkorman y zatta| kötendő új, felülvizsgált Együttműködési Megállapodást.

b) elfogadj a az e\óterjesztés 2. számú mellékletét képezo, a Bolgár, a Gĺirog, a Lengyel,
a Német, az ormény, a Román, a Ruszin, a Szerb, a Szlovfü, az Uk'ĺźn Nemzetiségi
onkoľmanyzaI1a|kötendő új, felülvizsgált Egyiittműkĺidési Megállapodást.

c) felkéri a polgármestert az új, feltilvizsgált egyĹittmfü<jdési megállapođások aIźirására
és azok B udapest Főváľo s Kormanyhiv ata|a t észér e történő me gküldésére.

Felelő s : pol gáľmester, nemzeti ségi önkorm źny zatok elnökei
Hataľidő: a)-b) pont esetén 2014. februaľ I2., c) pont esetén 20|4' februáĺ 12.

2. a helyi nemzetiségi <inkoľmányzatoknak évi működési hozzźĄźrulásként nýjtandó
támogatás meghatźtĺozásakor különĺjsen az alábbi értékelési szempontokat veszi
figyelembe:

- Józsefulíľos kozígazgatási teľületén az egyes helyi nemzetiségek teľületi
reprezeĺtatívitásźĺ,kultuľálissokszíniĺségét,

- a helyi nemzetiségi ĺinkormźnyzatok nemzetiségekhez tartozők aktív
érdekképviseIetét,

- éľdekeinek kifejezésre juttatás ti - így ktilönösen az aÍLyanyelv ápolását, őtzését és

gyarapítását, tovźlbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának a nemzetiségi
ĺinkormányzatok á|ta| töľténő megvalósítását és megórzését -, a helyi
nemzetiségek<hez tar:toző egyének és egyben, mint közösség jogainak
érvényesítését,

- kulturális progľamszervezését _ így kültinösen az egyes helyi nemzetiségi
ĺĺnkormĺányzatok éves beszámo|őjára, munkateľvére tekintettel megvalósított és

megvalósít andő nemzetiségi hagyomány őtzést,
- a helyi nemzetiségeknek Józsefuaľosban betöltött szociális, taľsadalmi és

depľiváció s he|y zetét.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő: 20I 4. februáĺ 12.

3. a Jőzsefváľosi Roma onkormanyzat tészéte céljelleggel' támogatásként a mfüödési
helyeként hasznáIt Budapest, VIII. kerület Vajđahunyad u. 14. szárn alattí (|lrsz.
35590/0lN1, hĺsz. 35590l0lN2) irodahelyiség és díszterem felt$ításźna, gtnberenđezésí
tárgyak cseľéjére, 5yo tartalé|d<eľettel bľuttó 4.384,0 e Ft keľetösszeget biztosít.

Fele l ő s : p o l gáľme st et, nemzetis é gi ĺinkorm źny zat el nöke
Hataľidő: 2014. fębruár 12.

4. a) etfogadja az e\őterjesńés 3. számú mellékletét képező, a Jőzsefvźrosi Roma
onkormanyzatta| kĺjtendő, és az e|oterjesztés 4. számú mellékletét képezo, a Bolgar, a
Görög, a Lengyel, a Német, az orméĺy, a Román, a Ruszin, a Szetb, a Sz|ovák, az
Ukľán Nemzetiségi onkoľmźnyzattal kötendő Íźrnogatási szerzőđés módosítását.
b) felkéri a Polgármestert a helyi nemzetiségi önkormányzatohka| kötendő támogatási

szeruo đések mó do sítás ának a|áir ásár a.
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5.

F e le 1 o s : p o 1 gárm e st er, nemzetis é gi o nko rm áĺy zatok el nĺjke r

Határidő: a) pont esetén f0I4. február lz.,b) pont esetén 20Í4. februźr f0.

a) a Bolgar, a Gtiľcig, a Lengyel, a Német, az ormény, a Román, a Ruszin' a. Szerb, a
Szlovák, az |Jkĺán Nemzetiségi onkormźnyzatok VIII. keľület Kis Stáció u. 5.

(Vajdahunyad u. 18, hĺsz. 35604111/3) szám a|atti műkodési helyként hasznźit,
önkormanyzati fu|ajđonban ál1ó helyiség felújításara 1.840,5 e Ft + Afa összeget
biztosít, melynek fedezete az onkormtnyzat költségvetésében a 11601 címen keĺĺil
biztosításra.

b) felkéri a Kisfalu Kft'-t a határozat 5.a) po'ntja szerinti műkĺjdési hely felújítás
bonyolítására, melynek díja 184.050,- Ft + Afa. A felújítás műszaki ellenőĺzési
feladatait a Kisfalu Kft. Iatja eI az Önkormtnyzatta| kötott Yagyongazdálkodási
szerződésben foglaltak szerinti módon és díjazással.

c) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a felújítás bonyolításaľa vonatkoző szerződés
elkészítéséľe és felhatalmazza a polgáľmestert annak alźńrására.

Felelős: a) pont esetén polgármester, b)-c) pont esetén Kisfalu Kft.
Hataridő: a)-b) pont esetén 2014. febľuár I2., c) pont esetén a szerződés aláírásának

ideje 2014. februźn 20.

a) a helyi nemzetiségi önkormányzatok részétę a nemzetiségek jogairól szóló 201|. évi
CL)oilX. törvényben meghatározott feladatok ellátására 2014. évre 3.757,0 e Ft
pá|y źzati keretösszeget bizto sít.

b) felkéri a polgáľmestert az pźtIyazati támogatásról szóló cinkormányzati
felĺilvizsgálatára és készítsen előterjesĺést a Képviselő-testiilet 2014. március havi
rendes ülésére.

Felelős: polgármester
Hataridő: a) pont esetén 2014. februar I2., b) pont esetén a Képviselő-testiilet 2014.

mĺírcius havi ręndes iilése

7. a) a VIII. kerület Vajdahunyad u. 14. szttm a|aÍti Tarsashazat (közĺis képviselő Kisfalu
Kft. Realteam Tarsasházkeze|o Iroda) lapostető felújítás céljából a folyamatos beazások
problémájának megolđása végett egyszeri, 7.600,0 e Ft <isszegű, vissza nem térítendő
támogatásban részesíti.

b) felkéri a polgármestert a támogatási szerződés elkészítéséľe és annak a|áírtsára.

Felelős: polgáľmester
Határiđó: a) pont esetén 2014. február IZ.,b) pont esetén 2014.fębruár20.

A PénzĺigYi tjgyosztálv táiékoztatása alapián: a Képviselő.testület 28t20I4. (II.12.)
számrĺ határozatálnak 3. pontjában foglaltak esetében a fedezet a 2014. évi eredeti
ktiltségvetés 1160t címen biztosított. A határozat 6. pontjában foglaltak estében a
fedezet a 2014. évi eredeti kiiltségvetésben (11701-01 cím) céItaľtalékon butosított, a 7.

6.
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pontban foglaltak a 11705 cím Társasházaknak nyújtott vissza nem téľítendő támogatás'
a 2014. évi eredeti ktiltségvetésben biztosított a fedezet.

A Vagvongazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv táiékoztatása alapián: Az
előteľjesztés 7. pontjában foglalt támogatási szerződés aláíľása megtiirtént 2014. április
22.napián.

A Ttirvénvességi és Perképviseleti Iľoda táiékoztatása alapián: Valamennyi Józsefváľosi
Nemzetiségi onkoľmányzat tekintetében megkiitésľe kerÍiltek a feliilvizsgált
együttműködési megállapodások, kivételt képez a Jőzsefválrosi Román onkoľm ányzat,
amely testiileti szer-v a folyamatban lévő AJBH és EBH eljárásra tekintettel nem íľta alá
a megáIlapodást.
Valamennyi józsefuáľosi nemzetiségi tinkormányzat tekintetében megkiitésľe keľültek a
támogatási szeľződések, kivételt képez a Jĺízsefuáľosi Román, Szlovák és Német
Onkoľmányzat, amely testületi szelvek a folyamatban lévő AJBH és EBH eljárásra
tekintettel nem íľták a|á a megátllapodást.
A Bolgáľ, a Göľiig, a Lengyel, a Német, az ormétrľ, a Román, a Ruszino a. Szerb, a

Szlovák, az Ukrán Nemzetiségĺ onkormányzatok VIII. keriilet Kis Stáciĺó u. 5.

(Vajdahunyad u. 1B, hľsz. 35604I||3) szám a|atti míĺkiidésĺ helyként használt,
łinkoľmányzati tulajdonban álló helyiség fetrijításáľa még nem keľült sor tekintettel
arra) hogy a felújításban érintett nemzetiségi tinkormányzatok kéľték' hogy az
önkormán y zati v áiasztá s ok után keľülj ti n s o ľ a munkálatokľa.
A páiyázati támogatásról szóló önkoľmányzati ľendelet felĺilvizsgáIatára vonatkozóan nz
onkormányzat fe|hívta nyilatkozattételľe valamennyi nemzetiségi iinkormányzatot,
hogy foglaljanak állást a tekintetben kívánják-e a jelenlegi pá,Jyánati kiíľási feltételek
megvá|toztatását, amellyel kapcsolatban a nemzetiségi iinkoľmányzatok úgy foglaltak
állásto hogy nem kívánják a fennállĺi rendszer megvá|toztatását.

Józsefvdros Közbiztonsdgúéľt és KtjztisztasĺÍgőért Szolgdltató EgłszeméIyes
Nonprofit Kft. íizleti terve a 2014. évľe

3012014.(II.Í2,)
A Képviselő-testiilet fulajdonosi jogköľében e|járva úgy dönt, hogy
1. elfogađja aJőzsefvźltos Kĺlzbiztonságáét és KĺjztisztasźryáértSzo|gźitatő Egyszemélyes

Nonprofit Közhasznú Kft, 2014. évi iizleti tęrvét az előterjesztés |. számú melléklete
szerinti taľtalommal.

Felelős: Józsefuáros Közbiĺonságáéľt és KöztisztasźryáértNonprofit Kft. ügyvezető
Hataľidő: 2014. február 12.

3U20r4.(rr.12.)
A Képviselő-testtilet fulajdonosi jogk<irében e|járvaúgy dönt, hogy

2. az előtefiesztés 2. száĺnu melléklete szerinti szakvé|eményben 'foglalt térfigyelő
kamerarenđszerhez kapcsolódó eszkcjzcjket 18.743,0 e Ft +Afa cisszegben a

Józsefuáľos Közbiztonsźęáért és Końisńaságaért Nonproťrt Kft.-től megveszi, az
alźlbbi fi zetési ütemezéssel :

f)



az onkorm ányzat a JKKSZ részét e
- 2014. április 05. napjáig 6.061,0 e Ft-ot,
- 2014. május 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot,
- Z)l4.július 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot'
- 2014. október 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot
- 1.4.743,0 e Ft-ot a peľek leztnásako1 de legkésőbb 2015. december 3l.napjáig

ťtzet.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. február 12.

3. felkéľi a Józsefuiíros Közbiztonságáért és Końisńaságáért NonproÍit Kft.
igyvezetőjét, ahattnozat 2. pontja szerinti eszkĺlzállomany éľtékesítéséről szóló adás-

vételi szerződés elkészítéséľe és felkéri a polgĺáľmestert annak alźirtsára.

Felelős: Józsefuaľos Közbiztonstryáért és Końisztaságáért Nonprofit Kft.
ugyv ezető, p o l gĺírme ster

Hataľidő: a szerzőďés aláírástnak határideie 2014. március 31.

A Pénziievi Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a Képviselő-testület 3112014. (II.12.)

számű határozatának 2. pontjában foglaltak esetében az tinkoľmányzat a JKKSZ
részéľe 6.061'0 e Ft-ot 2014. ápľilis 29..én átuta|t.

az adásvételi szerződés

Javaslat ű vdlasztdsi plakdtok elhelyezésével kapcsolatos Nyilatkozat
elfogudósdra.

38t2014.(rr.28.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
felkéri a jel<ilő szetvezeteket, a 2014. évi országgyűlési vźiasńásokat mege|őző

kampanyidőszakban a váIasztás céIjfua biĺosított hirdetési hely és plakátfelület kihelyezésre
v onatko ző, me ll ékelt Nyi latko zat ĺj nkénte s elfo gadás aľ a és aláir ásár a.

Felelős: polgármesteľ
Hatátiđo : 201 4. maĺcius 3.

A Polgármesterĺ Kabinet táiékoztatása alapián: A Nyilatkozatot 6 párt képviselője írta
a|á. A FIDESZ - Magyaľ Polgári Sziivetség és a Keľeszténydemokľata Néppárt; a
Jobbik Magyaľországért Mozgalom; a Magyaľ Szocialĺsta Párt, Együtt Korszakváltĺók
Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Libeľális
Párt; az Uj Magyarország Párt; a Szociáldemokraták Magyar Polgári Páľtja és a
Ktizösség a Társadalmi Igazságosságéľt Párt.

a|áírásra keľült 20|4. máľcĺus 31. napjával.
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Iav as lat fellebb ezé s elbír ĺÍlĺÍs ĺÍra

40t2014. (rII.0s.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy Deák Péter ügyében a 04-1300412013. számu, az
adósságkezelési szolgáltatás és ađósságcs<ikkentési támogatás iránti kérelem elutasítása
tźrgyábarlhozottl.fokúhatźltozatothelybenhagyja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014' maľcius 5.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámoeatásĺ Iroda táiékoztatása alapián: a
m ás o dfokú d ö ntés rő l a határ ozat p o stázás ra került az iigy fé| r észér e.

Javaslat dijntések meghozataldra ű Magdolna Negled Pľogram III.
me gv aI ó s ítús úv aI kap cs o latb an

42ĺ2014. (nI.05.)
A Képviselő-testület úgy dĺint' hogy

1. a) elfogadja a KMoP-5.|.1lB-I2-k-2012-0001 azonosító szźrĺÍl Magdolna Negyed
Program III., G1/1 Képzések, szakképzések projekt szakmai tarta|mźnak helyettesítő
módosítása keretében az ővodai dajka képzésnek azB|ę|miszer-, vegyi aľu és gyógynĺlvény
eladó szakképzéssel történő kiváltását és kezdeményezi a Tźtmogatási Szerződés
móđosítását.

b) felkéľi Rév8 Zrt-t a Támogatási Szerződés módosítási kérelem dokumentáciőjtnak
előkészítéséľe.

Felelős: a) pont esetében polgĺírmester, b) pont esetében Rév8 Zrt.
Határiđő: a) pont esetében 2014. maľcius 5.' b) pont esetében 2014. március 14.

2. a hatfuozat I. pontja a|apjźn felhatalmazza a polgáľmestert a Támogatási Szerződés
módosításráľa irányuló kérelem alźtírźsźra és a Pro Regio Kĺizép-Magyarcrszági Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató NonproťĺtKözhasznú Kft. felé töľténő benyújtásráľa.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 20I 4. maĺcius 1 7.

3. az MNP-III-PA/01 kódszámmal, ,,Közcisségi Akcióľ'címmel kiíľt minĹprojekt páLytaatt
felhívás tźlrgyábana

. Magyaľ Emberi Jogvédő Központ Alapitváĺy
o Reflekt Stúdio Nonpľofit Kft.

által benýj tott páIy ázatok érvényesek.

Felelős: polgármester
Hatźniđó: 20I 4. maľcius 05.

4. az MNP-Iil.PA/O1 kódszámmal, ,,Közcisségi Akciók'' címmel kiírt mini-projekt pźiytnati

. 
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
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5.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0I4. maľcius 05.

az MNP-III-PA/03 kódszĺímmal, ,,Sport, szabadidő' egyéb lakossági programok'' címmel
kiírt mini-proj ekt p źlIy źnati felhívás ttn gy áb an a

o Giusto-Kamara Művészeti Kozhasznű Nonprofit Kft .

o Józsęfraľosi Kozosségi Hazak Nonprofit Kft.
. Kapocs Ifiúsági onsegítő SzolgtiatAlapítvany
. Magyar Emberi Jogvédő Kozpont Alapítvány (3 db pá|yazat)

által benýj tott p áIy źnatok érvényesek.

Felelos: polgármester
Hatfuído : 2014. marcius 05.

az MNP-III PAi03 kódszámmal, ,,Sport, szabadiđó, egyéb lakossági programok'' címmel
kiírt mini -proj ekt páIy azati elj áľást eľe dménye snek nyi lvanítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 4. marcius 05.

az MNP-III_PA/06 kódszámma|,,,Szocíźiis Lakhatási Technikai Segítségnýjtás', címmel
kiírt miniprojekt pźiyźtzati felhívás tźtgyábarl a

. Magyar Vöröskeľeszt Budapest Főváľosi Szervezet
által benyúj tott p źiy ázat érvénye s.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2014. maľcius 05.

az MNP-III_PA/06 kóđszámmal,,,Szocíttlis Lakhatási Technikai Segítségnýjtás'' címmel
kiírt mini -pľoj ekt páIy ázati e|j ár ást eredm énye snek nyilvanítj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. maľcius 05.

ahatározat 3., 5.,7 ., pontja a|apjarl támogatási szerzodést kĺjt a:

a.) Magyat Emberi Jogvédő Központ Alapítvĺánnyal (székhely: 1085 Budapest, Baross u.

28. fszt. 2., nyiIvéntartási szźĺn.. 4740, aďőszźlm: 18062063-I-42), me|y a|apján a

,,Gyermekj átsző a Kálvária téÍen'' mini-projekt megvalósításźra I800 000 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesül.

b.) Giusto-Kamara Művészeti Koáasznú Nonprofit Kft-vel (székhely: 1086 Budapest,
Koszoľri u. 23.I. 9., cégjegyzékszám: 01-09-990869, adőszźĺrl: 24109440-2-42), me|y

alapjáĺ ,,A Giusto Kamarazenekar hangversenyei a Kesńýgyźlrban,, mini-projekt
megvalósításźra3}} 000 Ft vissza nem téľítendő támogatásban részesül.

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

28. fsń.. 2., nyí|vźntartási szám: 4740, adőszźmy 18062063-1-42), me|y a|apjźn a

,,Művészetterápiás nytlrí tábot aKttlvária téren'' mini-pľojekt megvalósításara 300 000
Ft vissza nem téríĹend(i ĺímogatásbalr ľészesül.

d.) Jőzsęfvźlrosi KözösségiHázakNonprofit Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér
75., cégsegyzékszźtm: 0I-09-942622, adőszttm 22766117-2-42), mely alapján a

6.

7.

9.



,'Mozdulj Mátyás tér!'' mini-projekt megvalósítására299 817 Ft vissza nem téľítendő
támogatásban részesül.

e.) Kapocs Ifiúsági onsegítő Szo|gáIat Alapítvánnyal (székhely: 1146 Budapest, Zichy M.
u. I4., nyilvántartási szźtm: 1139, adószttm: 19651989.1-42)' mely alapján a ,,Reális
a|temativď' mini-projekt megvalósítására 298 377 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesiil.

f.) Magyaĺ Emberi Jogvédő Központ Alapítvármyal (székhely: 1085 Budapest, Baross u.

28. fsń.. 2., nyiIvántartásí szám: 4740, adősztml 18062063-I-42), mely alapjan a
,,Interaktív sziĺ.lhźz aKáIvária téren'' mini-projekt megvalósításara 300 000 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részestil.

g.) Magyaľ Emberi Jogvédő Központ Alapítvĺínnyal (székhely: 1085 Budapest, Baross u.

28. fszt. 2., nyi|vántartási szám: 4740, ađőszźml: 18062063-1-42), mely a|apjźtn a

,'Anyacsoport a Kálváĺia téren,, minĹprojekt megvalósítására 300 000 Ft vissza nem
téľítendő támogatásban részesül.

h.) Magyar V<jľöskereszt Budapest Főváľosi Szervezetével (székhely: 1051 Budapest,
Arany János u. 31., nyilvántaľtási szám: 5525, adőszám: 19003056-2-41), mely alapjźn
a,,La7<hatási körtilmények javítása12 csaláđrész&e Budapest VIII. kertiletében'' minĹ
pľojekt megvalósításźra} 996 9|0 Ft vissza nem térítendő támogatásban ľészęsül.

i') Reflekt Stúdio Nonprofit Kft-vel (székhely: 1132 Budapest' Alig u. 5.,

cégsegyzékszám.. 0I-09-963187, adőszźĺm: 2338669I-2-4|), mely a|apján a

,,Multifunkcionális közösségi színpađ,, mini-pľojekt megvalósítźstna 2 950 585 Ft
vissza nem térítendő támogatásban ľészesiil.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2014. maľcius 05.

10. a határozat 9. pontja alapján felkéľi a polgármestert a támogatási szerzőđések a|źirásźra.

Felelős: polgármester
Határíđő: 2014. máľcius 1 2.

1 1. a) elfogadja az előterjesztés mellék|etétképező, Budapest-Iőzsęfvźtos Magdolna Negyed
Program III projekt Progľamalap aktualizźL|t Mfüĺ'dési Kézikönyvét.
b) felkéri a Rév8 Zrt-t a hatźlrozat 11. a) pontja a|apjźn az egyeđi pá|yazati fęlhívások
előkészítéséľe.

c) felhatalmazza a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot ahatźrozat II. b) pontja
szerinti egyedi pźiyźzatok értékelését végző szervezet 5 tagjanak kijel<iléséľe, akik
tiszteletdíjban/díjazásban nem ľészesiilnek, valamint a pźt\yźzaÍi kiíľás eredményének
megáIlapítására.

Felelős: a) pont esetében polgáľmesteľ, b) pont esetében Rév8 Zrt., c) pont esetén

Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Hataridő: a-b) pont esetében 2014. maľcius 5. c) pont esetén a Varosgazdálkodási és

Pénzngyi Bizottság 2014. március 10-i ülése.

A Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: A TSZ mĺĺĺlosítási kérelem leadásľa és a Pľo Régió
Kft. által elfogadásra kerüIt. Aszerződésmódosítás 20|'4. május 30-án a|áírásra keľíilt.
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ravaslat Bionikai Innovdciós Központ és Park kiulakítdsdval kapcsolatos

fej lesztési elkép zelés ek tdmo g utds dľa

43t2014. (rII.0s.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. egyetéľt a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Koľlátolt Felelősségtĺ Társaság azon
elképzelésével, mely szeľint a Kormány I493l20I2. (XI.13.) és az ań móđosító
20ITlf0I3. (XII.29.) Korm. hattrozatában foglalt a Bionikai Innovációs Központot és az
ahhoz kapcsolódó Innovációs Parkot Józsefuaros kozigazgatási területén kívánja létre
hozni, tekintettel arra,hogy keľület fejtődése szempontjábólilleszkedik az onkormányzat
hosszú távú fej lesztési célj aihoz.

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

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

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. marcius 05.

A YaeYoneazdálkodási és tjzemeltetési Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a Bionikai
In fo ľm áció s Ktizp ont No np rofit Kft. tá'jékoztatás a m egtii ľtént.

Javaslat vűgyonkezelési szeľződések módosítdsúra

44/2014. (rnOs.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. elfogadja az előterjesztés I. és2. számtmellékletét képező Hoľánszky u. 13. illetve a

Homok u. 7. és Dankó u. 18. szrím alatti <jnkormźnyzati tulajdonú ingatlanokra
vonatkozó vagyonkezelési szeruođések módosításanak taľtalmi elemeit és

f e|hata|mazzaapo|gźtrmesteľtazoka|áírására.

Felelős: polgármester
Hatźltiďo : 20| 4. máľcius 0 5 . a szerzódések aláír źsa 20 1 4. maľcius 3 1 .

2. a lőzsęfváĺosi KözösségiHazak Nonprofit Kft-nek, mint a 35094 he|yrajzi szám a|att
felvett, a Budapest, VIII. keľület Homok u. 7. szźtm alatti és a 35315 helyĺajzi szélm
a|alt felvett, a Buđapest, VIII. keriilet Dankó u. 18. szán a|atti ingatlan
vagyonkezelőjének a vagyonkezelési szeľződésben meghatźtozot1, az
onkormányzatta| szemben fennálló hosszú lejáratÚ kĺjtelezettségét a bevételekben
meg nem ténilő elszámolt értékcsĺjkkenésnek megfelelő tisszeg erejéig elengedi, a
vagy orlkezelési szerződés kötés időpontj átóI 20 17 . j únius 12. napjáíg.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő 20I 4. maľcius 05.



A Vagvongazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a
vagyonkezelési szeľződések módosításai elkészültek, a Felek á.J;ta| a|áírásra kerültek.

Javaslat a helyiség bérleti díjak megdllapítĺÍsdról szóló 248/2013. (VI. 19.)

s zúm ú képv i s e I ő- t e s t iil e ti h atĺźr o zat mó d o s ít á s ór a

45t2014. (rrl.05.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1) a24812013. (VI. 19.) szźtműhatározattnaklI. fejezet 8. a) pontját a következő utolsó

mondattal egészíti ki: A kedvezmény megźilapitásánál nem lehet figyelembe vennl azt.

azidótartamot, ameddig a helyiség nem szerepelt a bérbe adható helyiségek listájan.
2) a 24812013. (VI. 19) számiĺ hatáĺozatának II. fejezet |2. pont szövege az a|ábbira

módosul:

12. Űj bérbeadásnál, ha olyan utcai bejárafu pinceszinti, vagy udvaľľól megközelíthető
hetyiség kerül bérbeadásra, amelyre legalább egy éve nem éľkezett bérbevéte|i ajánlat,
vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont alapjáĺ szttmított bérleti díjon volt nem
lehetséges a bérleti szqzódés megkötésének elmaľadása miatt, továbbá az 5. s)

pontban megáIIapított 4-es vagy aĺ.nál alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a
bérleti díj mértékét a mindenkori közös költség ĺisszegén lehet megáIlapítani a
hatáskijľrel renđelkező bizottság dĺj nté s e alapj an.

3) a 24812013. (VI. I9.) számt hatáĺozattnak II. fejezet 13. pont sztivege az alźtbbira

módosul:

13. Új bérbeadásnźi,haolyan utcai bejaratú ftjldszinti helyiség keľül bérbeadásra, amelyre
legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajanlat'vagy érkezett, de hasznosítása a 8.

pont a|apjáĺ számítoÍt bérleti díjon volt nem lehetséges a bérleti szetzőđés
megkötésének elmarađźsa miatt, továbbá az 5. s) pontban megállapított 3-as vagy
annál alacsonyabb kategóľiába besoľolt állapotú, a bérleti díj métékét a minđenkori
közĺis kĺlltség összegén lehet megállapítani a hatásköľrel ľendelkezo bizoÍtság döntése

alapjźn.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatánđo: 201 4. maľcius 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Képviselő- Testületi határozzthatáiyba lépését
kiivetően azűj szabállyok szerint járnak el.

Javaslat u piacokról szóIó rendelet elfugaddsóra, és a Teleki téri új piaccal
kup cs o lato s dtj nté s ek me g h o zűt aldr a

46t2014. (III.0s.)
A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

I. a 29Il2011. (VII.07.) számthatározat 2.3. pontja helyébe, 2014. miíľcius 05-i hatályba
lépéssel a kĺjvetkező rendelkezések lépnek:
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,,A Teleki téri piacon fizetendő béľleti díjak a piac megnyitásakor:
Bérleti díj (nettp)

1 5.000 értékesítése Ft/m" /hőUzletköľ: Máshol fel nem sorolt termékek

Üzletkcjr:Btife,falatozó(melegkonyhával)üzemeltetése 2.5OOFtlmflhő
termékkĺjľ: - Meleg étel

- Meleg étel árusítása kávéitallal, alkoholmentes itallal
Üzletkör: Nyers éláhiszer arusítás 1.300 Ft/m2lhó

teľmékk<jr: - Zo|đség- és gyĹimolcs
Hús-és hentesĺĺru

- Hal
- Tej, tejtermék (vaj, sajt, turó, savanyított tejtermék stb.)

- Kenyér- és pékáru, sütőipari teľmék,
- Cukľászati készítmény, édesipaĺi termék

Üzletkör: Egyéb élelmiszeľ z.s}OEtlmf hő
teľmékkör: - Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír,

olajos és egyéb magvak, cukor, ső, szátaztésńa,
kávé, tea, ťuszet, ecet, méz, bébiétel stb')

- Édessé gáľu (c sokoládé, des szert, nápolyi, cukorkaĺĺru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkIém stb.),

- Kozérzetjavító és étľend-kieg észító termék (gyógynövény,
bioteľmék, testépítő szeľ stb.)

A díjak az tĄ píac megnyitását kĺjvető második naptári évtől kezdve a Központi Statisztikai
Hivatal źt|talkozzétett eloző évi átlagos inflációval megfelelő méľtékben emelkednek.
A belépési đíj összege, fizetésének iitemezése:
A piacra történő belépési đíjat a béľlők és helyhasználók az alábbiak szerint fizetik meg:
Az új bérlők esetén aZ egyszeri belépési díj versenyeztetési eljaľás keľetében kerül
megállapításra, de tisszege minimum 200.000 Ftlm2 + Afa.
A ľégi bérlők és helyhasznź]őkaz új piacon versenyeztetési eljáľás nélkül kĺithetnek bérleti
szerzőđést, tekintettel arra, hogy ez cserehelyiségnek minősĺil. Ebben az esetben a belépési díj
200 000 Ftlm}+ Afaazzal,hogy

- 5oÁ-ot az előszeruődés megkotésekor foglaló jogcímén
- líYo-ot a béľlemény birtokbavételekor
- 80%o-ot a bérleti szeruőđés megkotését követő hónaptól (azaz 2014. április hónap)

kezdve hĺíľom éven keľesztül havi rész|etťĺzetésse|, azzal, hogy haľom hónapot
meghaladó hátralék esetén egyösszegben esędékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťlzetett ĺisszeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

A piacon a jelenlegi bérlők és helyhasználók részére a bérleti szerződésben az onkormányzat
nem zárja ki a bérleti jogviszonyok átruhtnási |ehetőségét, továbbá a volt felépítmény
tulajdonosok részére a szerződésfü fennállásáig a mindenkoľ hatályos a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítéstikĺe vonatkozó egyes szabályolaól szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény, és a mindenkor hatályos Budapest Fővaľos VIII. kerületi onkoľmtnyzat
tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló
35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rende|ete szerint a bérbeadó hozzźĄtruIása esetén adhať1ák a
bérleményt albéľletbe.

A felépítményÍik éľtékénęk beszámításźú váIasztő helyhasználók a belépési díjat az a|źhbiak
szerint fizethetik meg:

- a belépési díjba beszámító foglaló ill. előleg címén az e|őszerződés megkötésekor a

fel építmény érték b e szźtmításr a kerül,
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- 20oÁ-ot a bérlemény birtokbavételekor
- 8\Yo-ot a bérleti szerzóđés megkötését k<jvető hónaptól kezdve (2014. április

hónaptól) harom éven keresztu| havi rész|etťlzetéssel, azzal, hogy háľom hónapot
meghaladó hźĺra|ék esetén egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťĺzetett összeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

Helyhasználati díjak:
A piacon a termelői és az őstermelői árusító aszta| helyhasználati dijai

- napi helyhasználati díj:
- havi he|yhasználati díj:

bruttó 2. 1 00 Ftlnapl aszta|
bruttó 2I .33 5 Ft[hő l as^al','

Üzlethelyiségek előtti teľületre történo kitelepülés đíja: 100 Ft/m2 +ÁFA

Felelos: polgármester
Határidő: 20|4. marcius 05.

2. a) hozzájáru| az iĄ Teleki téri piacon dohĺínyáru és szeszes italok nélkiili élelmiszer
jellegű vegyes kiskereskedés iizletkĺir folytatásĺĺra szo|gáIő M jelti kereskedelmi blokkban,
59 m2 alapterĹiletú, piaci ĺáľusítóhely hasznáIati jogának bérleti jogviszony keretében
történő átengedéséhęz a VN-Fors Kereskedelmi Kft. részéte, azza|, hogy a szerzodés
hata|yba léptető feltétele a cég nyilvántartásba vételéről szóló jogerős végzés benyÚjtása az
onkormanyzat fe|é és adószám megléte.

b) hozztljáru| az új Teleki téri piac büfe-falatoző ilz|etkor fo|ytatásźlra szo|gá|ő, E3 jelű'
20 m2 alapterĹiletiĺ, valamint baromfi kiskereskedés tizletköľ folyatására A6 jelrĺ' 40 m2
alapterületrí piaci árusító helyiség haszná|atijogának béľleti jogviszony keretében tĺĺrténő _
MEZEI - MATE Kft. (székhely: 1089 Bp., Bíró Lajos u. 35, cégegyzékszám.. 01 09
9653|2) tészéte töľténő - átengedéséhez.

c) hozzájźru| az tlj Te|eki téri piacon zöldség-gyÍimölcs üzletkör folytatásaľa szo|gáIő,
H3 jeltĺ 30 m2 alapterületiĺ piaci árusítóhelynek a Meltamprox Kereskedelmi és Szolgáltató
Bt. (székhely: 1181 Budapest, Havanna utca 58. 5. em. 27., cégsegyzékszźlm:01 06
787469) részére történő bérbeadásĺíhoz az Iván Bt-vel kötött bérleti e|őszerzőďésben

r o gzített tartaImi el emekkel e gy ezó mó don.

Felelős : polgĺármester
Hataľiďő: 20I 4. maľcius 05.

3. a bérleti eloszęrzőđéssel rende|kezo bérlők lhe|yhasználókkal ezenhatáĺozatban foglaltak,
valamint af014. maĺcius 06-źlnhatźiyba|épő apiacokľól szóló önkormźnyzati rendelet, és

a 20|4. maĺcius O6-án hatáIyba Iépő a Budapest Fővaľos VIII. kerületi onkoľmźnyzat
tulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szőIő
35120|3. (VI. 20.) önkormźnyzati rendeletet módosítása szeľinti taľüalommal bérleti
szeruőđéseket köt.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. maľcius 05.

4. a) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, 35I23|II heIyrajzí sztm a|atti új Teleki LászIő
téľi piacon taláIhatő El jelű, 40 m2 alapteriiletű, önkoľmányzati tulajdonban lévő, nem
lakás célú helyiségben a béľbeadőra lartozó felújítási munkák költségének bérleti díjba
történő beszámításźlhoz bruttő I.684.174 Ft összegben a munkák elkésztiltét, valamint
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annak \eigazolását követő legfeljebb 13 hónap a|att, illetve a bérleti jogviszony
fennállásáig, havonta egyenlő részIetben. Amennyiben a bérleti jogviszony abérló béľleti
đíj tartozása miatt felmondásľa keľiilt, a bérlő a még nem ľendezett beruházźsainak
megtérítéséľe nem j o gosult.

b) hozzájźltu| a Budapest VIII. kerĹilet, 3512311I he|ytajzi szám a|attí új Teleki LźszIó
téľi piacon talźtl'hatő E2 je|u,20 m2 alapterĹiletű, önkormányzati fiJlajđonban lévő, nem
lakás célú helyiségben a bérbeadőra tartoző felújítási munkák költségének bérleti díjba
történő beszĺímításához bruttő 1.299,210 Ft összegben a munkák elkészültét, valamint
annak leigazolástń kĺjvető legfeljebb 20 hónap a|att, illetve a bérleti jogviszony
fennállásáig, havonta egyenlő részletben. Amerrnyiben a bérleti jogviszony a bérlő bérleti
díj tartozása miatt felmonđásra keľült, a bérlő a még nem rendezett beruházásainak
megtérítéséľe nem j ogosult.

c) hozzájźlru| a Budapest VIII. kerĹilet,35I23|II he|yrajzi szźtm a|atti új Teleki Lász|ő
téri piacon ta|áIhatő H5 jelű, 20 m2 alapteľületű, önkormányzati tu|ajdonban lévő, nem
lakás célú helyiségben a bérbeadőra tartozó felújítási munkak költségének bérleti díjba
torténő beszámításához bnÍtő 1.407.568 Ft összegben a munkák elkészültét, valamint
aĺmak Leigazo|ását kĺjvető legfeljebb 14 hónap a|att, illetve a bérleti jogviszony
fennállásáig, havonta egyenlő ľészletben. Amennyiben a béĺleti jogviszony abér|ő bérleti
díj 1artozźtsa miatt felmondásra került, a bérló a még nem rendezett beruhźztsainak
megtérítéséľe nem j o gosult.

d) hozzźljénu| a Budapest VIII. kerület, 35123111 he|yrajzi szźtm alatti új Teleki LźszIő
téri piacon ta|á|hatő F jelri, I2 m2 alaptertilehĺ, önkormányzati tJlajđonban lévő, nem lakás
célú helyiségben a bérbeadóra tafioző felújítási munkák kciltségének bérleti díjba történő
beszámításához bruttő 962.414 Ft t]sszegben a munkak elkésziiltét, valamint aľrnak

Ieigazolásźft követő legfeljebb 26 hőnap alatt, illetve a bérleti jogviszony fennállásáig,
havonta egyenlő részletben. Ameĺľryiben a bérleti jogviszony abéflő bérleti díj tartozása
miatt felmonđásra került, a bérlő amég nem renđezettberuhźtzásainak megtéľítésére nem
jogosult.

e) hozzájźlru| a Budapest VIII. keľület, 35123171 helyrajzi szárn alatti új Teleki LászIő
téri piacon ta|á|hatő E3 jelrĺ, 27 m2 alapterületű, önkormányzati bJ|ajdonban lévő, nem
lakás célú helyiségben a bérbeađőra tartozó felújítási munkák kĺiltségének béľleti díjba
torténő beszámításáhozbruttő 839.223 Ft összegben a munkfü elkészültét, valamint annak
Ieigazolását kĺjvető legfeljebb 12 hőnap alatt, illętve a béľleti jogviszony fennállásáig,
havonta egyenlő részletben. Amennyiben a bérleti jogviszony abér|ő bérleti đíj 1'artozása

miatt felmondásľa keľtilt, abér|o amég nem renđezettberuházásainak megtérítéséľe nem
jogosult.

Felelős: polgármester
Hatźríđő: 20I 4' maľcius 05.

5. a hataľozat 3. és 4. pontja alapjtn felkéri a Polgármestert a bérleti szerződések és a
bérbeszámítási megállapodások a|áírásra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: a szerződések és a megállapodások aláirási határidej e 2014. mĺíľcius 20.
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6.a) Az onkormányzat a Teleki piac 2014. évi mfüĺjdési koltségeit az előterjesaés 7.

számumellékletébenrészletezeÍtekalapjánelfogadja.
b) az onkoľmtnyzat a II407 cím - k<jtelező feladat - működési bevételek e\őirtnyzatát
9.213,4 e Ft-tal tĺirli, és a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
általános árta|ék- kötelező feladat - e|őirźnyzatábóI 5.664,4 e Ft-ot toroIaz új piac bevételi
kiesése címén.
c) az onkormtnyzat a II407 cím - kĺjtelező fę|adat - mfüödési bevételek e|okányzatát
3.549,0 e Ft-tal megemeli
d) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkcjdési cél és általanos taľtalékán beli| az
általános tartalék - kötelező feladat - e|óiráĺyzatźú a ztlroLćĺs alól feloldj a és 24.500,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11407 cím - koteIező feladat - dologi előirányzatźna az új piac
múködtetése címén.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. március 5.

7. Az onkormányzat kiadás 11605 cím - önként vá|Ia\t feladat _benńźzási előirányzatán
belül a bérlői igények megvalósu|ásához sziikséges egyéb beruházási munkák 9.198,0 e

Ft e|őírtnyzatát éúcsoportosítja a 11605 cím - ĺjnként vállalt feladat _ felhalmozćtsi cé|tl

támogatásokál|amháztaľtásonkívÍilľee|óírányzatźlra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatfuiđo: 2014. marcius 05.

8. felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozat 6-7. pontjźhan foglaltakat az onkormányzat
költségvetésének következő módosításánál vegye ťlgyelembe.

Fe1elős: polgáľmester
Hatańdő: az önkoľm źnyzat költségvetésének kĺjvetkező módosítása

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 5.
pontjában foglaltaknak megfelelően a béľleti szerződések az átvevő társasággal kerĺiltek
a|áírásra, a bérlőkkel kt'ttitt bérleti szerződések túlnyomó tiibbsége 2014. máľcius 14.

napjával a|áírásra kerüItek. 201'4. május 25. napján az iisszes béľlő ľendelkezik aláíľt
béľleti szerződéssel. A béľbeszámÍtási megállapodásokat elkészítette az IJgyosztá|y, a
bérlők részére a|áírás céljából átadásra keľültek.

ravaslat a rózsefvúros Keritleti Epí.tési Szabdlyzata Qorpsz) módosítdsúval
kapcsolatos diintések meghozűtűlűra

48/2014. (ril.0s.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. módosítja a Jőzsefváros Kerületi Epítési Szabá|yzatźtĺőI sző|ő 66lf007. CXII.I2.)
önkormanyzati reĺdeletet (JOKÉSZ) a 36038 he|yrajzi szárn,ű telkeket magźlban
foglaló területre vonatkozóan úgy, hogy azon az átkĺizlekedés lehetősége továbbľa is
biztosított legyen.
Felelős: polgáľmester
Határiđó: 2011 4. máľcius 5.
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2. módosítja a Jőzsefváros KerĹileti Építési Szabá|yzatfuő| szőIő 6612007. (X[.12.)
önkormányzati renďe|etet (JOKÉSZ) magasabb szintri jogszabá|yokkal való összhang
megteľemtése érdekében.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20|4. március 5.

3. felkéľi a polgármestert, hogy folytassa |e ahatátozat 7. és 2. pontja szerinti ĺorÉsz
módosítás érdekében a tervezési szo|gá|tatás megrendeléséhez sztikséges
kozbeszerzési éľtékhatĺíľt el nem érő bęszerzési eli árást.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. március 5.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üeyosztálv táiékoztatása alapián: a beszerzési eljárás
lefolytatását kłivetően a nyeľtes Pľo Aľch stúdió, Bt-vel a szerződéskiités 20|4. június 3-
án megtöľtént. A módosítási eljárás a 31412012.(xI.08.) Kormányľendeletben
meghatározott e|járási rend szerint folyik.

Iavaslat polgúrmesteri és alpolgúrmesteľi keľet terhéľe történő túmogatdsok
elb íľ úlús dru, valűmint címeľhus znúlati engedéIy meg adúsdra

49t2014. (r[.0s.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a polgármesteri keret terhéľe tźlmogatja az 1956-os Pesti-Srác Alapítvaný cisszesen bruttó
127.000.- foľint tisszegben a 20|4. maľcius 7-én megrendezésľe keľülő Pesti Sľác Díj
źúadtsi ürurepségének megszerv ezése érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. maľcius 5.

2. ahatfuozat I. pontjában foglaltak miatlaz onkormányzatkiađźs 11107-01 cím működési
cél és általĺínos tartalékon belül polgáľmesteri saját keret - cjnként vállalt feladat -

e|őirźnyzatáról tjsszesen 127,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - tjnként vá|Ia|t

feladat - mfüĺjdési célú támogatások äL|amhá^artáson kívtilre e|őiráĺyzatáta az 1956-os
Pesti-Srác Alapítvany tétmogatása címen,

Felelős: polgármester
Hatźniđő: 20I 4. maľcius 5.

3. Santha Péterné alpolgármesteri saját kerete terhére táĺrlogať1a az o|asz Kłiztáľsaság
Nagyktivetsége, Olasz Kultuľális Intézetet ĺisszesen bruttó 300.000.- forint cisszegben
reptezentatív kiadvany köľülbelül 1000 példányban tĺjrténő kiadása céljából, melynek
tárgya az o|asz Ktiztársaság Nagykövetsége, olasz Kultuľálĺs Intézet éptilete és a
magy ar - olasz kulturális kapcsolatok.

Felelős: polgármester
Hataľido: 2014. marcius 5.



4. ahatfuozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím műkcidési
cél és általános taľtalékon belül Santha Péterné alpolgáľmesteri saját keret - önként vállalt
feladat - előirtnyzatźĺrő| cisszesen 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít akiađás 11105 cím _ önként
vállalt feladat - működési célú támogatások áIlanháńartáson kívĹilre előirányzatára az
olasz Kiiztáľsaság Nagykiivetsége, Olasz Kulturális Intézettámogatása címen,

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. maľcius 5.

5. címerhasznźiati engedélyt ad'kí az Olasz Ktiztársaság Nagykiivetsége, Olasz Kultuľális
Intézet (székhely: 1088 Budapest, Bľódy Sándor u. 8.; képviselő: Gina Giannotti
igazgatő) részéte azza|,hogy ar'kizarő|ag a jelen támogatásból megvalósuló kiadványon,
a kiadvány péIdźnysztma szerinti mennyiségbenhatźtrozatlan ideig hasznźihat1a, Budapest
Jó z sefu áro si o nkorm ány zatot mint támo g atő p artner me gj elö l é se célj ábó l.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. marcius 5.

6. címerhasznźiati engedélyt ad ki az ovi-Foci Alapítvány (székhely: 1023 Budapest,
Komjádi B. u. 3. IIll8.; képviseli: Dr. Molnar Andrea elnök) részére azza|, hogy azt
kizźrőIag az .Ą|apíwany honlapjan (www.ovi-foci.hu) hatźrozat|an ideig hasznźihatja,
Budapest Józsefuárosi onkormáĺyzatotmint támogatő paftner megjelcilése céljából.

Felelos: polgármester
Határidő: 2014. maľcius 5.

7. felkéri a polgáľmesteľt a hatfuozatban foglaltak szeľinti táłnogatási szerzóđések a|áirásfua,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. marcius 14.

8. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az ĺjnkoľmźnyzat 2014. évi
kclltségvetéséről szóló rendelet ktjvetkező módosításánźivegye figyelembe.

Felelős : polgiĺrmester
Hatźrtdő: az önkorm ányzat 20I 4. évi koltségvętésének ktjvetkező módosítása

A Humánszoleáltatási tigvosztálv táiékoztatása alapián: a Pesti Sľác Alapítvánnyal
20|'4. március 28.án, az o|asz KulturáIis lntézette| 2014. április 2.án keľült a|áírásra a
támogatási szerződés. A címerhasználatĺ engedély az ovi-Foci Alapítvány és az o|asz
Ku ltu rális Intézet r észér e 201 4. március 7.én megküld ésľe keľüItek.

A Pénzĺievi Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a Képviselő-testület 49ĺ201'4. (I[.05.)
szálmű határozatálnak 2.;4. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetésĺ módosítása a
2014. évi kiiltségvetésről sző|ő 312014. (II.13.) tinkoľmányzati ľendelet módosításáľól
szőIiő 1712014. (v.15.) számrli önkoľmányzatirendeletben végľehajtásra keľiĺlt.
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ruvaslat a Józsefvúľosi Intézménymííködtető Központ és az óvodúk között
meg kötö tt m unkameg o s ztús i meg álI ap o dás mó do sítás dr a

50ĺ2014. (III.05.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1) jóvahagyja a Munkamegosztási megállapodás a Józsefvárosi IntézménymiÍkĺ)dtető
Központ és az óvodók kazatt dokumentum módosítását az előterjesztés mellékletében
foglalt taľtalommal?0I4. mĺírcius 10. napi hatĺíllyal.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. március 05.

f) fe|hata|mazza a polgáľmestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentum
a|áírástra'

Felelős: polgármester
Határidő: 201,4. március 20.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztály táiékoztatása alapián: a Munkamegosztási
megállapodás a Józsefuárosi Intézményműkiidtető Központ és az óvodák kłiztitt
a|áírásra került.

J av as I at óv o dav e zetői p úIy d'zato k kiíľ ús úr a

5Ĺ1201'4. (III.05.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) óvodavęzętoi pá|yázatokat je1entet meg a KoszorĹl Napközi otthonos ovoda, a Napsugár
Napközi otthonos ovoda, a lÁ-fl-r'q. Napkcizi otthonos ovoda, a Kincskereső Napközi
otthonos óvoda és a Várunk Rád Napkĺjzi otthonos óvoda vezetoi á|Iáshelyére az
e|őterjesztés 1 -5. melléklete szerinti taľtalommal.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. maľcius 5.

2.) a nemzeti kĺjznevelésről szőIő 20| 1. évi CXC. ttirvény 67. s 0) bekezdésében fog1altak
alapjan' nyilvános pá|yazÍatás lefolytatása nélkiil egyetért a Pitypang Ąapkcizi otthonos ovoda
(1087 Budapest' Százados út I4.) vezetoje, Varadiné oľosz Agnes ismételt vezetoí
megbízásźxal 5 évre sző|őan, a 2014. augusztus 01. - 2019. július 31. napjaig terjedő
időszakľa.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlridő: 2014. március 5.

3.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1.) pontja szerinti pá|yźzati
felhívások megjelentetéséľől a kormányzati személyugyi ígazgatásí feladatokat ellátó szeľv
internetes oldalán, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat intęmetes honlapján , az oktattsi és
Kulturális Közlĺinyben.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0I4. ápľilis 30.



4.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában kiírt pá|yázatok elbirá|ására,
valamint a határozat 2.) pontjában meghattrozott óvodavezetői megbízásra vonatkozó
j avaslatot terj essze be a Képviselő-testület 20l 4. j úliusi első ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a képviselő-tęsttilet 2014.júliusi első ülése

A Humánszolgáltatási ÜgyosztáIy táiékoztatása alapián: az ővodavezetői páIlyź.zati
felhívások a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat e||átó szeľv internetes
oldalán és a Budapest Józsefvárosi Onkormányzat internetes hontapján 2014.04.23. _
f0|.4.05.23. kőzőtt, továbbá azoktatásĺ és Kulturális Kłizliĺny 2014. évÍ 7-8. számában
kőzzététe|re keľĺiltek. ĺ. ľĺtypang Napktizi Otthonos óvoda vezetőjénektájékoztatása a
képviselő-testiileti dtintésről 20t 4. március 1 1 -én megtiirtént.

Juvuslat ű 2014. évi orszúggyíÍlési vdlasztds sorún kijzremiÍkijdő
s zűv azűtszúmlúló bizotts dg vólasztott tagj aira

s3t2014. (ril.0s.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy

I. aváIasztási eljaľásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. $ (1) bekezdése alapjźln a2014.
évi országgytĺlési váIasńás soľĺín kĺizremiĺködő szavazatsztm|tllő bizottsági tagoknak a

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

Felelős: jegyző
Hataridő: 2014. maľcius 5.

2. avá|asztási eljĺĺľásról szóló 2013. évi XXXVI. tĺirvény 24. $ (1) bekezdése a|apjána2014.
évi országgnĺlési vźiasztás során kĺizreműkĺldő szavazatszámláLő bizottsági póttagoknak a
határozatZ.sz.mel|ékletébenfęlsoroltszemélyeketmegvá|asztja.

Felelős: jegyző
Hatźrtdó: 20I 4. maľcius 5.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: A szavazatszámláiő bizottságok a váIasztási
eljáľásról szóló 20t3. évi xxxvl. tiiľvény alapján megalakultak és megkezdték
műktidésiiket. A diintés további intézkedést nem igényel.

BeszĺÍmoló a Képviselő-testiilet bizottsdgai 2013. mújus I. _ 2013. október 31.
kti zii tt dtr uh úzo tt h atús kti r b en h o zo tt dö nté s ein ek v é gr e h aj tús dr ó I

s4t20r4. (rrr.0s.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy az előterjeszés 1. számí mellékletét képező
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az e|őterjesńés 2. szźtm,ű mellékletét
képező Humánszo|gá|tatási BizoÍtság 2013. május I. _ 2013. október 31. közĺjtt, átruházott
hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtźsárő| sző|őbeszámolókat elfogadja. 
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2.

Felelős: polgármester
HattLÍidő: 2014. március 5.

A Szervezési és Képviselői Iroda táiékoztatása alapián: ahatározat végľehajtása további
intézkedést nem igénye|.

lavaslat az EBH/745/2013. iigyirutszdmon folyamatban Iévő eljúrdsban
előt erj e s ztett e gy ezs é g me gtdr gy aI ds ór a

s6t2014.(rv.23.)
A Képviselő-testĺilet úgy dĺint, hogy
1. az Egyen'Iő Banásmód Hatóság előtt folyamatban lévő 2013. december 13. napjĺín,

EBH174512013. tigyszámon indult eljarásban a Jőzsefvárosi Román onkoľmĺányzat, a
Józsefuarosi Német Nemzetiségi onkormányzat és a Józsefuárosi Szlovák
onkormányzat źita| előterjesĺett egyezségi ajánlatot nem fogadja el.

Hatáľidő: 2014. źtprlLis 23.
Felelős: polgáľmester
felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testiilet dĺjntéséľől a Jőzsefvárosi Román
onkormĺínyzatot, a Józsefuáľosi Német Nemzetiségi onkormźnyzatot és a
Józsefuarosi Szlovák onkoľmányzatot éľtesítse azzal, hogy az iigyben az
onkorman yzat nem zárkőzikel a kérdés egy ezségútj an töľténő rendezése e1ő1.

Határidő: 20I 4. ápľilis 3 0.
Felelős: polgáľmester

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a jegyzőĺ_ a jogi képviseletet ellátó illetékes szervezeti
e gys é gen _ keľe s ztül' táj éko ńassa az E gy en7ő B ánásmó d Ható ságot j el en hatáĺ ozatr őI.

Hatáĺidő: 20I 4. április 3 0
Felelős: polgármester

A JeeYzői Kabinet Töľvénvesséei és Peľképviseleti Iroda táiékoztatása alapián: Mind az
eljárásban érĺntett nemzetĺségi önkoľmányzatokat, mind a Hatóságot a döntésről
tájékoztattá.k,

J av as l at a I ó zs efv dr o s i t érji gl e l ő k am er ar e n d s zer fej l e s zt é s é r e

57ĺ20|'4. (Iv.23.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a kozbíztonság ncivelését szolgáló önkormźnyzati fejlesztések tźlmogatásźról szóló
28l20I4. (rv.l.) BM rendelet szerint vissza nem térítendő támogatást igényel a
téľÍigyelő kamerarendszerek bővítéséhez ĺisszesen 246.000.000 Ft összegben.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2014. áprĹ|is 23.
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ahatározat 1. pontja a|apjáĺ felkéri a polgármesteľt a támogatási kérelem és annak
valamennyi mellékletének benffi tására.

Felelős: polgármester
Hatarido: 2014. tlprílis 24.

a) előzetes kötelezettségetvá||a| arra,hogy aberuházás a megvalóSításától számított 5
évig a bővített és fejlesztett térĺrgyelő kamerarendszert az eredeti rendeltetésének
megfelelően - a működtetésľe vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával -
hasznźůja;

b) a meglévő és bővített és fejlesztett térfigyelő kameraľendszer műktidtetéséľe és
tizemeltetésére 2015. évtől évente kĺjtelező feladatként 151.153.0 e Ft-ra e|ózetes
kötel ezetts é get v á||al.

Felelős: polgármesteľ
Hateľidő a) pont esetén 2014. ápľilis 23., b) pont esetén 2015. évi és az azt követő

évek költsésvetés teľvezése

4. felkéri a polgármestert a támogatási szerződés a|áirásźra, és egyben felhata|mazza a
támogatási szeruődés és annak esetleges módosításainak a|źfuźsźra, amenrly7ben az
nem érint önkormányzati forľásbevonást, hataridő módosítást, a támogatási
kérelemben foglaltak szerinti taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármesteľ
Határíđő: tĺĺmogatói dĺjntést' va1y az esetleges módosítást követően azomal

A Vagvoneazdálkodási és tjzemeltetési tjgyosztálv táiékoztatása alapián: a támogatási
kérelem benyújtásra keľüIt a Belügymĺnĺsztéľium felé.

A Pénzůicvi Üwosztálv táiékoztatása alapián: a Képvĺselő-testĺilet 57120|4. (IV.23.)
számű hztározatáłban fogla|tak az ügyosztály részérő| a pá|yánat elbírálásáig kĺiliin
intézkedést nem igényelnek.

Javaslat űz onkormdnyzathoz kapcsolódó dotgozlík ľészére paľkolĺÍs
biztosítdsdra, pĺźlyĺźzat kiírdsdra a Budapest WII., Kĺtlvdria u 9. és Kőľis u.

4/b. szúm alatti telkek bérbeadĺźsa tĺźrgldban, valamint javaslat az
onkormĺÍnyzat tulajdonĺtban daó iires telkek, felépítményes ingatlanok,
gépkocsi-beĺtllók és dologbéľlet bérbeaddsdnak feltételeiľőI szóIó 59/2011. (XI.
0 7.) önkormányzati rendelet módosítúsdra

s9t2014. (rv.23.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) visszavonja a 16512013. (V. 08.) számu,16812013. CV. 08.) szźĺrlu, valamint a24512013.

(VI. 1 9.) számt hatźlrozatát

2.

a
J.
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f.) eltér a24812012. (VI. 19.) szánu képviselőtestületi határozatII. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott béľleti díjtól és egýttal az onkoľmtnyzat íntézményei, az onkormtnyzat
tulajdonában áI|ő gazdasági társaságok, az onkormányzat ferntartásában működő
intézmények' valamint a Budapest Főváľos Kormányhívatala VIII. kerületi Hivatala
dolgozói részéte dolgozói bérleti đijata|Iapit meg, amelynek osszege 2014. évben 1.526,-
Ft/hó + Áfďgopkocsi-beálló, amely minden évben az fogyasztói árindexnek megfelelő
mértékben nĺjvekszik. A Közterület-Íělügyelet szolgálati gépjármuvei, valamint a JIK
szo|gá|ati gépjárműve a Budapest VIII., József u. 27. szám a|atti telken ingyenesen
parkolhatnak, mivel közfeladatot látnak el.

3.) a Fazekas Mihály Altalános Iskola és Gimnazium dolgozoi szárrĺtra legfeljebb 15 db
beálló-helyet biztosít. A Fazekas Mihály Általanos Iskola és Gimnázium dolgozói
szźlmźtra a szabad feľőhelyek fuggvényében, de legfeljebb 8 db beálló-hely erejéig a
Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti telken is engedélyezi a dolgozói paľkolást.

4.) egy dolgozó egy darab dolgozói bérleti díjú bérleti szerződés megkötésére jogosult.
5.) a Budapest VIII., Béľkocsis ll.32., a Kaľácsony S. u. 29., a Koszoru u.26., aLujzau.32,

a Magdolnau.28. sztlm a|attí telkeket egyéni gépkocsi-beá||ő cé|jára történő hasznosításra
kijelöli. A telekingatlanokon az onkormányzat tulajdonában áIIő tiľes telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-bęállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről
sző|ő 5912011. (XI. 07.) cinkoľmányzaÍi rendelet, valamint a Képviselő-testület 248/f0I3.
(vI. 19.) száműhatározat 8/c. pontja alapján töľténő parkoláson tul, az onkoľmányzat
intézményei, az onkormźnyzat tulajdonában źi|ő gazdasági taľsaságok, az onkormányzat
fenntaľtásában műktjdő intézmények, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII.
kerületi Hívatala dolgozói tészéte is biztosít parkolási lehetőséget a jelen hatfuozatban
foglalt feltételek mellett.

6.) a Budapest VIII., József u.27. és Vajdahunyad u. 9. szám alatti telekingatlanokat a
továbbiakban is kizáro\ag az onkormanyzat intézményei, az onkormanyzat tu|ajdonában
á||ő gazđasági társaságok, az onkormányzat fenntaľtásában működő intézmények,
valamint a Budapest Fővaľos Kormányhivata|a VIII. kerületi Hivatala dolgozói részére
parkolás célj ából hasznosítj a.

7.) u onkormanyzat tu|ajđonában álló tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi
beállók és dologbérlet bérbeadásĺĺnak feltételeiľől sző|ő 59/20II. (K. 07.) számu
ĺinkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegri óvadék megfizetését a đo|gozók részéľe elengedi.

8.) az onkormĺányzat tuIajďonában álló tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállók és dologbérlet bérbeadásĺĺnak feltételeirol szóló 59l20II. (XI. 07.) számu
onkormanyzati renđelet 15. $ (4) a.) pontja aIapjźn a dolgozók részére e|tekint az
egyoldalú kötelezettség vźi|a|ő nyl'|atkozat kozjegyzoi okiratba foglalásától a bérleti díj
méľtékére tekintettel.

9.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-beállók iizemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásźĺra.
10.) a) a Budapest VIII., Bérkocsis u.32., a Kaľácsony S. u. 29., a Koszoľú u.26, aLqzau.

32., a Magdolna u.28. szán alatli' a Budapest VIII., Kźivfuia u. 9. és Kőris u.4lb. szám
alatti telkek kialakításával kapcsolatos kdltségekĺe |4.356,3 e Ft-ot biaosít a 11602 -
kémény karbantaľtás és kiváltás címen elkülönített keretösszegből 4.600.000,- Ft-ot, a
|akőház életveszély e|hźnítźsa, gazhźůőzat csere címen elkiilönített keľetĺisszegből
9.756.300,- Ft-ot.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 11602 cím _ k<jtelezo feladat -

dologi e|őirőnyzaton belül a kémény kaľbantaľtás és kiváltás előiranyzaftő| 4.600 e Ft-ot,
a lď<őház életveszély elháĺítása, gtzhtiőzat csere e\óirźnyza'ľő| 9.756,3 e Ft-ot
átcsoportosít a telek karbantartás e|ókányzatra lI.009,2 e Ft-ot Bérkocsis u. 32.,
Kaľácsony S. u. 29., Koszoľú u. f6., Lqza u. 32., Magdolna u. 28. szám a|atti telkek
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paľkoló céIjára történő áta|akitási fe|adatainak el|átására, aKáIvtria u. 9. és Kőľis u. 4/b.
szźtm a|atti te]kek bérbeszźtmítására3.347,I e Ft-ot.
c) felkéľi a Polgármestert' hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a
határ o zatb an fo g laltakat Ve gye fi gyel emb e

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. ápľilis 24., aköltségvetési rendelet következő módosítása

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: a bérleti szeľződések megkiitése folyamatos.

60ĺ2014. (Iv.23.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Kźivária u. 9. és Kőľis u. 4lb. szźtm alatti telkeket pá|yazat iújarl
hasznosítja.

2.) apáIyézati felhívás tarta|mát a következők szerint fogadja el:

a.) a minimális bérleti đíj 23I.450,- Ft/hó + Afa

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

c.) a. pá|ytzónak vállalnia kell, hogy bérleti szeruođés kötése esetén a Losonci téri
Altalános Iskola dolgozói részére legfeljebb 8 db beálló-hely eľejéig biztosítja a
parkolást az önkormányzatí dolgozók á|ta| fizetendő, 2014. évben I.526,- Ft/hó +

Áĺĺgeptocsi-beálló béľleti díjon, amely bérleti díj minden év első napjáva| a
fo gyasztói ĺírindexnek megfelelő mértékben növekszik.

d.) a bérlő a paľkoló kialakításával kapcsolatos költségeket és feladatokat köteles viselni,
annak megtérítését a béľbeadőval e|ozetesen megkĺitĺitt megállapođás a|apján kérheti.
Amennyiben a költségek mértékéľől és megtéľítéséľől a felek előzetesen nem
állapodtak meg, úgy abérlő azokmeglérítését semmilyen jogcímen nem követelheti a
béľbeadótól a bérleti jogviszony megszűnését kcivetően sem.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a páIyázatkozzétételére és lebonyolításźlra.
4.) eredménýelen e|jańs esetén a pá|yźzat eredményének megźilapítźsára a

Varo s gazdálko dás i és P énzügyi B i zott ság ot hatalmazza fel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźniđő : 20 l 4. ápnlis 24.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: a páůyá.zat kiíľásľa kerůilt, egy jelentkező vo|t, a
pá|yánat eľedményének megállapítása a 20|4. június 11-i Képviselő.testüIeti ülésľe
előteľjesztésre keľůĺl.

Javaslat a Semmelweis Egyetem Arc. ÁIlcsont- Szőjsebészeti és FogĺÍszati
KlinikĺÍj ĺÍn ak kérelméne k elbíľ dlús dra

61t2014. (rV.23.)
A Képviselő-testület úgy dĺjnt, hogy a Semme1weis Egyetem Arc- Allcsont- Szájsebészeti és

Fogászati Klinikájának Budapest VIII. kertilęt Mźĺriau. 52. számalatti épiilet homlokzataelőtt
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kialakítandő, 4 darab kizárólagos hasznáIatű vźrakozőhely díjmentes használatba adástna
irányuló kérelmét nem támogatja.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 201 4. áptiLis 23.

A VagYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály táiékoztatása alapián: az ügyfelet
táĺjékoztatták a diintésről, és levélben kérték a forgalomtechnikai kezelő BKK-t' hogy
intézkedjen a megfelelő forgalmi ľend kialakításáról.

Javaslat az ingatlan-nyilvdntartdsban 35I78 helyrajzi Szdmon nyilvdntaľtott'
természetben Budapest WII., Jóaef utca 41. szdm alatti, 100 %-ban
ö nkormdnyzati t ulaj do nú ing utlan elideg enítésr e vuló kij eIö lés ére

63ĺ20|'4. (IV.23.)
A Képviselő-testÍilet úgy dĺint, hogy a Budapest VIII., József utca 4I. szám alatÍi,35178 hľsz-
ú éptiletet, valamint az abbarĺ talźtIhatő lakás és nem lakás célú helyiségeket elidegenítésľe
kijetöli. Az eliđegenítésre a kijelölt lakások és nem lakás céljára szolgál'ő helyiségek
tekintetében avéte|átat a vonatkozó, mindenkoľ hatályos cjnkoľmźnyzati rendelet alapjan kell
megállapítani.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataľidő: 2014. április 30.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: a bérlőket éľtesítették ahatározatrő|.

Javuslatfedezet biztosítdsúra a,,Legviľdgosabb tdrsashĺÍz,, pĺźlyúzat kiírúsdhoz

6st2014. (rv.23.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a) meghirdeti a ,,Legvirágosabb tźrsashtn,, kcĺrnyezetszépitó versený, melyhez
10000 tő elsősorban futó petúnia beszeruésére 1.000,0 e Ft-ot biztosít és elfogađjaaz
előterj esztés melléklet ét képezo versenyfelhívást.

b) felkéri a Iőzsefváĺosi Kĺizteľület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálatigazgatőját
n<ivények bęszerzésére és a verseny lebonyolítására.

Felelős: a) polgĺíľmester, b) Józsefuarosi KĺĺĺeľĹilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési
Szolgálat ígazgatőja

Hataľidő: 201,4. źryr1lis 23.

f. a hatáľozat 1. pontja alapjźn felkéri a polgármestert a versenyfelhívás Józsefuaros c.

önkormányzat ingyenes lapjában és a wwwjozsefuaros.hu honlapon tĺjrténő
megjelentetéséľe.

Felelős: polgármester

Határidő : 2014. április 23.

3. a veľsenyfelhívásra jelentkezett tźrsasházak/lakásszcjvetkezetek bíráIatáĺa a zslsri
tagsainakaza|ábbi 5 fot jeloli ki:
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Dr. Ferencz Orsolya
Dudás Istvánné
Kaiser József
Jakabff Tamás
Vĺjrös Tamás

A zsrĺri tagtrai đijazásbaĺ. tiszteletdíjban nem részesiilnek.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. ź.prilis 23.

4. ahatározat 1. pontja a|apján:

a) az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és źita|ános tartalékon belül az
általános taľtalék _ ktjtelező feladat - elóiľźnyzatáĺőI1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím finanszirozási működési kiadáson beIul azírtnyítőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása _ önként vá||a|t feladat - eIőirźnyzatźra.

b) a Józsefuaĺosi KözterĹilet-feliigyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _
önként vállatt feladat - bevételi mfüödési ťlnanszírozásí bevételen belül az
irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn tĺiľténő jóvźirása
előhtnyzatát és a dologi e|őírányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2014. ápľilis 23.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatbaĺ foglaltakat a 2014. évi kĺjltségvetés
kĺjvetkező módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester

Határíđo a költségvetésről szóló önkormźnyzatíľendelet soľon k<lvetkező módosítása

a Képviselő-testůilet 65120|4. (Iv.23.)
számú határozatálnak 1. pontjában foglaltak esetében a ktiltségvetési mĺídosítása a 20|'4.

évÍ kłiltségvetésről szőlő 3ĺ2014. (II.13.) tĺnkoľmányzati rendelet módosításáľól szóló
17 t201'4. (V. 1 5.) számú tinkormányzati ľendeletben végľehajtásľa keľĺilt.

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A
,,Legvirágosabb táľsasház', pá.llyázat veľsenyfelhívása 20|4. május 15.én 20|'4. május22.
ig polgármesteľi diintéssel meghosszabbításľa keľült, majd 2014. május 22-én a
jelentkezési határidő ismételten meghosszabbításľa (2014. május 26-ig) került, egyben a
veľsenyben résztvevők ktiľe is kibővĺĺtt (egyhának, civil szervezetek és

vendéglátóhelyek). A veľsenyfelhívásľa 4 táľsasház jelentkezett, a versenyben résztvevő
társasházakszámára iisszesen 360 tő petúnia került kihelyezésľe.

Jav as lat emléktdbldk és emléko szlop elh ely ezés ére

66120Í4. (Iv.23.)
A Kćpvisclő _testület úgy dont, hogy

a Kźivária tér Baross utca és Illés utca á|tal kozrefogott területén taIá|hatő kettős kereszt

áthe|yezése nem szükséges, mert a tér rehabi\itácíőját nem befolyásolja.
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Felelős: polgáľmester
Határiđő: f0I4. ápr1Lis 23 '

67t2014. (rv.23.) TS IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

Kĺjr kezdeményezését az FTC
Rezső téren l 1 juharfa és 72

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

Íámogatja az EEE Mozgalom és az FTC Baráti
megalapittlsanak 115. évfordulója alkalmából, a
eml éktábl a fe|á||ításźlra vonatkozó an.

Felelős: polgármester
Hatźtť'dő : 20 I 4. ápríLís 23 .

L.

2. az T. pont szerinti fatiltetésľe 540,0 e Ft-ot biĺosít a Jőzsefvttosi KözteľĹilet-felügyelet
és Városüzemeltetési Szolgálat részére.

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

3. a) az |-2. poĺtban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím múködési cél
és általános taľtalékon beliil a varosmaľketing működési céltartalék - ĺ'nként vá|Ialt
feladat _ előiranyzatźrő| 540,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a finanszítozási műkĺjdési
kiadáson bę|u| az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -
kotelezó feladat vá|Ialt - előirényzatfua.

b) a Józsefuárosi Kozteľület-felügyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgá|at 80103 cím _
kötelező feladat bevételi működési ťlnanszirozási bevételen belül a aZ

irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő
jőváirása e|oirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi e|oirtnyzatát 540,0 e Ft-
tal megemeli.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő: 201 4. ápľi|is 23.

4. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet kĺivetkező módosításánál a
hattrozat 3. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős : pol gĺĺrmester
Hataridő: z}T4.június 30. napjáig

5. támogatja a Nemzeti orökség Intézetének kezdeményezését a Corvin köz, mint
tĺjľténelmi emlékhely egységes sztélével való megjelölésével kapcsolatbaĺ, me|yhez
arryagihozzájáru|ástazonkoľmányzatnembiztosít.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2011 4. ápri|is 23 .

A Városfeilesztési és Főépítészi Üeyosztály táiékoztatása alapián: a batározat
végľehajtása további intézkedést nem igényel.
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Jav as lat alp olg úrmesteri keret teľhér e ttjľténő tĺÍmo g utĺÍs elbír dlds úra

68ĺ2014. (IV.23.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l.Egry Attila alpolgármesteri kerete terhére tźtmogatja a Heim Pál Gyermekkóľház
Fejlesztéséért Alapítványt 135.000,- Ft osszegben a beteg gyeľmekek gyógyítása
érdekében.

Felelős: polgármester
Hatrĺridő: 2014. ápri|is 23 '

2. ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belül Egľy Attila alpolgármesteri saját keret - önként vállalt
feladat - e|őirtnyzatárőI 135,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ ĺjnként vállalt
feladat - működési célú támogatások á||aĺnháztartáson kívĹilre e|őfuányzatára a Heim Pál
Gyerm ekk őrhtn F ej le szté s é ért Al apítv ány tźlmo gatás a címen.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201 4. ápri|ís f3.

3. fetkéri a polgármestert a határozatbanfoglaltak szerinti támogatási szeruőđés a|áíttsáta,

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2014. ápríIis 23.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozatbarl foglaltakat az önkormźnyzat 2014. évi
költségvetéséről szóló rendelet kĺjvetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő : az önkorm ányzat 20I 4. évi kĺiltségvetésének következő módosítása

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a támogatási szerződés
előkészítésre került, a felek r észérő| aláírásra v ár.

A Pénzůievi Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a Képviselő-testület 6812014. (IV.23.)
szálműhatározatálnak 1. pontjában foglaltak esetében a ktiltségvetési módosítása a2014.
évi ktiltségvetésről sző|ő 312014. (II.13.) tinkormányzati rendelet módosításárő| sző|ő

|7 l 20ĺ 4. (v. 1 5.) szám ú iin kormán y zati r endeletben végrehaj tás ľa keľĺilt.

Javaslat címer h aszndlati eng edély megadús úr a

70ĺ2014. (IV.23.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

Jőzsefvźros címerének hasznźtlatát engedéIyezi a Budapesti Rendőr-főkapitanyság VIII.
keľĹileti Rendőrkapitányság (székhely: 1084 Budapest, Víg u. 36.; hasznáIaÉrt felelős
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Személy: Segyevi ZoIttn mb. kapitányságvezető) részére azzal, hogy Józsefuaros címerét a
Rendőrkapitányság a rendőri egyenruhákon, a Rendorkapitányság graÍikus fejlécén, a
szo|gá|ati gépjármúveken, valamint a ĺendőrségi kiegészítő ruházaton hatátozatlan iďeig
hasznáIhatja.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2014. április 23.

A Humánszolgáltatási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: a Budapesti Rendőr-
főkapitányság VIII. kerületĺ Rendőľkapitányság vezetőjének tájékoztatása megttirtént a
Képviselő-testület döntéséről.

Javaslat ű Józsefvórosi Egyesített Biilcsődékkel kapcsolatos döntések
meghozűtaIdra

71t20r4. (rv.23.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a Jőzsefvtrosi Egyesített Bcĺlcsődék telephelyein működő Erdekképviseleti Fóľumokba
Sĺíntha Péternét delegálj a.

Felelős: polgármester
Hataľidő : 2014. áprilís 23.

2. jővźhagyja a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsőđék
előterj esztés melléklete szerinti tartalommal 20 I 4.

Felelős: polgármester
Hatźndő : 20 I 4. ápríIís 23 .

3. felhatalmazza a polgármestert a hatźrozat 2. pontjában meghatározott dokumentum
a|áirására.

Felelős : polgĺáľmester
Hataľidő : 2014. ápríIis 23.

4. a Jőzsefvaľosi Egyesített Bölcsődék engedéIyezett \étszźĺmát a Biĺos Kezdet Gyerelďláz
feladatellátása miatt önként vá'||a|t feladatként hatźtrozott ídótartamra 2014. május 01.

napjatőI2016. december 3I. napjáig 1 fővel megemeli a Kjt. szerinti a|ka|mazássa|, igy a
költségvetési szerv engedéIyezett létszttma I57 főről 158 főľe módosul, mely pénzügyi
fedezetet nem igényel.
Felelos: polgármester
Hatźnidő : 20 1 4. áptilis 23 .

A Humá ltatási Üwosztá a Józsefvárosi Egyesített
Biilcsődék iseleti Fóľum Szabáůyzata a|áírásra kerĺilt. A Képviselő.testület
dtintéséről a Józsefváľosi Egyesített Bölcsődékvezetőjének tájékoztatása megtiiľtént, aki
gondoskodik az Érdekképviseleti Fóľumok alakuló üléseinek tisszehívásáról.

Eľdekképviseleti Fórum Szabá|yzatát az
április 23 . ĺapí hatźiyba lépéssel.
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Beszźlmoló a két ülés közötti fontosabb eseményekľől

Tisztelt Képviselő.testület!

A két ůités köziitti fontosabb iinkormányzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

i

l2014. ápľilis 15. A Baross utca 103. szám alatti felújított biilcsőde átađól

Civilek a Palotanegyedért Egyesület lakossági fóľuma,
amelyen résztEgry Attila alpolgármester úr és Szilágyi
Demeteľ iselő úr is.

A Gyerek.Viľág napközi otthonos ĺívoda új
gumibuľkolatos udvarának áúadő ünnepségeo amelyen
Sántha Péterné és dr. Sára Botond alpolgármesterek vettek
részt.

i

i20|'4. ápritis 16.
:

i--**-*--"

i

i20|4. április 24.

i

if0|4. április 24.

i

:2014. április 25.

24.

24.

25.

Btilcsődék napja a Hl3.ban.

*-i-*------
iTudományfesztivál megnyitó ůĺnnepség a Magyar Nemzeti

Pqlg{1m-egĺ-eľlłIlyak|HĘff g{gkiitg!ęľp_qb-ga.

A Feľencváľosi Torna Club megalapításának 115.

évfordulĺíja alkalmából ünnepélyes faültetés és táblaavatás
a Rezső téľen, az onkormányzatrészérő| dr. Ferencz
Oľso i-s-ę-!-q-ap-s"'ł""qn.y-_y3.$1é57t-perem-é-4y.9p_.--_;

14. április 30.

Buffó Rigó Sándor, a 100 Tagú Cigányzenekar elntikének
temetése a budapesti Kozma utcai Uj kiiztemetőben.

^,i]j 
Teleki téri piac hivatalos megnyitó ünnepsége.

Azv. Ludovika Fesztivál megnyitó ünnepsége.

iMúzeumok Majálisa a Múzeumkertben, amelyen Sántha
i Péteľné alpolgármester asszony mondott ktisziintő
i beszédet.
i

i Kínai delegáció |átogat ott Jĺózsefuáľosba, Chengdu váľos i

i Jinniu (Aranybika) kerületéből. ZhangWen You elnök
i uľat és ZhangYanwei igazgatő asszonyt Egry Attila
!alpolgáľmesteľ úr fogadta. A delegáciĺó a VIII. kerĺilet és 

i

! Chengdu váľos egyiittműktidésének jiivőbeni lehetőségeiről i

f014. május 20.



i20|4.május22.

2014. május 24. kertjében, kiiszöntőt mondott Sántha Péterné

2014. május 29.

20|4. május 29.

2014. május 29.

20|'4. május 3ĺ'.

i

! łlľ-olsa
i, i

iÁllĺströrze és karľieľpiac megnyitó a Kesztyűgyáľban. i

Az első ,,Csajfeszt,, e|nevezésíĺ fesztivál a Coľvin Sétányon'
az onkoľm ányzat képviseletében dr. Ferencz Oľsolya

---tÉp:śęlgąsłi

i

i Pedagógusnap az olasz Kultúľintézetben.
-*----*-"i--

i

! A Tĺsztviselőtelepi onkoľmányzati B;gy esiilet Rózsa Bál c.

: rendezvényén dr. Ferencz oľsolya képviselő asszony vett

Bóbita családi nap a II. János Pál pápa téren.



2011-2014. év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése

Bank futamidő
Lekötés

éńéknania Lekötés lejárata Osszeg

MKB 1 hét 2011.01.04 2011.01.11 500 000 000

MKB 2 hét 2011.01.04 2011.01.18 500 000 000

MKB 3 hét 2011.01.06 2011.01.27 500 000 000

MKB 1 hét 2011.01.11 2011.01.18 500 000 000

MKB 2hét 2011.01.18 2011.02.01 500 000 000

MKB 2hét 2011.01.27 2011.02.10 500 000 000

MKB 2 hét 2011.02.01 2011.02.15 300 000 000

MKB 2 hét 2011.02.10 2011.02_24 500 000 000

MKB 2hét 2011.02.15 2011.03.01 300 000 000

MKB í hét 2011.03.01 201.ĺ'03.08 300 000 000

MKB 1 hét 20í 1.03.08 2011.03.16 300 000 000

MKB 6 nap 201',|.03.24 2011.03.30 300 000 000

MKB 2hét 2011.03.24 2011.04.07 300 000 000

MKB 3 hét 2011.03.24 2011.04.14 300 000 000

Volksbank 2 hét 2011.04.07 2011.04.21 300 000 000

Volksbank 2hét 2011.04.13 2011.04.27 500 000 000

Volksbank 1 hónap 2011.04.13 2011.05.13 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.04.13 2011.05.04 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.04.14 2011.04.28 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.04.27 201 1 .05.18 500 000 000

MKB 3 hét 2011.05.04 2011.05.25 500 000 000

MKB 3 hét 2011.05.06 2011.05.27 200 000 000

Volksbank 3 hét 201 1.05..ĺ3 2011.06.03 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.05.18 201.ĺ.06'08 500 000 000

MKB 1 hét 2011.05.25 2011.06.01 150 000 000

MKB 3 hét 2011.05.25 201 I .06.15 500 000 000

MKB 2 hét 2011.05.27 20,ĺ 1 .06.10 200 000 000

Volksbank 1 hét 2011.06.09 2011.06.16 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.06.15 2011.06.29 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.06.16 2011.06.23 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.06.21 2011.07.12 150 000 000

Volksbank 2 hét 2011.06.23 2011.07.07 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.06.29 2011.07.06 200 000 000

Volksbank 2 hét 2011.07.05 2011.07.19 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.07.06 2011.07.27 500 000 000

Volksbank 26 nap 2011.07.06 2011.08.01 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.07.12 2011.08.02 500 000 000

MKB 'ĺ hét 2011.07.19 2011.07.26 300 000 000

Volksbank 4 hét 2011.07.26 2011.08.23 300 000 000

Volksbank 4 hét 2011.07.27 2011.08.24 300 000 000

Volksbank 4 hét 2011.08.02 2011.08.30 500 000 000

ctB 3 hét 2011.08.23 2011.09.13 300 000 000

Volksbank 2 hét 2011.08.24 2011.09.07 300 000 000

Volksbank 3 hét 20'ĺ1.08.30 2011.09.20 300 000 000

Volksbank 'ĺ hónap 2011.09.01 2011.10.02 200 000 000

Volksbank 2 hét 20í 1 .09.16 2011.09.30 350 000 000



Volksbank 2 hét 2011.09.23 2011.10.07 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.09.28 2011.10.12 300 000 000
Volksbank 3 hét 201 1 .10.05 2011.10.26 350 000 000

MKB 2hét 2011.10.04 2011.10.18 300 000 000

Volksbank 22nap 2011.10.11 2011.11.02 500 000 000
Volksbank 4 hét 2011.10.11 2011.11.08 500 000 000
Volksbank 5 hét 2011.10.11 2011.11.15 500 000 000

Volksbank 6 hét 2011.10.11 2011.11.22 500 000 000
Volksbank 1 hét 2011.10.18 2011.11.25 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.21 2011.11.11 400 000 000
Volksbank 3 hét 2011.10.26 2011.11.16 350 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.08 2011.11.29 500 000 000
Volksbank 1 hét 2011.11.03 2011.11.10 250 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.03 2011.11.24 500 000 000

ctB 3 hét 2011,11.15 2011.12.06 500 000 000
Volksbank 2hét 2011.11.18 2011.12.02 250 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.22 2011.12.13 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.11.24 2011.12.08 500 000 000

ctB 17 nao 2011.12.02 2011.12.19 500 000 000

ctB 2 hét 2011.12.02 2011.12.16 250 000 000

Volksbank 16 nao 2011.12.06 2011.12.22 500 000 000

ctB 2hét 2011.12.08 2011.12.22 500 000 000

Volksbank 3 het 2011.12.13 2012.01.03 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.12.16 2012.01.06 250 000 000

ctB 3 hét 2011.12.21 2012.01.11 250 000 000

Volksbank 19 nap 2011.12.22 2012.01.10 350 000 000

Volksbank 19 nap 2011.12.22 2012.01.10 500 000 000

Volksbank 2hét 2012.01.03 2012.01.17 500 000 000

Volksbank 18 nap 2012.01.06 2012.01.24 250 000 000

Volksbank 25 nap 2012.01.06 2012.01.31 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.10 2012.02.07 350 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.10 2012.02.07 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.17 2012.02.14 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.17 2012.02.14 500 000 000

Volksbank 3 hét 2012.01.31 2012.02.21 250 000 000

Volksbank 3 hét 2012.02.07 2012.02.28 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.02.07 2012.03.06 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.02.14 2012.03.13 500 000 000

ýoIksbank 5 hét 2012.02.14 2012.03.20 350 000 000

ýolksbank 8 hét 2012.02.10 2012.04.06 150 000 000

ýoIksbank 5 hét 2012.02.21 2012.03.27 250 000 000

Volksbank 5 hét 2012.03.06 2012.04.11 250 000 000

Volksbank 5 hét 2012.03.13 2012.04.17 150 000 000

Volksbank 36 nap 2012.03.20 2012.04.25 500 000 00c

Volksbank 37 nap 2012.03.27 2012.05.03 300 000 00c

Volksbank 43 nap 2012.03.27 2012.05.09 300 000 00c

Volksbank 5 hét 2012.04.11 2012.05.16 400 000 000

Volksbank 6 hét 2012.04.11 2012.05.23 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.04.11 2012.05.30 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.04.17 2012.06.06 400 000 000



Volksbank 7 hét 2012.04.25 2012.06.13 300 000 000

Volksbank 6 hét 2012.05.09 2012.06.20 300 000 000

Volksbank 6 hét 2012.05.16 2012.06.27 500 000 000

Volksbank 6 hét 2012.05.23 2012.07.04 500 000 000

Volksbank 6 hét 2012.05.30 2012.07.11 500 000 000

Volksbank 6 hét 2012.06.06 2012,07.18 300 000 000

ýoIksbank 6 hét 2012.06.13 2012.07,25 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012.06.20 2012.08.01 400 000 000

Volksbank 7 hét 2012.07.04 2012.08.22 500 000 00c

Volksbank 7 hét 2012.07.11 2012.08.29 500 000 00c

Volksbank 7 hét 2012.07.18 2012.09.05 300 000 00c

Volksbank 6 hét 2012.08.01 2012.09.12 250 000 000

MKB 27 nap 2012.08.22 2012.09.18 400 000 000

MKB 4 hét 2012.08.22 2012,09.19 200 000 000

Volksbank 4 hét 2012.08.29 2012.09.26 200 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.05 2012.10.03 300 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.12 2012.10.10 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.19 2012.10.17 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.09.20 2012.10.25 400 000 000

Volksbank 5 hét 2012.09.26 2012.10.31 400 000 000

Volksbank 3 hét 2012.10.10 2012.10.31 300 000 000

Volksbank 27 nap 2012.10.11 2012.11.07 300 000 000

Volksbank 34 nap 2012.10.11 2012j1.14 500 000 000

Volksbank 41 nap 2012.10.11 2012.11.21 500 000 000

Volksbank 6 hét 2012.10.17 2012.11.28 400 000 000

Volksbank 41 nap 2012.10.25 2012.12.05 400 000 000

Volksbank 42nap 2012.10.31 2012.12.12 400 000 000

Volksbank 6 hét 2012.11.07 2012.12.19 200 000 000

ýolksbank 50 nao 2012.11.14 2013.0í.03 500 000 000

ýo|ksbank 7 hét 2012.11.21 2013.01.09 500 000 000

ýoIksbank 7 hét 2012.11.28 2013.01 .16 400 000 000

Volksbank 7 hét 2012.12.05 2013.01.23 200 000 000

Volksbank 26 nap 2013.01.0Ą 2013.01.30 500 000 000

Volksbank 33 nap 2013.01.04 2013.02.06 500 000 000

Volksbank 5 hét 2013.01.09 2013.02.13 200 000 000

Volksbank 6 hét 2013.01.09 2013.02.20 500 000 000

Volksbank 7 hét 20.l3.0'ĺ.09 2013.02.27 500 000 000

Volksbank 7 hét 2013.01.16 20í3.03.06 400 000 000

Volksbank 7 hét 2013.01.23 20,ĺ3.03.13 200 000 000

Volksbank 7 hét 2013.01.30 2013.03.20 200 000 000

Volksbank 7 hét 2013.02.06 2013.03.27 500 000 000

Volksbank 7 hét 2013.02.13 2013.04.03 200 000 000

Volksbank 7 hét 2013.02.20 2013.04.10 400 000 000

Volksbank 6 hét 2013.03.06 2013.04.17 400 000 000

Volksbank 6 hét 2013.03.13 2013.04.24 300 000 000

Volksbank 40 nap 2013.03.21 2013.04.30 500 000 000

Volksbank 48 nap 2013.03.21 2013.05.08 500 000 000

Volksbank 3 hét 2013.04.03 2013.05.15 300 000 000

Volksbank 3 hét 2013.04.10 2013.05.22 200 000 000

Volksbank 48 nap 2013.04.11 2013.05.29 400 000 000



Volksbank 55 nap 2013.04.11 2013.06.05 400 000 000

Volksbank 62 nap 2013.04.11 2013.06.12 400 000 000

Volksbank 63 nap 2013.04.17 2013.06.19 400 000 000

Volksbank 9 hét 2013.04.24 2013-06.26 300 000 000

Volksbank 64 nap 2013.04.30 2013.07.03 300 000 000

Volksbank 9 hét 2013.05.08 2013.07.10 400 000 000

Volksbank 9 hét 20í 3.05.15 2013.07.17 200 000 000

Volksbank 9 hét 2013,05.22 2013.07.24 200 000 000

Volksbank 9 hét 2013.05.29 2013.07.31 400 000 000

Volksbank 8 hét 2013.06.05 2013.07.31 400 000 000

Volksbank 71 nap 2013.06.12 2013.08.22 500 000 000

Volksbank 10 hét 2013.06.19 2013.08.28 200 000 000

Volksbank 10 hét 2013.06.26 2013.09.04 200 000 000

Volksbank 10 hét 2013.07.03 2013.09.11 300 000 000

Volksbank 10 hét 2013.07.10 2013.09.18 300 000 000

Volksbank 10 hét 2013.07.17 2013.09.25 200 000 000

Volksbank 9 hét 2013.07.31 2013.10.02 300 000 000

Volksbank 10 hét 2013.07.31 2013.10.09 300 000 000

Volksbank 47 nap 2013.08.30 201 3.1 0.1 6 400 000 000

Volksbank 34 nap 2013.09.18 2013.10.22 400 000 000

Volksbank 42 nap 20í 3.09.18 2013.10.30 400 000 000

Volksbank 48 nap 2013.09.19 2013.11.06 400 000 000

Volksbank 6 hét 2013.10.02 2013.11.13 300 000 000

Volksbank 6 hét 2013.10.09 2013.11.20 300 000 000

Volksbank 47 nap 2013.10.11 2013.11.27 300 000 000

Volksbank 54 nap 2013.10.11 2013.12.04 300 000 000

Volksbank 61 nap 2013.10.11 2013.12.11 300 000 000

Volksbank 68 nap 2013.10.11 2013.12.18 300 000 000

Volksbank ô8 nap 2013.10.11 2013.12.18 300 000 000

Volksbank 57 nap 2013.10.22 2013.12.18 400 000 000

Voĺksbank 70 nap 2013.10.30 2014.01.08 300 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.06 2014.01.15 400 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.13 2014.01.22 300 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.20 2014.01.29 300 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.27 2014.02.05 300 000 000

Sberbank 35 nap 2013.12.04 2014.01.08 150 000 000

Sberbank 35 nap 2013.12.11 2014.01.15 300 000 000

Sberbank 21 nap 2013.12.18 2014.01.08 150 000 000

Sberbank 35 nap 2013.12.18 2014.01.22 300 000 000

Sberbank 22nap 2013.01.07 2014.01.29 400 000 000

Sberbank 28 nao 2013.01.08 2014.02.05 300 000 000

Sberbank 35 nap 2013.01.08 2014.02.12 150 000 000

Sberbank 35 nap 20í3'01.08 2014.02.12 í50 000 000

Sberbank 35 nap 2014.01.15 2014.02.19 400 000 000

Sberbank 28 nap 2014.01.15 2014.02.12 300 000 000

Sberbank 35 nap 2014.01.22 2014.02.26 400 000 000

Sberbank 42 nap 2014.01.22 2014.03.05 200 000 00c

Sberbank 42nap 2014.01.29 2014.03.12 400 000 00c

Sberbank 28 nap 2014.02.05 2014.03.05 200 000 00c

Sberbank 42 nap 2014.02.05 2014.03.19 300 000 000



Sberbank 49 nap 2014.02.05 2014.03.26 300 000 000

Sberbank 49 nap 2014.02.12 2014.04.02 300 000 000

Sberbank 56 nap 2014.02.19 2014.04-16 250 000 000

Sberbank 49 nap 2014.02.19 2014.04.09 400 000 000

Sberbank 28 nap 2014.02.26 2014.03.26 200 000 000

Sberbank 42 nap 2014.03.05 2014.04.16 200 000 000

Sberbank 49 nap 2014.03.05 2014.04.23 200 000 000

Sberbank 49 nap 2014.03.12 2014.04.30 300 000 000

Sberbank 49 nap 2014.03.19 2014.05.07 300 000 000

Sberbank 35 nap 2014.03.19 2014.04.23 200 000 000

Sberbank 35 nap 2014.03.26 2014.04.30 150 000 000

Sberbank 56 nao 2014.03.26 2014.05.21 200 000 000

Sberbank 49 nap 2014.03.26 2014.05.14 300 000 000

Sberbank 49 nap 2014.04.09 2014.05.28 250 000 000

Sberbank 26 nap 2014.04.11 2014.05.07 200 000 000

Sberbank 54 nap 2014.04.11 2014.06.04 400 000 000

Sberbank 61 nap 2014.04.11 2014.06.11 400 000 000

Sberbank 68 nap 2014.04.11 2014.06.18 400 000 000

Sberbank 42nao 2014.04.16 2014.05.28 250 000 000

Sberbank 56 nap 2014.04.23 2014.06.18 200 000 000

Sberbank 63 nap 2014.04.23 2014.06.25 200 000 000

Sberbank 56 nap 2014.04.30 2014.06.25 300 000 000

Sberbank 56 nap 2014.04.30 2014.06.25 150 000 000

Sberbank 70 nap 2014.05.07 2014.07.16 300 000 000

Sberbank 53 nap 2014.05.14 2014.07.16 300 000 000

Sberbank 70 nap 2014.05.21 2014.07.30 200 000 000

Sberbank 53 nap 2014.05.21 2014.07.23 300 000 000

Sberbank 33 nap 2014.05.28 2014.07.30 250 000 000

Sberbank 56 nap 2014.05.28 2014.07.23 150 000 000

|ekötve osszesen 2014 05.31 Sberbank (volt Vo|ksbank) 3 550 000 000

á l |am i hozzď1ár u|áso k fo lyószá m |a S be rba n k (vo|t Vo I ks ba n k) 44 599 526

hivataI fo|yószámla egyen|eg Sberbank (vo|t Vo|ksbank) í8 657 548

kt|tséovetési szá m la eqven leoe 20 1 4.02. 1 8 Sbel bank (volt Volksba 212 550 511

Bankonként összesen

Bank futamidő
Lek<ités

éŕéknania Lekötés lejárata Osszeg

KH Bank c

Raiffeisen c
50erDanK

Ivolt
r/olksbank) 68 250 000 000

MKB 8 350 000 000

ctB 2 300 000 000




