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Késziilt Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmányzatKépviselő-testtilet 2014.
június 1l.én 13.00 órakoľ aJőzsefvźtosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as

tar gy alőj ában me gtaľtott 5. ľe n d kívĺi lĺ ül é s éľő l

Jelen vannak: Dr. Kocsis }ĺí:áté, Balogh István, dr. Dénes Margit, Dudás Istvánné, Egry
Attila, dr. Ferencz oľsolya, Guzs Gyula, Jakabfu Tamás' Kaiser József,
Komássy Ákos, Pintér Attila, dr. Révész Mrárta, Soós György, Sántha
Péterné, dr. Szilágyi Demeter, SziliBa|tus, Vĺirös Tamás, Zentai oszkríĺ

valamint a meghívottak:
dr. Sáľa Botond _ alpolgáľmester, Rĺmán Edina . iegyző, dľ. Mészár Erika - a|jegyző,
dľ. Kovács Gabrĺella - a|jegyző
dľ. Pesti lvett - Polgármesteri Kabinet vezetoje, dr. Palotaĺ Péteľ - Polgáľmesteľi Kabinet
Titkaľság irodavezetője, dľ. Sánta Zsőfia - Jegyzoi Kabinet vezetője, dľ. Sommer János -
Törvényességi és Peľképviseleti Iroda vezetoje - Mátľaházi Judit _ Személyiigyi Iľoda
vezetője, Fábián Máłrta _ Belső Ellátási Iroda vezetője, Szedliczlryné Pekáľi Kaľolĺna -
Szervezési és Képviselői Iroda vezetoje, Majerné Bokoľ Emese - Bęlső Ellenőrzési lroda
vezetoje, dľ. Bojsza Krisztina - Humánszol,gá|atí ÜgyosnáIy vezetoje, Hegedűsné Kis
Annamáľia Családtámogatási Iroda vezetóje, dľ. Kóľódi Éva Hatósági
IJgyosná|yvezető, Tóth Csaba _ Igazgatási lroda vezetője, Páris Gyuláné _ Pénziigyi
ŰgyosztáIy vezetője, Pénzes Attĺla - VagyongazdźĺIkođási és Üzemeltetési ŰgyosńáIy
vezetóje, Szabĺó Endre - Létesítményiizemeltetési Iroda vezetője, x'ernezelyi Geľgely
Sándor DLA _ Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály vezetője,Iványi Gyiingyvéľ _
Ft5építészíIrođavezetője, dľ. Szabĺó Orsolya - aJźttásí Hivatal vezetője, Segyevĺ Zo|tán_
t.ómagy, VIII. kerĹileti Rendőľkapitányság vezetóje, Sáfľány Jrózsef . JIKigazgatőja,Yáradi
Gizella - Jőzsefváĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője, Csete
Zo|tán _Révľ Zrt. mb. cégvezetője, Kovács Ottó - Kisfalu Kft. tigyvezetĺ5 igazgatója, Ács
Péteľ _ Jőzsefvárosi KözterĹilet-felügyelet és Váľosiizemeltetési Szo|gá|at vezetője, Kovács
Baľbaľa - Jőzsęfválrosi Kĺjz<jsségiHazak Kft. ügyvezetője, dľ. Koľoknai Andľás _ JE\Z
főigazgatőja, Koscsóné Kolkopf Judit - JEB vezetője, Kertészné Brĺódy Sarolta .
Józsefuárosi Gyermekek Üdtittetéséért K<jzhasznú Tĺĺrsaság vezető-helyettese, Aissou
Ezsébet - Mesepalota Napközi otthonos óvoda vezetoje, Kakuja Kláľa - Katica Btilcsőde
és Napközi otthonos óvoda vezetője, Váľadiné Oľosz Ágnes - Pitypang Napközi otthonos
ovoda vezetője.



Dľ. Kocsis Máté
Köszönti a Hivatal munkatársait, azintézmény- és cégvezetőket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testĺilet tagjait.

A Képviselo-testüIet 2OI4. évi 5. rendkívüli ülését - mely az SZMSZ Í2-I7. $-aiban
foglaltak aIapjáĺ került osszehívásra, megnyitja. Távolmaľađásźi és késését nem jelentette

senki. Megkéri Képviselőtarsait, kapcsoljfü be a szavazógépeiket. Megállapítja, hogy jelen
van 17 képviselő, így a minősített szótöbbséghez 10, az egyszeru szótöbbséghez 9

egybehangző szavazat szükséges. A kĺjvetkező képviselő-testületi ĺilés várható időpontja
z}T4.június 25. szerda 10.00 óra.

*ł<{<

Az a|źhbi előterjesztéseket azok előterjesztői visszavontfü (meghívó szerinti számozźssa|),
így az érintett blokkon belüli számozásvtitozik:

- t l 2. J av aslat ĺóvo d av ezetői páůy ázatok elbíľálás á ra
- 2l4. Javas|at a Coľvin Sétány Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi dtintések meghozata|ára
- 2l5. Javaslat dtintések meghozata|ára az Auróra utcai Egészségcentľum projekttel

kapcsolatban
- 3l4. Javaslat a Homok u.7. szám a|atti ingatlan hasznosításáľa
- 4t7. Javaslat keľületi zöldfelület fenntaľtási és környezetvédelmi koncepció

elfogadásáľa

- 4l9. Javaslat behajtást szabályozó oszlop további míĺkiidtetésére
.6ĺ3. Javaslat a kegyeleti szabályokróI szólĺĎ tinkormányzati ľendelet megalkotására

***

Dr. Kocsis }ĺáté
Szavazásra bocsátja az alźhbi napirendet:

Napirend:

!. Zárt ü lés keľetében tárgy a|andó előteľj esztések

, Juvaslat fel|ebbezések elbírálásáľa zÄFtľ ÜI,És
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné _ alpolgáľmester



2. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat döntések meghozata|ára a Magdolna Negyed Pľogram III.
megvalósításával kapcs olatban
(íľásbeli előterjesztés' HELYSZÍNI ruoszľÁs)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľi4.źńé - polgármester

Egry Attila - alpolgármester
Kaiser József - képviselő
Balogh István Szilvesztęr - képviselő

f. Javaslat a ľÉnxoZ,,4,, P1|yánattalkapcsolatos diintésekmeghozata|ára2. 
(írásbeli előterjesztés, POľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľĺ4láté _ polgáľmester

Egry Attila _ alpolgáľmester
Dr. Szilágyi Demeter _ képviselő

1 Javaslat a ľÉnxoz B jelű főváľosi pá./ryázaton nyertes ,,Játszőtársak _ A
II. János PáI pápa téri játszőtér ktiziisségi célú fejlesztése'' című pľojekt
megvalósításárő| szóló Támogatási Szeződések megkiitésére
(írásbeli előterjesztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Zentaí oszkár - képviselő

n J^vaslat döntések meghozata|ára az Auróľa utcai ľendelőintézetT. 
felrĺjításával(KMOP_4.3.2tA.13.2013-0001)kapcsolatban
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

3. G azdál kod á s t' Gazdasálgi Tá ľsa s ágokat é ľintő elő te ľj esztés ek

' 
Juvaslat a Jóhír Józsefuárosi Nonprofit Kft 20t4. évi iizleti terwének
mĺódosításáľa
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : Kovács B arbaľa - ugyv ezető ígazgatő

) Javaslat a Budapest VIII.' KáIvária u. 9. és Kőľis u. 4[b. szám z|atti telkek
bérbeadásáľa kiírt pá|yázat eredményének megállapításáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľj esztő : Kovács ottó iigyve zeto igazgatő



4. Y agy onkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterj esztések

, Juvaslat a Nemzeti Lovaľda teľiiletére vonatkozĺí ĺóxľsz módosítási
elj á rásban d öntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis i|dáté _ polgármester

, Juvaslat a volt Ganz-Máv ag gyár területen váůtoztatási tilalom elrendeléséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis MźLté_ polgáľmester

1 Javaslat egyetértő nyilatkozat elfogadására Budapest Teľületfejlesztési
Koncepciój ával tisszefüggésben
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

^ 
Javaslat a Teleki téľi piaccal kapcsolatos diintések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

t Javaslat pá.Jyánat kiírásáľa lakóépĺiletek energiatakaľékos fehĺjítása és

koľszeľűsítése tárgyában
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }l4źLté _ polgármester

Á Javaslat a Budapest Józsefváľosi onkormányzat vagyonával kapcsolatos
iinkormányzati rendeletek nJ ódosítására
(íľásbeli előterjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesaő: Dr. Kocsis iľlĺáté - polgármester

. Juvaslat kłizművelődési, kulturális feladatok hatékonyabb ellátása
érdekében szükséges dtintések meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

7. JavaslatktizterüIet-felügyeletifeladatokátadás-átvételére
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺ4áté, _ polgármester



i

i s. Humánszotgíłltatással kapcsolatos előterjesztések

ĺ J"vaslat a kł|znevelési intézmények műkiidtetői feladatainak el|átásáva|
kap cs o lato s dii ntés ek meghozatalár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis }ĺ4áté - polgármester

Santha Péterné _ alpolgiármester

,, Javaslat az a|apítványok 2014. évipá|yázati támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

ą Juvaslat a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos óvodával kapcsolatos
d tintések meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpol gármester

A Javaslat az indítható óvodai csoportok szźtmának meghatározására és
maximálĺs |étszám túllépésének engedé|yezéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Santha Péterné - alpolgármester

t Javaslat ktiltségvetési átcsopoľtosításra
(írásbeli előterj esztés)
Előterj e sztő : S ántha Péterné _ alpolgáľmester

Á Javaslat szolgálati lakás blztosítására
(írásbeti előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Sara Botond - alpolgármester

Dr. Szilágyi Demeter - képviselő

,7 Javaslat az OVI-foci pľogľamhozva|ő csatlakozásľa,. (írásbelielőteľjesĺés,póTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester



6. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat bizottsági tag cserére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

2. Javaslat a Képvĺselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Működési
Szabá|yzatárói sző|ő 25l20I3. N.27.) rendelet, valamint a Polgármesteľi
Hivatal Szerv ezeti és Műkö d és i Szabályzatának mĺí dos ítás ára
(írásbeli előteľjesztés, póľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

4. Javaslat a Polgáľmesteri Hivatal a ,,Megvá|tozott munkaképességű
embeľek ľehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése'' elnevezésíÍ
kiemelt projektben valĺí ľészvételére
(íľásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Rimán Edina - jegyző

Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Tájékoztatők

, Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejiĺ testületi határozatok
végrehajtálsáról, az e(őző ĺĺlés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekľől és az önkoľmányzati pénzeszkłiztik átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(írásb eli táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendet 17 igen,0 nem szavazaÍta|, 1artőzkođás

nélkül elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGY S ZERŰ s zó ľos g sÉc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
t08t20L4. (W.11) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület az alźbbi napirendet fogadja el:



Napiľend:

1'. Zárt iilés keretében tárgya|andó előterjesztések

ĺ J"vaslat fellebbezések elbírálására ZARIT ÜI,ns
(íľásbeli elt'l telj esztés)
Előteľj esztő : S ántha Péterné _ alpol gáľmesteľ

2. Váľosrehabilĺtációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

l Juvaslat diintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Program III.
megvalósításával kapcsolatban
(írásbeli előterjesĺés, HELYSZÍM zuoszľÁs;
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármesteľ
Kaiseľ József - képviselő
Balogh István Szilveszter - képviselő

f. Javaslata ľÉnro7,,4,, PĄ|yánattallĺapcsolatos dtintésekmeghozata|ára
(írásbeli előteľj esĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Egry Attila _ alpolgármester
Dľ. Szilágyi Demeter _ képviselő

. Juvaslat a ľnnro7' B je|íÍ főváľosi páiyázaton nyeľtes ,,Játszőtársak - A
II. János Pź.t párya téri játszőltéľ kłiziisségi célú fejlesztése'' címĺĺ pľojekt
megvalĺósításáról szóló Támpgatási Szenődések megktitéséľe
(íľásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺíľmester

Zentaí oszkáĺ - képviselő

^ Javaslat diintések meghozata|ára az Auróľa utcai rendelőintézet'. fetújításával(KMOP _4.3.2tA-Í3.2013.0001)kapcsolatban
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll/:até - polgármester



3. Gazdźl lkodást, Gazd asá gi Tá ľsasá go kat érintő előterj esztések

, Javaslat a Jĺóhír Józsefvárosi Nonprofit Kft 2014. évi üzleti teľvének
módosítására
(írásbeli előteľj esztés)
El őteť e sztő : Kovác s B arb ar a - ugyv ezető igazgatő

) Javaslat a Budapest VIII., Kálvária u. 9. és Kőris u. 4[b. szám a|atti telkek
bérbeadásáľa kiíľt pá.Iy ázat eredményének megállapításáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Kovács ottó tigyvezető ígazgató

1 Javaslat ktizművelődési, kultuľális feladatok hatékonyabb ellátása
érdekében szükséges diintések meghozata|ára
(ir ásbeli előterj esztés, P OTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Ilĺĺ,áté - polgármester

4. Y agy on kezelés s el, vá ľos ü zeme|tetéss el ka p csolatos előteľj esztés e k

, Juvaslat a Nemzeti Lovarda teľületére vonatkozó ĺóxÉsz mĺódosítási
elj á rásban dłintések meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis }i4:áté - polgĺĺrmesteľ

,, Javaslat a volt Gznz-Mávaggyár területen váitoztatási tilalom elrendelésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Mtńé _ polgármester

. Juvas|at egyetértő nyilatkozat elfogadásáľa Budapest Tertĺletfejlesztési
Koncepciój ával összefiiggésben
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }i4láté _ polgáľmester

Ą Javaslat a Teleki téľi piaccal kapcsolatos döntések meghozata|áta
(írásbeli előterj esztés, POTK-EZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



t Javaslat pá|yázat kiírásáľa lakóépületek energiatakarékos felrĺjÍtása és
korszeľiĺsítése tárgyában
(írásbeli előterj esĺés, PóľrÉzBES ÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Á Javaslat a Budapest Jĺózsefvárosi Onkoľm ányzat vagyonával kapcsolatos
tinkormánvzati ľendeletek mĺidosítására
(írásbeli e!őteq esnés, p orĺ<ÉzB E S ÍTÉ S )
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis lll/:áté _ polgáľmester

7. Javaslat ktizteľĺilet.feliigyeleti feladatok átadás-átvételére
(írásbeti előterjesztés, póTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźIté _ polgáľmester

5. Hu m á nszolgáltatással kapcsolatos előterj esztések

' 
Juvaslat a ktiznevelésĺ intézmények mĺĺködtetői feladatainak ellátásáva|
kapcs olatos döntések meghozata|ár z
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mźúé - polgármester

Sántha Péterné _ alpolgármester

, Juvaslat aza|apítványok20|4. évipáůyárzatitámogatására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

. Juvaslat a Katica Btilcsőde és Napközi Otthonos óvodával kapcsolatos
d iĺ ntés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármesteľ

4. Javaslat az indithatő óvodaĺ csoportok számának meghatározására és
maximális létszám túllépésének engedélyezésére
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő : Sántha Péteľné - alpolgiírmester

Ą Javaslat köItségvetési átcsopoľtosításra
(írásbeli előterj esztés)
Előteľj esztő : Sántha Péterné _ alpolgármester



Á Javaslat szolgálati lakás biztosítására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Dr. Saľa Botond - alpolgáľmester

Dr. Szilágyi Demeter - képviselő

1 Javaslat az OVI-foci programhozu,a|ő csatlakozásľa
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľ;4:áté _ polgármester

6. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat bizottsági tag cseréľe
(írásbeli előterjeszés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

2. Javaslat a Képviselő.testůilet és Szervei Szervezeti és Míĺktidési
Szabáiyzatárő| sző|ő 25120Í3. (v.27.) ľendelet, valamint a Polgármesteľi
Hivatal Szeľvezeti és Míĺkti dési Szab ályz atának mó dosításáľa
(írásbeti előterjesĺés, POTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis iľ;4.áté _ polgármester

3. Javaslat a Polgáľmesteľi Hivatal a ,,JNl.egváůtozott munkaképességű
embeľek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése'' elnevezésű
kiemelt pľoj ektben valĺí részvételére
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesaő: Rimán Edina - jegyző

Dľ. Kocsis llĺ4áté _ polgármesteľ

Tájékoztatók

, Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejíĺ testületi határozatok
végrehajtásáľól, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci j ellegíÍ lekötéséľől
(írásbeli tájékońatő)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľl4áté _ polgármester
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1. Zárt ülés keretében tárgya|andó előteľjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat fellebbezések elbírálására ZÁRT ÜlÉs
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Santha Péterné - alpolgármester

A napirend zdrt iilés keretében ttirtént az Mijn. 46. s @ bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tdrgłaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 109ĺ2014. (u.11.)

szdmú hatdrozatot a zdrt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

2. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 2ĺ!. pontja
Javaslat diintések meghozata|áłra a Magdolna Negyed Pľogram III.
megvalósításával kapcsolatban
(írásbeti előterjesĺés, HELYSZÍN rloszľÁs)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Egry Attila - alpolgáľmesteľ
Kaiser József - képviselő
Balogh Istviín Szilveszter - képviselő

Dr. Kocsis lIáńé
A napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőt Pintér Attila képviselő úľnak.

Pintér Attila
Aki a Kálvĺíria téren járt, |áthatta, hogy a munkálatok állnak, mert valószíĺuleg elfogyott a
kivitelező cégpénze.Kérdezi,hogy ez mennyire veszélyeńeti aKáIvária tér felújítását, és mi
a határíđej e a felúj ítás befej ezésének?

Dr. Kocsis lIáté
Y á|aszadásra megadja a szőt Egry Attila alpolgaľmesteľnek.

Egry Attila
Az eloterjesztést elolvasva lehet erľe a következtetésľe jutni, de a helyes válasz inkább az,
hogy ez egy pénzigy technikai eljaľás, amit a bervhźyő váIasztott. Jogszabtiy eloírja,
tájékoztatrukel| azt a felet, aki majd a szám|átkifizetí, hiszen az onkormányzatnak tudnia
kell, hogy miért nem ő nyujtja be a szárllát, hanem egy falĺtor cég, ekképpen neki ezt a
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tájékoztatást végre kellett hajtania. A munkák nem állnak a téren, a beruházást és az
elkészĹilést sem akadály ozza semmi.

Dr. Kocsis Máté
Az építkezés nem áII|e, és nem fogyott eI apénz, befejeződik határidőben. Komássy Akos
képviselőnek adja meg a szőt.

Komássy Ákos
Miért kell mindig a Magdolna Negyed Programnak helyszíni kézbesítéssel megérkezníe a
Képviselő-testiilet üléseire? Szerinte eZ nem jó' hogy ezek az utolsó pillanatban érkeznek,
kéľi, hogy ez a jovőben ne így legyen.
Tudomása szerint a faktoring az ađősságkezeléssel és a lejárt k<jvetelésekkel foglalkozik,
akkor nem érti, hogy ennek most miért kell a Pľogľamba bekapcsolódnia, hiszen itt semmi
ilyenĺőlnincs szó?

Dr. Kocsis Máté
YáIaszaďásra megadja a szőt Egry Attila alpolgaľmestemek.

Egry Attila
Errnek a faktoringnak itt most nem ez a szerepe, hanem az,hogy a cégpénzeszkozhozjusson
az, ałrlely egyébként a szźlmIa kibocsájtója. Nagyon sok esetben lassú a számlák, kifizetések
átfutása, példáuI az árubźzláncoknál is 90-180 napÍa fizetnek. Ez egy ktjzismert probléma. Ez
a valő életben a vti|a|kozónak komoly pľoblémát okoz, ilyenkor szoktak faktor cégekhez
fordulni, amely egy diszkoĺtta| kiťĺzeti az e||enértéket, ami egy kamatláb alapjan kerĹil
meghatározásra. Itt is annyi történik, mivel egy uniós páIyazatrő| van sző, ne kelljen
megvárni, hogy átfussonaszźtm|a az onkormtnyzaton, a ProRégión, majd amikor jóváhagyźs
történik, mondjuk 60 napra akkor ta|ttnkiťlzętésre kerül. A faktor cég viszont paľ napon beliil
ťlzet, és akkor hozzájut a számla csökkentett értékéhez.

Dľ. KocsÍs M:áúé
További kérdés, hozzászőIás hiányában a napirendi pont vitáját lezĄa, és szavazásra bocsátja
a hatáľ o zati j avas latot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) tudomásul veszi az engedményezés tényét a ,,Ytt||a|kozási szerződés keľetében
Magdolna Negyed Progľam III. Kálvaria téľ ľehabí|itáciőja,, tareyűkozbeszerzési eljárás
eľedményeként,2014. maľcius 24-éĺazBver|ingVárosépítő Epítőipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 2I|7,Isaszeg Aulich u. 3.) kötött vźi|alkozási szerzođés
a|apjźn, az igazoLt teljesítések fiĺggvényében a vállalkoző źĺLta| szám|źlzott vál'Ialkozői
díjľa vonatkozőan.

b) felkéri apolgármestertazengedményezéshez szĹikséges dokumenfumokaláírásfua.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: z}I4.június 1 1., illetve az egyes részszám|ák benyújtását kclvetően azoma|

2. a) a Képviselő-testiilet 32012012. (IX.27.) szám,őhatźnozatttbat|, az MNP III páIyázatban
el nem számolható kiadások fedezeteként meshataÍozott 37 millió forint önkormányzati



forrásból, a költségvetés 11604 kiadási elófuányzatán a ,,társadalmi és gazdasági
programok során kialakításra kerülő nonprofit szo|áItatő helyiségek ľezsiköltsége és
infľastruktuľális költsége teľhére, bruttó 4 millió Ft-ot biĺosít céljelleggel a Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpont részére, úgy hogy az osszeg az MNPIII
megvalósítása kapcsán fellépő dologi kiadások ťlĺanszírozásárahasználható fel.

b) az a) pontban foglaltak miatt az

- onkoľmźnyzat kiadás 11604 cím taĺsadalmi és gazdasági programok soľiín a
kialakításra kerülő nonprofit szolgźlltatő helyiségek rezsiktjltsége és infrastrukturális
kĺiltsége dologi elokźnyzatról _ önként váIla|t feladat - 4.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
ťlnanszírozási mfücidési kiađáson beliil az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása _ onként vállalt feladat - e|őirźnyzatáta.

- a Józsefuárosi Szociális Szolgźitatő és Gyeľmekjóléti Központ 40|02 cím _ önként
vá||alt feladat _ bevételi működési ťĺĺanszírozási bevételen beliil az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatźs ťtzetési szám|źn történő jőváfuása e|óirényzatát és
ezzeI egyiđejrĺleg a kiadás dologi előirányzatát 4.000,0 e Ft-talmegemeli.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatarid(5 : 201 4.június 1 1 .

3. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatźlrozat2. pontjában foglaltakat a k<iltségvetési rendelet
Soron kcjvetkező módosításĺĺnál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határido : 20 1 4. a költsé svetési ľendelęt soľon kĺjvetkező móđo sítása

Dľ. Kocsis N{.áLté

Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem szavazatĺa|, 4 tartőzkodás mellett a hatźrozatot a
Képviselő -testület elfo gadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZAT ALlglIZ MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜK SÉGE S
H'q.ľÁRozA.ľ:
110ĺ2014. (m.11)

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a) tuđomásul veszi az engedményezés tényét a ,,Yźi|alkozási szerződés keretében
Magdolna Negyed Program III. Kálvaľia téľ ľehabilitációja'' tarepkozbeszerzési eljaľás
eľedményekért,20|4. március 24-énazBverlíngVaľosépítő Epítőipaľi, Keľeskedelmi és
Szolgá|tatő Kft.-vel (székhely: 2|l7,Isaszeg Aulich u. 3.) kötott vállalkozásí szerzőđés
alapjźn, az igazo|t teljesítések fiiggvényében a váIIa|koző á|ta| szźtm|ázott vźi|alkozói
díjra vonatkozőan.

b) felkéri a polgáľmestefi. az engedményezéshez szifüséges dokumentumok a|áírźsára.

13 IGEN O NEM 4 TARTóZKODÁSSAL
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Felelős: polgármesteľ
Határiđő 2\I4.június 1 1., illetve aZ egyes ńszszámlák benyújtását követően azottnal

2. a) a Képviselő-testület 32012012. (IX.27.) számíhatátozatábaÍ\ a"' MNP III páIytuatbaĺ
el nem számolható kiadások fedezeteként meghatározott 37 millió foľint önkormányzati
forrásból, a költségvetés 11604 kiadási e|őktĺnyzatán a ,,társadalmi és gazdasági
pľogramok során kialakításra kerülő nonprofit szolźtltatő helyiségek rezsiköltsége és

infrastruktuľális költsége teľhéľe, bruttó 4 milliÓ Ft-oĹ bizttlsíĹ oéljcllcggęl a JÚzsefváľosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részéľe, úgy hogy az osszeg az MNPIII
megvalósítása kapcsán fellépő dologi kiadások ťlnanszírozźsárahaszslálható fel.

b) az a) pontban foglaltak miatt az

- Önkormźnyzat kiadás 11604 cím táľsadalmi és gazdastĺgi programok soľán a
kialakításľa keľülő nonpľofit szolgá|tatő helyiségek rezsikĺjltsége és infrastrukturális
költsége dologi e|óirányzatról - önként vá||a|t feladat _ 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a

ťĺnanszírozási múködési kiadáson beltil az irányitőszeľvi támogatásként folyósított
ttlmogatás kiutalása _ ĺjnként vállalt feladat - eIőkányzatára.

- a Jőzsęfvárosi Szociális Szolgtl|tatő és Gyermekjóléti Központ 40102 cím _ önként

vá||a|t feladat - bevételi működési ťĺnanszírozási bevételen belül az írźnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szźmIán töľténő jőváítása előírányzatát és

ezzeI egyidejűleg a kiadás dologi e|oirćĺnyzatát 4.000,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđő: 2014.június 1 1.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy ahattrozat2. pontjábarl foglaltakat a ktiltségvetési rendelet

soron kĺjvetkező módosítasánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 2014. a koltségvetési rendelet soľon következő módosítása

Napiľend 2ĺ2. pontja
Javaslat a TERKO 7,, 4,' PĄ|y ánattal kap cs olato s d tintések meghoza ta|ár a
(íľásbeli előtefiesńés, P OTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4źLté _ polgáľmester

Egry Attila _ alpolgármesteľ
Dr. Szilágyi Demeter _ képviselő

Dr. Kocsis NIáté
Bizottság megtárgya|ta. A napirend vitájat megnyitja. Megállapítja, hogy az előterjesztés
tźrgyában kérdés, hozzásző|ás nem érkezett, a napirend tźrgya|ását Lezźrja. Szavazásta
bo csátj a a hattlr ozati j avaslatsoľt.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Főváľosi Vízmiĺvek Zft. (székhely: 1134 Budapest, Váci tt 23-27., cégsegyzékszám: 0I
I0 042551) visszalépése miatt nem köt támogatási szerződést az ,,Ewőpa Belváľosa
progľam II., a Palotanegyed Kulturális Váľosmegújítása,, elnevezésű pľojekt víz1kozmu
cseréj ének megvalósít ásźra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014.június 1 1.

2. a) módosítja a 921201'4. (V.14.) szám,ű képviselő-tęstületi hatfuozat 3. pontját oly módon,
hogy az Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegi|ítása,,
elnevezésti projekt megvalósításában részt vevő együttmfüĺidő partnerek önĺésze
I82.If3.508,- Ft, és a megíté|t 3I7 '516.000,- Ft támogatásból számukĺa |22.263.008,- Ft
támogatást átad és a 122.433.750,- Ft önkoľmĺĺnyzati sajźú forľást az a|źlbbiak szerint
biztosítja:

- utak felújítása és a műszaki ellenorzés díja [Bľódy Sandor utca (Gutenberg tér- Vas utca
közĺjtti szakasz, Puskin utcai csomópont), Gutenberg tér (az EUB I nem érintett része)]:
bruttó 3 6'453.248,- Ft.,

- közteľületek tájépítészeti elemeinek megújítása:
- Bródy S. u. _ Vas u. _ Horánszky u. csatlakozźsźtban ',KOZ-TÉR,, kíalakítźsa,

növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 3 20. 000,- Ft,
- Pollack M. tér ,,KOZ-TÉR,, kiaLakítása, nĺlvénýelepítés, utcabútorok elhelyezése

2.340.000,- Ft,
- Gyulai P. u. ,,KoZ TEF - kialakítása, növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése

700.000 Ft,
- a VBT terĹiletén közterületi elemek megújítása, Mikszáth téri szcjkőkút felújítása

5.000.000,- Ft _ Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgálaton
keresztĹil,

- a VBT teľületén kcizĺisségi íntézmény felújítása, Játékvźr Bölcsőde k<izösségi célú
megújítása 6.760.000,- Ft - Józsefuarosi Egyesített Bĺllcsődéken kereszľtil,

- nem ben;Jĺrźľ;ási célú, kĺjzĺisségformáló kiegészítő elemek összesen 4.600.000'- Ft;- a
Civilek a Palotanegyedéľt Egyesület, a JóHíR Józsefuárosi Nonprofit Kft., a Vasas
Művészegyüttes Alapítvány bevonásával;

- a Varosrehabilitációs Bevatkozási Teľiilęten a tźlrsasházak közteľĹilethez kapcsolódó
épületrészek megújítása: 5 9. 860. 500,- Ft;

- projektmenedzsment díj: 5.000.000,- Ft;
- kozbeszerzés díj: 1.000.000,- Ft;
- kommunikáció díj: 400.000,- Ft.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: z)I{.június 1 1.

b) u a) pontban foglaltak miatt az onkormrínyzatkiadts 11605 cím _ önként vá||a|t

fa|ađat - a beľuhźnások e|őirányzat taľtalék elóirtnyzattlrő| 28.978,0 e Ft-ot, a
beruhazási (közművek felújítása) előirányzatźnő| 4.300,0 e Ft-ot átcsoportosít a
beruhźuzźsi (utak felújítása) e|őirźnyzatźra 19.518,0 e Ft-ot, a műkĺjdési célú
támogatások áI|anháztartáson kíviilre (a Vasas Művészegyüttes Alapíťvány támogatása)
eloirtnyzattra 2.000,0 e Ft-ot, a ťlnanszírozási felhalmozási célú kiadáson belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óírtnyzatra 5'000,0 e Ft-
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a
J.

ot a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési SzoIgá|at támogatása, és

6.] 60,0 e Ft-ot a Iőzsefvárosi Egyesített Bcjlcsődék támogatása címen.

c) a Józsefuárosi KĺjzterĹilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ onként
vállalt feladat _ bevételi felha|mozási finanszíľozási bevételen belül az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tciľténő jóváírása e|oirányzatát és

ezze| egyidejűleg a kiadás felújítási elóíľányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli a Mikszáth
téri szokőkút felújítáSa címen.

d) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat - bevételi
felha|mozćtsi f,tnanszírozási bevételen beltil az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számlán torténő jőváirása előirányzattĺt és ezze| egyidejűleg a kiadás
felújítási elóirányzatát. 6.760,0 e Ft-tal megemeli a Játékvár Bölcsőde kozösségi célú
megújítása címen.

Felelős: polgármesteľ
Hataridó z}I4.junius 1 1.

a) a Fővárosi onkoľmáĺyzat és a Józsefuaľosi onkoľmányzat Ttlmogattsi szerzódés
kötéSét kcjvetően - az ,,Evtópa Belvárosa program II., a Palotanegyed Kulturális
Vaľosmegújításď, elnevezésű pľojekt megvalósítására - 317.516.000 Ft összegű
tĺĺmogatásból a projekt megvalósításźĺbarl egyĺittmfü<jdő táľsasházaknak 120.163.008,- Ft
összeget átad és 59.860.500,- Ft összegiĺ ĺinkormźnyzati forrás biaosít. a paľtnerek
180.623.508 Ft összegű ĺjnĺész biztosítása mellett, támogatási szerzőđés keľetében.

b) az a) pont alapján elfogadja az előterjesztés f . száln,(l mellékletét képező, az ,,Eurőpa
Belvárosa program II.' a Palotanegyed Kulturális VaľosmegÍljitása,, elnevezésű program
megvalósításźra, társashtzakkal kötendő Támogatási Szerződés főbb taľtalmi elemeit és

f elhatalmazzaapolgźtrmestertannaka|áírásźra.

Egyben felhata|mazza a po|gźtrmestert a Támogatási szeruődés esetleges módosításainak
alttírásáĺa, amennyiben az nem érint önkormźnyzati foľrásbevonást, vagy az elfogadott
program elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Hatźľ:đő Fővaľosi onkormányzat đoĺtését követően, illetve az esetleges módosításokat

kĺjvetően azoĺvla|

a) a Fővárosi onkormźnyzat és a Józsefuaľosi onkormányzat Támogatási szerzodését
követően - az ',Európa Belvárosa progľam II., a Palotanegyed Kultuľális
Váľosmegújításď, elnevezésrí projekt megvalósításttra - a Civilek a Palotanegyedért
Egyesület (székhely: 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3., nyilvántartási szám: 12975,
ađőszám: 18196607-l-42) szttmfua a 317.516.000 Ft összegű támogatásból a 4.800.000
Ft összeget źńad és 1.200.000 Ft összegri ĺinkormanyzati fonás biztosít, támogatási
szerzőđés keretében.

b) az a) pont alapjan elfogadja az előterjesńés 3. szźlmu mellékletét képező, az ,,Eutőpa
Belvárosa program II., a Palotanegyed Kulturális Varosmegújításď, elnevezésű program
nem beruhazási célú, közösségformáló projektelemeinek megvalósítása tźlrgyÚ
Támogatási Szeruőđés főbb :artalmi elemeit és felhatalmazza a Polgaľmestert annak
alźĺírására.

4.
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5.

Egyben fe|hata|mazza a polgármestert a partneri Támogatási szeruodés esetleges
módosításainak aláíľásáta, amenrlyiben az Í\em érint ĺjnkormźnyzati forrásbevonást vagy
az eIfogadott program elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiađás 11605 cím - önként vá|Ia|t
faladat dologi kiadási e|őírányzattőI (kĺizösségformáló elemek, programok)
e|őirényzatrőI 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a múköđési céIú támogatások
áIIamháztartáson kír.Ĺilre elófuźnyzatra a Civilek a Palotanegyedért Egyestilet támogatása
címen.

Felelős: polgármester
Hataridő: Fővarosi onkormányzat dĺjntését követően, illetve az esetleges módosításokat

kĺjvetően azonnal

a) a Fővárosi onkoľmányzat és a Józsefuaľosi onkormányzat Támogatási szerződését
kĺivetően - az ,'Európa Belvárosa progľam II., a Palotanegyed Kulturális
Vaĺosmegújitźsď, elnevezéstĺ projekt megvalósítására - a Vasas MűvészegyĹittes
Alapítvány (székhely: 1085 Budapest, Kőfaragő v |2., statisztikai jele: 18166466-9001-
569-01, adőszám: 18166466-l-42) szźĺnźra 2.000.000 Ft ĺlsszegrĺ önkoľmányzatí fonás
biztosít, támogatási szerződés keretében.

b) az a) pont a|apjźn felkéri a polgármestert a tźmogatási szerzodés elkészítésére és
fe|hata|mazza anrlak a|áír ásár a.

Egyben fe|hatalmazza a polgáľmestert a partneri Támogatási szęrzőďés esetleges
módosításainak a|áírásĺĺra, amennyiben az nem érint önkormányzati fonásbevonást vagy
az e|fogadoťt program elemeinek lényeges tarta|mi módosítását.

Felelős : polgiírmester
Határido: Fővárosi onkormanyzat döntését követően, illetve az esetleges módosításokat

követően azoľľrlal|

d) ,,M Euľópa Belviĺľosa program II., a Palotanegyed Kulturális Vaľosmegtĺjitása,,
elnevezésti program és a,,Játszőtársak, a II. János PáIpápatér közösségi célú megújítása''
pá|yázatokpľojektmenedzseľi feladatainak e||átźsáva| a Rév8 Ztt.-tbizzameg.

b) az a) pont a|apjźn felkéri a Rév8 Zrt. a szerzőđés elkészítéséÍe az a|źhbial<ĺa
tekintettęl:

- időtartam a 20 I 4. j úlius | -tő| a proj ekt elszámolás źlig 1artő,
- a đíjazźls mindcjsszesen bruttó 25 millió Ft (ebből 20l4.l2.31-ig 19 millió Ft,

2015.09.30-ig 6 millió Ft kerül felhasználásra)
- projektmenedzser: AlÍř'ldi Gyöľgy

c) felkéri a polgármesteľt a pľojektmenedzseri szeruődés a|tĺtźĺsáĺa.

Felelős: a), c) pont esetén polgáľmester, b) pont esetén Rév8 Zrt.
Hatfuiđő: a) pont esetén 2014.június 11., b), c) pont esetén zll4.június 25.

7. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításanál a
hatfu ozatb an fo glaltakat vegye fi gyel embe.

Felelős: polgáľmester
Határidó: a költsésvetési rendelet következő módosítása

6.
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8. felkéľi a polgármestert, hogy a páIyázatban foglaltak megvalósítása érdekében

átmenetileg szabad'pénzeszkozteľhére bixosítsa a projekt pénzugyifeđezetét.

Felelős: polgármester
Határidő : támogatási szerzőďés a|tńrásź./tőI folyamatos

Dr. Kocsis M:áLté

Megátlapítja, hogy 17 igen,0 nem szavazatta|,tartőzkođás nélkül ahattľozatot a Képviselő-
testtilet elfogadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z irłnĺo s ÍľBTT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
Í11120|,4. (vI.11) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Fővárosi VízművekZrt. (székhely: l134 Budapest' Váci ít23-27., cégsegyzékszám: 01

10 042551) visszalépése miatt nem k<jt támogatási szerzódést az ,,Ewőpa Belvárosa
program II., a Palotanegyed Kulturális Varosmegújítása,, elnevezésű projekt vízlkozmú
cseréj ének me gvaló sít źsár a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: z}I4.junius 11.

2. a) módosítja a 92120|4. (V.14.) szźlmt képviselő-testtileti hatáĺozat 3. pontját oly módon,
hogy az Euľópa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegiýításď,
elnevezéstĺ projekt megvalósíttsában részt vevő egyiittműködő paľtneľek onĺésze
182.123.508,- Ft, és a megíté|t 317.516.000,- Ft támogatásból számukľa 122.263'008,- Ft
támogatást átad és a 122.433.750,- Ft önkormányzati saját forľást az a|ábbiak szerint
biaosítja:

- utak felújítása és a műszaki ellenőľzés díja fBródy Sándor utca (Gutenberg téľ- Vas utca
közötti szakasz, Puskin utcai csomópont), Gutenberg tér (az EUB I nem érintett része)]:

bruttó 36.453.248,-Ft;

- ktizterületek táj építészeti elemeinek megúj ítása:

- Bródy S. u. - Vas u. _ Hoľánszky u. csatlakozásźtban,,Koz_TER'' kialakítása,
növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 320.000,- Ft,

- Pollack M. tér ,,KÖZ-TER,, kia|akítása, nĺivénýelepítés, utcabútorok elhelyezése
2.340.000,- Ft,

- Gyulai P. u. ,,KoZ TER- kialakítása, növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése
700.000 Ft,

- a VBT területén közteľületi elemek megújítása, Mikszáth téri sztjkőlđt felújítása
5.000.000,- Ft _ Józsefuáľosi Köztenilet-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálaton
keresztĹil,

- a VBT tertiletén kĺizösségi intézmény felújítása, Játékvár Bolcsőde kozösségi célú
megújítása 6.760.000,- Ft _ Józseftárosi Egyesített Bölcsődéken keresztül,
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- nem beruhazási célú, kozösségfoľmáló kiegészítő elemek ĺisszesen 4.600.000,- Ft;- a
Civilek a Palotanegyedért Egyesület, a JóHíR Józsefuáľosi Nonprofit Kft., a Vasas
Művészegyüttes Alapítvány bevonásával;

- a Varosrehabilitációs Bevatkozási Terĺileten a tźtrsashźnak köZtertilethez kapcsolódó
épületrészek megújítása: 59.860.500,- Ft;

- projektmenedzsment díj: 5.000.000'- Fu
- kcĺzbeszerzés díj: 1.000.000,- Ft;
- kommunikáció díj: 400.000,- Ft.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuíđó: z}I4.június 1 1 .

b) a, a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat|<lađás 11605 cím _ <jnként vállalt
fa|adat _ a beľuházások elofuźnyzat tarta|ék elóirźnyzatárőI 28.978,0 e Ft-ot, a
beruházźsi (közmúvek felújítása) előkźnyzatźnőI 4.300,0 e Ft-ot átcsoportosít a
beruházási (utak felújítása) előirźnyzatőła 19.518,0 e Ft-ot, a működési célú
támogatások áIlaĺĺháztaľtáson kívĹilre (a Vasas Múvészegyüttes Alapítvány támogatása)
előirźnyzatźna 2.000,0 e Ft-ot, a ťĺnanszírozási felhalmozási célú kiadáson beltil az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatta 5.000,0 e Ft-
ot a Józsefuĺĺľosi Kĺiĺerület-feltigyelet és Viĺľosüzemeltetési SzoIgáIat támogatása, és
6360,0 e Ft-ot a Jőzsefvárosi Egyesített BöIcsődék támogatása címen.

c) a Józsefuaĺosi KözterĹilet-felügyęlet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként
vźllaLt feladat _ bevételi fe|ha|mozási Íinanszírozési bevételen belül az irányítőszerui
támogatásként folyósított támogatás fizetési számItn töľténő jőváírźsa e|óitáĺyzatát és
ezzel egyidejtĺleg a kiadás felújítási előirányzatát 5.000,0 ę Ft-tal megemeli a Mikszáth
téľi szĺikőkút felújítása címen.

d) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _ tinként váI|a|t feladat _ bevételi
fe|ha|mozási finanszírozási bevétęlen beliil az irtnyitőszervi támogatásként folyósított
támogatás ťlzetésí száĺriźn ttjrténő jőváírása elóirźnyzatát és ęzzęI egyidejtĺleg a kiadás
felújítási előirányzatát 6.760,0 e Ft-tal megemeli a Jźúékvźr B<jlcsőde köztisségi célú
megújítása címen.

Felelős: polgármester
Hataľidő: zlI4.jrlnius 1 1.

3. a) a Fovárosi onkormányzat és a Józsefuaľosi onkoľmanyzat Támogatási szeruődés
kötését követően - az ,,Eurőpa Belvárosa progľam II., a Palotanegyed Kultuľális
Városmegújítźsa,, elnevezésű projekt megvalósításara - 317.516.000 Ft összegű
ttĺmogatásból a pľojekt megvalósításában együttmfüĺjdő táľsashźzal<nak 120.763.008,- Ft
cisszeget átad éS 59.860.500,- Ft összegrĺ önkoľmtnyzatí foľrás biztosít. a paľtneľek
180.623.508 Ft összegű önĺész biztosítása mellett, támogatási szęrzőđés keretében.

b) az a) pont alapján elfogadja az előterjesztés 2. számu mellékletét képező, az ,,Ellrőpa
Belvárosa progľam II., a Palotanegyed Kulturális Varosmegújításď, elnevezéstĺ progľam
megvalósításáta, tarsasházakkal kötendő Támogatási Szeruodés főbb taľtalmi elemeit és
felhatalma zza a p ol gźrme stert annak a|áír źsźr a.

Egyben felhata|mazza a poIgármestert a Támogatási szeruőđés esetleges módosításainak
a|áírásáta, amennyiben az ÍLęm érint önkormányzatí forľásbevonást, vagy az e|fogađott
pľogram elemeinek lényeges tartalmi módosítását.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: Fővárosi onkormányzat doĺtését követően, illetve az esetleges módosításokat

követően azomal

4. a) a Fővárosi onkormányzat és a Józsefuarosi onkormanyzat Tźĺmogatási szetződését
követően - az ,,Európa Belváľosa program II., a Palotanegyed Kulturális
Váľosmegújítása,, elnevezéstĺ projekt megvalósítźsfua - a Civilek a Palotanegyedéľt
Egyesület (széklrcly: 1088 Budapest, Lőľinc pap téľ 3., rryilvántartási szám: 1f975,
adőszám 18196607-I-42) számaru a 3|7.516.000 Ft összegű támogatásból a 4.800.000
Ft összeget átad, és 1.200.000 Ft összegű önkoľmányzati forrás bínosit, támogatási
szetzóđés keretében.

b) az a) pont alapjan elfogadja az előterjesztés 3. szárn.(l mellékletét képező, az ,,Eurőpa
Belvárosa progľam II., a Palotanegyed Kultuľális Varosmegújításď, elnevezésrĺ progľam
nem beruházási célú, kozösségformźtlő projektelemeinek megvalósítása tárgyil
Támogatási Szerzódés főbb taľtalmi elemeit és felhatalmazza a Polgármesteľt annak
a|áitásźra.

Egyben fe|hata|mazza a polgáľmestert a partneľi Támogatási szerzódés esetleges
módosításainakaláirttsáľa, amennyiben aZÍLem érint ĺjnkormźnyzati forľásbevonástvagy
az e|fogađott program elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

c) az a) pontban foglaltak miatÍ az onkoľmányzatkíađás 11605 cím - önként vźilalt
faladat doIogi kiadási e|őirźnyzatrőL (közösségformá|ő elemek, pľogramok)
e|őirźnyzatrő| 6.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a mfü<jdési célú támogatások
á||anháztartáson kívĹilre eloirányzatra a Civilek a Palotanegyedéľt Egyesület tźlĺnogatása
címen.

Felelős: polgáľmester
Határidő: Fővaĺosi onkormányzat dontését követően, illetve az esetleges módosításokat

követően azonna|

5. a) a Fővarosi onkormtnyzat és a Józsefuaľosi onkoľmĺányzat Támogatási szerzodését
követően - az ',Euľópa Belvárosa program II., a Palotanegyed Kulturális
Városmegújitása,, elnevezésti projekt megvalósításaľa - a Vasas Múvészegyüttes
Alapítvány (székhely: 1085 Budapest, Kőfaragőu. I2., statisztikai jele: 18166466-900I-
569-0I, ađőszám: 18166466-I-42) számttta 2.000.000 Ft tisszegrĺ önkoľmányzati forrás
biztosít, támogatási szerződés keretében.

b) az a) pont alapjtn felkéľi a polgármesteľt a támogatási szerzőđés elkészítésére és
feIhata|mazza annak a|áit ásfu a.

Egyben fe|hata\mazza a polgźtrmesteľt a partneri Támogatási szerzódés esetleges
módosításainak a|áírásáta, ameĺlrlyiben az Íem érint önkormźnyzati forľásbevonźst vagy
az e|fogadott program elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Hataridő: Fővarosi onkormanyzat döntését követően, illetve az esetleges módosításokat

követően azoma|

6. ä) ,,M Európa Belvárosa program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegűjítása,,
elnevezésű progľam és a,,Játszőtársak, a II. János Pá|pźtpatér közösségi célú megújítása''
páIyazatokpľojektmenedzseri feladatainak e|Iátásával a RévS Zrt.-tbízzameg.

20



b) az a) pont a|apján felkéri a Rév8 Zrt. a szerződés elkészítéséte az alábbiakĺa
tekintettel:

- időtartam a 20I  .július 1 -től a proj ekt elszámolás áíg tartő,
- a dijazás mindösszesen bruttó 25 millió Ft (ebből 20I4.I2.31-ig 19 millió Ft,

2015.09.30-ig 6 millió Ft kerül felhasználásra)
- projektmenedzser: Alföldi György

c) felkéri a polgármestert a projektmenedzseri szerzodés a|tĺírźsźra.

Felelős: a), c) pont esetén polgármester, b) pont esetén Ptév8 Zrt.
Hataĺidő: a) pont esetén zII4.június 1 1., b), c) pont esetén 2014.június 25.

7. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a
hatttr o zatb an fo glaltakat ve gye fi gy el emb e.

Felelős: polgármester
Határiđó a költségvetési ľendelet kövętkező módosítása

8. felkéri a polgármestert, hogy a pá|yazatban foglaltak megvalósítása érdekében az
átmenetileg szabadpénzeszkoz teľhére biĺosítsa a pľojekt pérzugyifeđezetét.

Felelős: polgármester
Határi dő : tiímo satási szer ző đés a|áir ásatő| fo lvamato s

Napiľend 2l3. pontja
Javaslat a ľľnxo7' B je|ti főváľosĺ páiyázaton nyeľtes ,,Játszőtársak - A
II. János Pát pápa téri játszótér kłiztisségi cétú fejlesztése'' című pľojekt
megvalĺósításáról szóló Támpgatásĺ Szeľződések megkłitésére
(íľásbeli előterj esĺé s, p }TI<ÉZB E S ÍTÉ S)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }ĺ4áté - polgármesteľ

Zentai oszkźlr - képviselő

Dľ. Kocsis M:áté
Az írásbę|i előterjesztést a bizottság meg!árgya|ta. A napirend vitźĄát megnyida. Megadja a
szot Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A program minden elemét az Egyesület végzi el, akkor mi a feladata a Rév8 Zrt-nek, mint
projektmenedzsemek?
Az Egyesület valósída meg akozbeszęrzést. Nem emlékszik arĺa,hogy ezt va|arikoľ is ne az
onkormanyzat csiná|ta volna, egyébként sem tartja kompetensnek az Egyestiletet erre.

Dľ. Kocsis M:áLté

A civileket szerették volna erĺĺsíteni ebben az eljáttsrendben, de akkor gondolják újra, ha más
javaslatot tesz!
Y źiaszađásr a me gadj a a szőt E gry Attila alpo l gáľme sternek.
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Egry Attila
Az elóterjesztés kellő részletességge| ttrgya|ja az eIjárásrendet, amely a|apján csak végre kell
hajtani, és el kell számolni. A közbeszerzés azétt természetes, meľt tńadott kozpénz
felhasznáIása történik az Egyesületnél' így azt a jogszabáIy irja elő, hogy egy szabá|yozott
beszerzési folyamatot kell lefolytatni az Egyesületnek is. Ezt tészletezi az előterjesĺés. A
főváľosi páLytnat írta ę|ő a projektmenedzseľi pozíciőt a rÉnroz B típusú ptiyazatok<ĺáI.

Ugy gondoltfü, hogy az Egyesületnek a ťĺzikai megvalósítás a dolga, de az egyéb
elszámolások során és hasonló felađatokban olyan szakavatoIt csapat segítsen nekik, mint a
Rév8 Zrt., mely látott mar uniós pá|yźnatot, és tudnak segíteni a dokumentumok kitciltésében
és a bizonylatok kezelésében.

Dr. Kocsis M.áúé
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
ortilnek a projektnek és a közösségteremtő tevékenységnek is. Nehezen érte|mezí, hogy miéľt
van szükség azEgyesület fővaľosi páIyazatba való bevonásaľa. Arról a 14 millió foľintról,
arrit azEgyesület egyéb szolgéitatásokľa elkölt, kér egy ľészletes tájékońatást.

Dľ. Kocsĺs M:áté
Ez az Egyestilet 60 milliós páIytzatothozott el a Fővarostól a keriiletnek, ennek ĺjľĹilni kell.
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ha itt |ęnne az Egyesület egyik képviselője, akkor szívesen megkérdezné,htny kozbeszerzési
eljaľáson vettek eddig részt, mert azt gyarlitja, hogy egyen sem. Nem |át binosítékot arra,
hogy a 60 milliós pá|yazatotkomplikáció nélkül le tudná bonyolítani az Egyesiilet.

Dr. Kocsis N{.áLté

Rengeteg civil szervezet két olyan tájékońatást az onkormźnyzattól egy-egy nyilvános
adatigénylés során' akik még egyetlen kozbeszerzést sem bonyolítottak le. Ezt sosem ťlrtať19,

hanem tiszteletben tartja kérésüket, ezéľt furcsá|Ija a civilekkel szemben a Képviselő Ur
hozzáá|Iásźń. Ki akarja zttĺĺri a civileket a felęlős döntéshozásból? Ezt nem taľtja helyesnek.
Megadja aszőt dr. Alft'ldi Györgynek.

Dľ. Alftildi Gyiiľgy
Más páIyźzatban is előfordul, hogy onkormanyzaton kívĺili közbeszerzés zajlik le, ennek
megvan a menete, például atársasházaknál a Magdolna Programban.Ugyanez a menet |eszaz
Egyesületnél is. Amikor aláirttk az tisszes támogatási szerzőđést, annak része|esz apźiyźnat
és a részletes program, ez nyi|vźtnos adatként majd megtekinthető, és abban minden adatot

részletesen leírnak.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadj a a szőt Zeĺtai oszkár képviselőnek.

Zentai oszkár
Amint megvalósu| ez a játszótér fetújítás, akkor elmondható lesz, hogy ęz alatt a ciklus a|att a
II. Janos P áI P ápa teret faltól-fali g felúj ítottfü .
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Dľ. Kocsis M:áLté
További kérdés, hozzászőIás hianyában a napirend vitáját \ezárja. Szavazásra bocsatja a
határ o zati j av as l at s ort.

A Képviselő-testület rigy dĺlnt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezo, a Fővárosi és Józsefuarosi
onkormanyzatkozoht létľejövő, a ,,JATsZoľÁns,łr - II. Jĺĺnos Pá| pápat&i jźúszőtét
funkcióbővítő megújításď' címú pá|yźzat megvalósításara vonatkozó Támogatási
Szerződést és felhatalmazzaa Polgáľmesteľt a Támogatźsi szerződés a|źtírźĺsźlra.

Egyben fe|hata|mazza a polgármestert a Támogatási szerzódés esetleges módosításainak
a|áírására, amennyiben az nem érint önkormźnyzati forľásbevonást, vagy az e|fogadott
pľogľam elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felkéri a polgáľmesteľt, hogy a pá|ytnatban foglaltak megvalósítása éľdekében az
átmenetileg szabadpénzeszkoz terhére biztosítsa a projekt pénzngyi fęđęzetét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2}I4.június 1 1.

2. elfogadja az e|őte1esńés 2. sz. mellékletét képező, a Jőzsefvráľosi onkormźnyzat és a
Népszínház Kĺjr a Polgaľi Értekekert Egyesület között létrej<ivő, a ,,JATsZoľÁns,ą,r _
II. Janos Pá|pźlpatéri jźiszőtéľ funkcióbővítő megújításď, címupáIyźzatmegvaIősítására
vonatkozó Támogatási Szerződést és felhata|mazza a poIgáľmesteľt a Támogatási
szerzóđés a|áfuásáĺa.
Egyben felhata|mazza a po|gźrmestęrt a Támogatási szerzóđés esetleges módosításainak
a|áírására, amennyiben az rlem érint önkoľmźnyzati foľásbevonást, vagy az e|fogađott
pľogram elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Határiđő z}I4.junius 1 1.

3. felkéri Rév8 Zľt-t, hogy készítsen eIő megbízási szerzodést a ,,JÁTszórÁnsAK _ II.
János Pá| pápatérí jätszőtér funkcióbővítő megújításď, címúpá|yázat projektmenedzseri
feladatainake||átásźraazalábbitartalmielemekfi gyelembevételével:

- a megbízźs20|4.július l-től a projekt elszámolásáigtart,
- a projektmenedzser díjazásban nem részesül,
- a projektmenedzser Alfftldi Gycirgy.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Hataľidő: 20|4.június 25.

4 . felhatalma zza a po|gtrmestert a 3 . pont szerinti megbízási szerzőďés a|áírásáĺa.

Felelős: polgármester
Határidő: z)I4.június 25.

23



5. aZ I. porÍ, Szerinti pľogram \eztrtsát követően 3 évig _ fenntartási időszak _ tjnként
vźila|t feladatként vállalja a II. János PáI pápa téren a program szerint megvalósuló
csoszhtz fenntaľtását, továbbá vállalja a játszőtérhez kotodő közösség építő programok
megrendezését.

Felelős: polgáľmester
Határidő: z}I4.június 1 1.

az 5. pont szerinti fenntartási időszak ťlĺanszirozására2016 _ 2017 - 2018 években évi
bruttó egymillió forint fedezetet biĺosít előzetes kĺjtelezettség vállalásként a helyi
adóbevételek teľhéľe.

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

7 ' felkéri a polgáľmestert, hogy a hatźltozatban foglaltakat a 2016-2018. évek
költségvetésének készítése során vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő : 20| 6-2018 évek költségvetésének tervezése

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 13 igen, 1 nem, 3 brtőzkodással a Képviselő-testület elfogađta a
határozatot.

1ZAVAZÁSNAL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z vĺnĺo s ÍľBTT S ZoToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
rr2t2014. cw.l1)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. g.lfogadja az előterjesztés 1. sz, mellék]etét képezo, a Fővarosi és Józsefuáľosi
onkormany zat kozott létrej ĺivő, a,,JATSZoTARSAK _ II. Janos P á| pápa térí jźĺtszőtét

funkcióbővítő megújításď' című pá|yázat megvalósításáľa vonatkozó Támogatási
Szerzódést és felhatalmazza a Polgármesteľt a Támogatási szerzodés a|áírására.

Egyben felhata\mazza a po|gźrmestert aTźnnogatásí szerződés esetleges módosításainak
aláírására, amennyiben az nem érint ĺinkormźnyzati forrásbevonást, vagy az elfogadott
program elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felkéri a polgármesteľt, hogy a pttlyźuatban foglaltak megvalósítása érdekében az
átmenetileg szabadpénzeszközterhéľe biztosítsa aprojekt pénzugyifedezetét.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2}I4.június 1 1.

6.

13IGEN 1 NEM 3 TARToZKODÁSSAL
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2. elfogadja az e|óterjesztés 2. sz. mellékletét képező, a Jőzsefvárosi onkormányzat és a
NépszínházKor a Polgáľi Értekekert Egyesiilet kozott létľejövő, a,,JATszorÁnsĺ.r _
II. János Pá| pápa téri játszőtéľ funkcióbővítő megúj itása,, címu pźllytzat megvalósításaľa
vonatkozó Támogatási Szeľződést és felhatalmazza a polgáľmesteľt a Támogatási
szerzóđés aláírásfua.
Egyben ťe|hata|mazza a polgźrmestert a Tĺĺmogatźsí szerződés esetleges módosításainak
aláfuźsźlra, amerrnyiben az nem éľint ĺjnkoľmźnyzati forrásbevonást, vagy az e|fogađott
program elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármesteľ
lJatáriđő: 2014.június 1 1.

felkéri Rév8 Zrt-t, hogy készítsen eLo megbizásí szerzóđést a ,,JATszóľÁnsAK _ II.
János Pá|pźryatéri játszőtér funkcióbővítő megújitásď, cimupá|yázatprojektmenedzseri
fe l adatainak ellrátźsár a az a|ábbi taľtalmi elemek fi gyel emb evéte l ével :

- a megbí zás 20I  .július I -tő1' a proj ekt elszámolás áig hrt,
- a pľojektmenedzser đíjazásban nem részesül,
- a projektmenędzser Alföldi György.

Felelős: Rév8 Zľt. mb. cégvezetője
Hataridő: z}I4.június 25.

fe|hata|mazzaapo|gármestert a 3. pont szeľinti megbízási szeruődés a|áiráséra.

Felelős: polgármester
Hatláľidő: z}I4.június 25.

az I. pont szeľinti program |ezárását kĺjvetően 3 évig _ fenntartási időszak _ <jnként

vállalt feladatként váIla|ja a II. János Pź.J pápa téren a progľam szerint megvalósuló
csőszház fenntartását, továbbá váIIaIja a játszőtérhez kotőđó közösség építő progľamok
megrendezését.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtríđo: 20| 4. junius 1 1 .

az 5. pont szerinti fenntartási időszak ťlnanszítozásáĺa2016 _20|7 _ 2018 években évi
bruttó egymillió forint fedezetet biztosít előzetes kötęlezettség vá|Ia|ásként a helyi
adóbevételek terhére.

Felelős: polgáľmester
Hatarido: z}I4.június 1 1.

felkéri a polgármestert, hogy a hatáĺozatban foglaltakat a 2016-2018. évek
költségvetésének készítése soľán vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016-2018 évek költséevetésének tervezése

a
J.

4.

5.

6.

7.
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Napirend 214. pontja
Javaslat dłintések meghozata|ára az Auróra utcai ľendelőintézet
felúj ításával (KMOP _ 4.3.2 ĺ 

^-13-20 
13.000 ĺ.) kapcsolatban

(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis l|dáté - polgármester

Dr. Kocsis M:áLté
Bizottság meg!árgyalta az írásbeli előteľjesztést. A napirend vitáját megnyitja. HozzászőLts
hirányában a napirendet|ezáĺja és szavazásra bocsátja ahatározati javaslatsoľt.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja, hogy a KMOP-4.3.2lł-13-2013-000l azonosító szźlmu pľojekt
megvalósítási időszakrínak (tervezett) kezđo időpontja: 2014. év 09. hó 01-ľe, a
projekt összköItsége 1 080 050 000 Ft-ra változik és kezdeményezi a Táĺrlogatási
Szer ző đés módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: z}|4.junius 1 1.

2. felkéri a polgáľmestert a Támogatási Szerződés módosítasi kéľelem
dokumentációj ának elkészítéséľe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2014. iúnius 20'

3. a hatźltozat 1. pontja a|apján fe|hata|mazza a polgźtrmesteľt a Tźlmogatási Szerződés
móđosításaľa iľanyuló kérelem a|źirásźlra és a Pro Regio Kĺizép-Magyarországí
Regionális Fejlesztési és Szolgźtltatő Nonprofit Kozhaszn,ű Kft. felé történő
benyújtásáľa.

Felelős: polgármester
Hatáĺiďő : 20I 4. június 20.

Dr. Kocsis lN.Iáté
Megállapítja, hogy 17 igen, 0 nem szavazaÍtaL, tartőzkodás nélkĹĺl a Képviselő-testület
elfogadta a hatźr ozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ unĺo s ÍľBTT S ZóToBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
113t2014. (u.11) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKooÁssĺ.r,

A Képviselő-testtilet ligy dönt, hogy

1. elfogadja, hogy a KMOP-4.3.2lA-13-2013-0001 azonosítô szźmn projekt
megvalósítási időszakának (tervezett) kezďő időpontja: 2014. év 09. hó 01-re, a



projekt összköltsége 1 080 050 000 Ft-ra változik és kezdeményezi a Támogatási
Szerzodés módosítását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014.junius 1 1.

2. felkéri a polgáľmesteľt a Támogatási Szerződés módosítási kéľelem
dokumentációj anak elkészítésére.

Felelős: polgármester
Hataridő: Z)I4.június 20.

3. a hatźtrozat 1. pontja a|apján felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés
módosításaľa iranyuló kérelem a|áírására és a Pro Regio Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és SzolgáItatő Nonpľofit Kozhaszní Kft. felé töľténő
benyújtására.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014. iúnius 20.

3. Gazdál I kodást' Gazd asági Tá rsasá gokat érintő előteľj esztések

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat a Jĺóhíľ Jĺízsefoáľosi Nonpľofit Kft 20|'4. évĺ ůizleti tervének
módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
El őterj e sztő : Kovác s B arb ar a _ ugyv ezető i gazgatő

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitáját megnyitja. Az e|oterjesztést az illetékes bizottság meg!źrgyalta. Kérđés,
hozzásző|ás hiányában a napiľend tárgya|źstlt |ezźrja. Szavazásta bocsátja a hatátozati
javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. hogy elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét
Rendezvény és Galéria K<izpont KiĺzhasznÍl
ĺj s szesített uzleti tervét.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: zll4.junius 1 1.

képezó, a JóHír Józsefuaľosi Média,
Nonpľofit Kft. 20|4. évi módosított

2. a) az 1. pontban foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és
általános tartalékon belül a JóHír kft. és a Közösségi Ház támogatás kiegészítés _ önként
vá||a|t feladat _ mrĺködési céltaľtalék előirĺínyzatélrőI 40.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
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kiadás 11804 cím - önként vállalt feladat - működési célú támosatás áI|amháztartáson
kívĹilre e|óir árry zatár a.

b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módositźsánáI a
haÍár o zatb an fo glaltakat vę gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Határidő: a)2014jinius 11., b) legkésőbb2014. decembeľ 31-ig

3. hogy a 4I4lz0I3(II.20,) Képviselő-testiileti hatáĺozatbaĺ foglalt 5.788 e Ft támogatásról
sző|ő hatćtr o zatát vi s s zavonj a.

Felelős: Pénzügyi Ügyosztály, JóHír NKFT ügyvezető
Határidő: 2014. iúnius 1 1.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatźrozatot 17 igen,0 nem szavazatĺal, taľtózkodás

nélkül elfogadta.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN t z rcÉpvIsE,ro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ MtNo S ÍTETT SZóToB B SÉG sZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
I14I20t4. (u.11.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hogy elfogađja az előterjesztés 1. mellék|etét képező, a JóHíľ Józsefuaľosi Média,
Rendezvény és GaLéna Központ Kozhasznű Nonprofit Kft. 2014. évi módosított
összesített tizleti tervét.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4.június 1 1.

2. a) az I. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkjađtĺs 1 1107-01 cím működési cél és

általános taľtalékon beltil a JóHír kft. és a Közösségi}{az támogatás kiegészítés _ önként
vá||alt feladat _ múködési cé|tartalék e|oirźnyzatźrőI 40.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11804 cím _ cjnként vállalt feladat _ műkodési célú támogatás źi|aľ;'háńartáson
kívĹĺlre előir ány zatát a.

b) felkéri a polgármestert, hogy a koltségvetésről szóló renđelet következő módosításźná| a
hatźtr o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Határidő: a)z}I4jtnius 11., b) legkésőbb2014. decembeľ 31-ig
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3. hogy a4I4l2013(II.f0.) Képviselő-testületi határozatban foglalt 5.788 e Ft támogatásról
sző|ő határ o zatát vi s szavonj a.

F el el ő s : P énzugy i IJ gy o snáIy, Jó Híľ NKFT ťLgyv ezető
Hatáľidő: 2}I4.junius 1 1.

Napirend 3ĺ2. pontja
Javaslat a Budapest VIII.' Kálváľia u. 9. és Kőľis u. 4[b. szám alatti telkek
bérbeadás ára kiírt pá|y ázat eredményének megállapításáľa
(írásbeli előterj esaés)
Előteľjesztő: Kovács ottó ügyvezető igazgatő

Dr. Kocsis l.Iáté
A napirend vitáját megnyitja. Az előterjesztést az illetékes bízottságmeglźngyalta. Megadja a
szót Jakabfu Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
Kitart véleménye mellett, mely szerint ezt ate\ket, mint paľkolót az onkormźnyzatnakkęllene
üzemeltetni, és a paĺkolóhelyeket kellene kiadni ennek a Hivatalnak béľbe, mint ahogy
máshol is előforđu|, ezért nem támogatjaaz előterjeszést.

I)ľ. Kocsis Máté
Dr. Saľa Botond alpolgármester úľ vá|aszol a felvetésére.

Dľ. Sára Botond
Az előzetes igényfelmérések szeľint a Nemzeti Munkaügyi Hivatal olyan nagyszźtmtl
paĺkolóhely igénnyel jelentkezett be, hogy célszenibb vagyongazdálkodási szempontból a
teleknek a teljes bérbevételére páLyázatot kiírni, mint paľkolóhelyekre kiilĺĺn-kii1<jn, ezért
szĺiletett meg ez a forgatókĺinyv, illetve ez apá|yźzati kiírás.

I)r. Kocsĺs M:áLté

Kéľdés, hozzászőlás hianyában a napiľend tárgyaIását|ezárja. Szavazásrabocsátja ahatźtrozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) a Budapest VIII., Budapest VIII., Ká|vária u. 9. szźltĺl alatti 35876 hrsz-Íĺ, valamint a
Budapest VIII.' Kőris u. 4lb. a\atti 35875htsz-il,9|3 + 630 m2 alapteľülettĺ telekingatlan
bérbeadásĺíľa kiírt pá'Iyázatot érvényesnek, és eredményesnek nyilvanítja.

2) apá|yźnat nyertesének a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt nyilvánítja, elfogadja az ajźnlatban
tett havi neÍÍő f3I.450,- Ft bérleti díjaÍ., hatáĺozott idejű, öt éves bérleti jogviszony
megkötése mellett.

3) az ajáĺ|attevő źitaljavasolt bérleti szerzodés módosítási javaslatokat jelen előteqesńés 4,
szźlrrrumellékletébenmegfoga|mazotlakszerintfogadjael.

4) nem engedi el az óvadék fizetési kötelezettséget, nem jarul hozzá az ajźnlati
bizto sítékk ént megťlzetett 8 8 1 .825,- Ft vis szaut a|ásźů:roz.

29



5) nem tekint el a bérleti szerződés közjegyzoi okiratba foglalt kötelezettségvá|IaIő
ny 1|atko zattal to rténő ki e gé s zíté s i kotel ezetts é gtő l.

6) nem jarul hozzá a bérleti díj 50 %o.áĺak elengedéséhez a gépkocsi-beálló kialakítźsáva|
kapcsolato s munkálatok eIv égzésének idej ére.

7) hozzájfuul a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Budapest VIII., KáIvźniau. 9. szám a|afií 35876
hĺsz-ú' valamint a Budapest VIII., Kőris u.  lb. a|atti, 9I3 + 630 m" alapterülettí,
cinkormányzati tulajdonú ingatlanon történő gépkocsi-beálló kialakításávaljáľó költségek
bérleti đíjba torténő beszámitásához összesen bruttó 3.347.100,- Ft (f.635.5I2,- Ft +

711.588,- Ft Afa) összegben (23 hőnap alatt), a bérleti díj 50 o/o-áig, amerĺryiben a Bérlő a
felújítási munkákat eIvégzí és a benýjtott számlfü a|apján az onkormźnyzati Hźnkezelo
Iľoda leigazoĺ1a a teljesítést.

8) a bérleti díjba bérbeszćmítás útjan el nem számolt összeg egycisszegben töľténő
megfizetéséhez abérlő részére' ameÍrnyiben a bérleti jogviszony annak lejárta e|őtt, a
bérbeadó részéróI torténő kezdeményezés miatt közös megegyezéssel kerül
megsztintetéste az egyéb üzemeltetési költségek terhéľe.

9) fetkéri a Kisfalu Kft-t a bérleti szerzodés, és a bérbeszámítási megállapodás megkötésére.

10) a béľleti szeruődé,s megkötése esetén a Losonci téri Altalános Iskola dolgozói részére 8 db

beálló-hely erejéig biaosítania kell a bérlőne! a parkolást az önkoľmanyzati dolgozók
á|tal fizetendo,2014. évben I.526,- Ft/hó + Afďgépkocsi-beálló összegű bérleti díjon,
amely összeg minden évben a fogyasńói áľindexnek megfelelő méľtékben n<jvekszik.

Ezek<re a beálló-helyekre a bérleti szeruőđést abérIo köti meg a dolgozókkal' a bérleti díj
őt illeti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hataľidő: zll4.junius 25.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet ahatźttozatot 16 igen, 1 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkĹil elfogadta.

1ZAVAZÄSNAL JELEN VAN tz rÉpvIsBro
A HATÁR IZATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóTÖBB s Éc szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
t15t20|4. (vI.11,) 16 IGEN 1 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testÍilet úgy dĺint, hogy

1) a Budapest VIII., Budapest VIII., Kálvaria u. 9. szźtIĺl a|atti 35876 hĺsz-ú, valamint a
Budapest VIII., Kőľis u. 4lb. alatti 35875 hĺsz-ú, 913 + 630 m2 alapteľĹiletrĺ telekingatlan
bérbeadására kiíĺ pá|y ázatot éľvényesnek, és eľedményesnek nyilvanítj a.

2) apáIyázatnyeľtesének a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt nyíIvźnítja' elfogadja az ajtnIatbarl
tett havi nettő 23I.450,- Ft béľleti díjat, hatźrozott idejtĺ, öt éves béľleti jogviszony
megkötése mellett.

3) az ajáĺ.iattevő á|ta|javasolt bérleti szerzodés módosítási javaslatokat jelen előterj esztés 4,

számí me l l ékl etében me gfo gal mazottak s zerint fo gadj a el.
4) nem engedi el az óvadék fizetési kötelezettséget, nem jarul hozzá az ajźn|atí

bizto s ítékk ént me gťlzetett 8 8 1 . 8 2 5, - Ft v i s sz auta|ásáho z.
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5) nem tekint el a bérleti szerződés kozjegyzoi okiratba foglalt kötelezettségvźt||alő
ny LIatkozatíal történő kie gé szíté s i köte lezetts é g1o 1.

6) nem jaľul hozzá a bérleti díj 50 oÁ-ának elengedéséhez a gépkocsi-beálló kialakíÍásával
kapc solato s munkálatok elvé gzésének idej ére.

7) hozzájáĺu| aNemzeti Munkaügyi Hivatal Budapest VIII., Kźiváriau.9. szźlmalatti35876
łlrsz-iĺ, valamint a Budapest VIII., Kőris u. 4lb. a|atti, 9|3 + 630 fił alapterülettĺ,
ĺinkoľmányzati tulajdonú ingatlanon történő gépkocsi-beálló kialakitásźxaljaľó k<)ltségek
bérleti díjba történő beszámitásához összesen bruttó 3.347.100,- Ft (2.635.512,- Ft +

711.588,- Ft Afa) összegben (23 hőĺap alatt), a bérleti díj 50 %o-áig, amennyiben a Bérlő a
felújítási munkĺíkat e|végzí és a benyrijtott sztm|tk alapján az onkormáĺyzatiHźzkezeló
Iroda |eigazo|ja a teljesítést.

8) a bérleti díjba bérbeszźmlitás útjĺĺn el nem szálmo|t összeg egyosszegben töľténő
megťlzetéséhez a bérlő részére' amennyiben a bérleti jogviszony annak |ejarta előtt, a
bérbęadó részérő| történő kezđeményezés miatt közĺjs megegyezéssel keľül
megszÍintetéste az egyéb iizemeltetési ktiltségek terhére.

9) felkéri a Kisfalu Kft-t a bérleti szerződés, és a bérbeszárrńtási megállapođás megkötéséľe.
10) a bérleti szerzodésmegkötése esetén a Losonci téľi Általános Iskola dolgozói részére 8 db

beálló-hely erejéig binosítarlia kell a bérlőne! a parkolást az önkormtnyzatí đolgozók
á|ta| fizetendó,2014. évben I.526,- Ft/hó + AfďgépkocsĹbeálló összegrĺ bérleti díjon,
amely ĺisszeg minden évben a fogyasztói árindexnek megfelelő méľtékben n<jvekszik.
Ezek're a beálló-helyekľe a bérleti szerzóďést abér|o köti meg a dolgozókkal, a bérleti díj
őt illeti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: z}I4.június 25.

(I3 óra 4l perckor dľ. Ferencz orsolya megérkezett ąz ülésre, a Képviselő-testület létszáma
I8 főre emelkedett.)

Napiľend 3/3. pontja
Javaslat kłizmíĺvelődésĺ' kulturális feladatok hatékonyabb ellátása
éľdekében sziikséges döntés ek meghozatalár a
(íľásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4láté - polgáľmester

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Az e|óterjesztést az illetékes bizottságmeg!źlrgyalta. Megadja a
szót Komássy Akos képviselő Urnak.

Komássy Ákos
Látja, \ogy - előterjesztés sok munkával készült' de egy nappal a testiĺleti tilés előtt kapta
meg. Erti, hogy lesz még sok e|őterjesztés, amit a következő testĹĺleti ülés elé fognak
terjeszteni. Amennyire át tudta tanulmányozni az előteqesńést az,hogy a gyermeküdültetés a
média rendeményszeľvezéssel, ga|ériźxal és a Mátyás téri kĺjztjsségi hazakat tizemeltető
nonprofit kft-vel összevonják. Csekélynek látja annak lehetőségét, hogy ebből hatékonyabb
ügykezelés lesz. Az előterjesztésbő| az|átszik, hogy négy teljesen különböző funkciót látott el
három önkormányzatihźttétintézmény, most egy gigantikus kreáció keletkezik. Mint záľtkönĺ
részvénfiársaság attól nem lesz hatékonyabb feladatellátás. A háľom cisszevont célból
keťtőnek vgyanaz a vezetője, Nem látja, hogy bármi is alátámasztaná a hatékonyságnĺivelést
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ebben a döntésben. Valamelyik képviselőtarsa mondta, hogy létrejön egy újabb szocialista
nagyváI|alat. Nem látja, hogy egy alaposan megfontolt jó irányú döntést terjesztettek elő.
Azért sem, mert a JóHír Kft-t is azért hońźk létre, hogy a lőzsefvźlrosi TV-t és ľádiót
megvalósítsa, azután belepakoltak funkciókat, mint a galéľia tizemeltetése. Meglepődne' ha
bármiféle hatékonyságjavulást eľedményezne az cjsszevonás. Sokkal jobban tńl'źńnák a
javaslatot, hogyha lett volna elég ideje a Képviselő-testiilet tagjainak ltána jámi a javaslat
hátterének. IJgy érzí,hogy ma eztemérdemes a támogatásra.

Dr. Kocsis M.áté
Ha szocialista nagyvállalatot szerettek volna létrehozni, akkor az e|őkészítő munkába őket
bevonták volna, de ez nem történt meg, ezért ezen a módon tudja cáfolni, hogy nem eZ volt a
cé1'. Az, hogy hatékonyabb, vagy nem _ úgy fogalmazott Képviselő Ur ne legyen igaza _
nincs is, mert hatékonyabb, ha egy menedzsmentje van ennek a szervezetnek. Egyébként pont
a gyermeküdültetést kifogásolja, ahol ezek a cégeik sokszor azonos feladatot látnak el. Amíg
a gyermeküdültetés üdiiltet, addig a Kesztnĺgyár táborońat. Tehát vannak olyan feladatok,
amelyekben sok olyan párhuzamosság van' amely egy fuźnyítás a|att nemcsak
költséghatékonyabban, de szervezés szempontjából is sokkal inkább elláthatóbb. Higgye el,
nyilvan nem csinálnak olyan előterjesztést, ami a keľület szempontjából nem hatékonyabb.
Még mindig abban érdekeltek, hogy minél költséghatékonyabban és jól szervezetten
műkodjenek a dolgok.Meggyőződése, sokkal hatékonyabb lesz így. Az idő igazolni fogja.
Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselő úľnak.

Jakabfo Tamás
A tegnapi kézbesítéssel érdemben erľől az összevonásról nem tud véleméný mondani. A
határozati javaslat 5. e.) pontjában megemlítik meg, milyen munkaügyi kĺlvetkezményeí
lesznek az ĺjsszeolvadásnak?

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Megadja a szőt dr. Mészar Eľika a|jegyző asszonynak.

Dr. Mészáľ Eľika
Kétfázisban fog a feladatok átadása megtöľténri. Az első fazis szeptembeľ 1-jével azij Zrt-
be, ami még nem lesz meg, még Kft. formájában fog műkodni be fognak olvadni a
gyermeküdültetési és a JóHír feladatai. Ezze| kapcsolatban afeladatokat munkaváIlalók Iáť1ák

el. A munkavállalóknak fel kell ajaĺianĺ a folyamatos munkavégzést, Abban az esetbenha a
munkavállalő ezt nem fogja elfogadni, akkor végkielégítésre lesz jogosult, mint ahogy
Komássy Képviselő Ur is elmondta sok-sok dontés fog még a Tisztelt Képviselő-testtilet elé
keľĹilni. AzÜgyvezető Igazgatónak, illetve a másik két cég ügyvezető igazgatőjtnak el kell
kezdeni mar most tttrgya|ĺi a munkavállalókkal, hogy szeptember l-jével a feladatellátás
źúadás megtöľténjen, illetőleg amennyiben ehhez plusz fedezet szĹikséges, akkor a Testület ezt
dĺjntést még a nyár folyamán meg tudja hozni. Ezt kcjvetóen a két céget természetesen nem
fogják iiresen hagyni, hanem egybeolvadással, majd a Zrt. keretében továbbmfüödik. A
munkavállalókĺól gondo skodni kell, és a folyamato s feladatellátásról is.

Dľ. Kocsis M:áLté

Kéľdés' hozzászőIźls hianyában a napirend ttttgya|ásátlezźnja. Szavazásra bocsátja ahatározatí
javaslatot.

A Képviselő-testĹilet, úgy dönt, hogy
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1. a Józsefuaĺosi Közcisségi Házak Nonpľofit Kft. 2014. október 01' napjatőI
átalakulássa|, társasági formaváltás útjan zártköru részvénýfusasági formában működjön,
5.000,0 e Ft alaptőkével.

Felelős: polgármesteľ
Határiđo : 20I 4.június 1 1 .

2. az |. pont szerinti átalakuláshoz szfüséges vagyonmérleg-tervezet forđulónapja2013.
decembeľ 31.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201,4.június 1 1.

3. felkéri a Jőzsefuźtrosi KözosségíHazakNonprofit Kft. ügyvezet(f1ét az áta|aku|ási terv,
valamint az źta|akulási döntés meghozatalához szfüséges egyéb okiratok elkészítéséľe,
úgymint:

- az átalakuló jogi személy vagyonmérleg-tervezete, és az azt a|átárnasnő
vagyonl eltaľ -terv ezete,
- a jogutód jogi személy nyitó vagyonmérleg-tewezete, és az azt a\átámasnő
vagyo nl elt ttr -terv ezete,
- a jogutód jogi szeméIy a|apszabá|y tervezete,
és azok előterjesaésére.

Felelő s : Józsefu aľo si Kĺizö ssé gi Hazak NonproÍit Kft . ügyve zetőj e
Hataľidő: a Képviselő-testület 2014.június 25-i ülésére

4. a) az l. pontban foglalt átalakulással kapcsolatos 2013. december 31-i fordulónapi, a
hatályos magyaÍ számviteli tĺirvény előírásaival ĺisszhangban elkészített vagyonméľleg-
tervezetek, valamint a vagyonle|tźtr-tęwęzetek ellenőrzésére a MB-Tax Kft.-t. (székhely: 1061
Budapest, Andľássy Íú 43., nyilvántaľtási szźtm. 002650, igyvezető,bejegyzett könywizsgáló
Zsőv ár B eatľix, tags ági i gazolv źny szárna: 0 07 1 69) bízza me g.

b) felkéri a ]őzsefvtrosi KözcjsségíHazak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a megbizási szeruődés
aláírásźra.

Felelős: a) pont esetén polgĺĺľmester, b) pont esetén Józsefuaľosi KözĺisségiHénak Nonpľofit
Kft.
Hataridő: a) pont esetén zlI4.június 11., b) pont esetén 2\I4.jrlnius 13.

5. a) a Jőzsefuáľosi Gyermekek Üdiiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. és a JóHíľ
Jőzsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. által ellátott valamennyi
kĺjtelező és önként váIIaIt feladatokat 20|4. szeptember 0l. napjától a Józsefuaľosi Közösségi
Házak Nonpľofi t Kft . v é gzi.
Ennek megfelelően ezen tarsaságok az onkormányzattal kötött közszo\gá|tatási, valamint
fe|adate||átási és a tźmogatásí szeruőđéseibe a korábbi feladatellátó társaságok helyébe a
Iőzsęfuárosi KözĺjsségiHazak Nonprofit Kft., illetve annak az l. poĺt szerinti átalakulását
követő en az áta|aku|ás s al l étľej ött j o gutó dj a l ép.
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b) ahatźlrozat 5.a) pontja a|apján elfogadja az előteľjesztés mellék|etétképező a Józsefuárosi
Közösségi Hazak Nonproťrt Kft. a|apítő okiratának módosítását, és fe|hata|mazza a
polgármesteľt annak a|tńrźsára, és felkéri a Jőzsefvźrosi Közösségí Házak Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a sztikséges cégjogi intézkedések megtételéről.

c) felkéri a Jőzsefvétrosi KözĺjsségiHázak Nonprof,rt Kft. ügyvezetőjét akozszolgáltatási, a
támo gatási szerző đések módo sításának elké szítésére és előterj esztésére.

đ) felkéri Józsefuiírosi KözösségiHtaakNonprofit Kft. ügyvezetójét a feladatok elIźltásźůloz
sziikséges vagyonelemek átadás-tńvételének előkészítéséľe' valamint a felađatátadással
összefüggő szeruődésmódosítások előkészítésére _ oly módon, hogy az a mfüöđésben, annak
folyamatosságában zavart ne okozzon, különos figyelmet fordítson a ťlnanszirozás
folýonossá gźra, és annak előterj esztéséľe.

e) felkéľi a Jőzsefvárosi Gyermękek Üdĺiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. és a JóHír
Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. ĺigyvezetőjét a feladatok
źńadásamiatti sztikséges munkajogi intézkedések megtételére, azok köľültekintő ľendezésére.

Felelős: a), b) pont esetén polgármester
b)-d) pont e setén Józsefu aro si Kcizö s ség i HilZak Nonprofi t Kft . ügyve zetóje
e) pont esetén a Jőzsefváĺosi Gyeľmekek Üdtittetésééľt Közhasznú Nonpľofit Kft. és a JóHír
Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria KözpontNonpľofit Kft.

Határidő: a), e) pont esetén 2014. szeptembeľ 01.
b) pont esetén az a|apítő okiľat a|áirása2014. június 13,, a cégjogi intézkedések megtétele
Z}I4.június 30.
c)-d) pont esetén a Képviselő-testület 2014' augusztus havi rendes ülése

Dr. Kocsis Máté
MegáIlapífa, hogy a Képviselő-testület a határozatot 14 igen, 3 nem szavazattal, 7

tartőzko dáts mel lett elfo sadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN vAN 18 rÉpvIsEro
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH)Z MIN o S ÍTETT SZoToB B S ÉG S ZÜKSÉGE S
FIATAROZAT:
1|6ĺ20|'4. (vI.11.) 14IGEN 3 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet, úgy d<int, hogy

1. a Józsefuarosi Közĺĺsségi Hazak Nonprofit Kft. 2014. október 01. napjától
átalakulással', társasági foľmaváltás útjan zartkoru részvéĺýźtsasági formában mfüödjön,
5.000,0 e Ft alaptőkével.

Felelős: polgármester
Hateľido: 2014.június 1 1.

2. az I. pont szeľinti átalakuláshoz szĺikséges vagyonmérleg-tervezet foľdulónapja2013.
december 31.
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Felelős: polgármesteľ
Határido: z}I4.június 1 1.

3. felkéri a Jőzsefvárosi Közöss égiĘázakNonproťrt Kft. iigyve zetojét az áta|akulási terv,
valamint az źÍalakulási đöntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok elkészítésére'
úgymint:

- az átalakuló jogi személy vagyonméľIeg-tewezete, és az aú. alátámasztő
vagyo nl elt át -terv ezete,
- a jogutód jogi személy nyitó vagyonmérleg-tewezete' és az azt alźĺámasztő
vagyo nl eltár -tew ezete,
- a jogutód jogi szeméIy a|apszabźiy tervezete,
és azok előterj esztésére.

Felelő s : Józsefu áro si Kĺjzö ssé gi Házak Nonprofi t Kft . ügyve zetoje
Határidő: a Képviselő-testület zIl4.június 25-i ülésére

4. a) azI. pontban foglalt átalakulással kapcsolatos 2013. decembeľ 31-i fordulónapi, a
hatályos magyar számviteli törvény ęlőírásaival összhangban elkészített vagyonmérleg-
tervezetek, valamint a vagyonle|tźr-tervezetek ellenőrzésére a MB-Tax Kft.-t. (székhely: 1061

Budapest, Andrássy lJt 43., nyilvántaľtási szám.002650, ugyvezetó,bejegyzett könywizsgáló
Zsővźn Beatľix, tagsági igazo|ványszźtma: 007169) bízza meg.

b) felkéri a Józsefuĺírosi KözĺjsségiHazakNonprofit Kft. ügyvezetójét amegbízási szerzođés
aláírására.

Felelős: a) pont esetén polgáľmester, b) pont esetén Józsefuiáľosi KözösségiHazak Nonprofit
Kft.
Hatźndo: a) pont esetén 2014.jtlnius 11., b) pont esetén zll4.június 13.

5. a) a Jőzsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznú Nonprofit Kft. és a JóHír
Józsefuaľosi Média, Rendezvény és GaI&ía Központ Nonprofit Kft. tital' ellátott
valamennyi kötelező és önként vá|Ia|t fęladatokat 2014. szeptember 01. napjától a
Józsefu aro si Közö s sé gi Házak Nonprofi t Kft ' v égzi.
Ennek megfelelően ezentaľsaságok az onkoľmányzatta|kötött kozszoIgźĺItatási, valamint
feladatellátási és atámogatźlsi szerződéseibe a korábbi feladatellátó tarsaságok helyébe a
Józsefuarosi Köztisségi Héaak Nonprofit Kft., illetve annak az 1. pont szeľinti
źńa|aku|ásátkövetőenazáta|aku|ássallétrejött jogutódjalép.

b) ahatátozat 5.a) pontja a|apjtnelfogadja az előterjesztés mellékletétképező a Józsefuarosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, és fe|hata|mazza a
polgáľmestert annak a|áírásźra, és felkéri a Jőzsefvźrosi Kĺjzösségí Hazak Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a sztikséges cégjogi intézkedések megtételéről.

c) felkéri a Jőzsefvátosi Kozösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetojét a kozszo|gáItatási, a
támo gatási szerzo đések mó do sításanak elkészítésére és előterj esztésére.

d) felkéri !őzsefvárosi KĺjzösségiHazakNonpľofit Kft. ügyvezetójét a feladatok el|źtásźůloz
szükséges vagyonelemek átadás-átvételének előkészítéséľe, valamint a feladatátaďássa|
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összefiiggő szerződésmódosítások előkészítésére _ oly módon, hogy az a működésben,
annak folyamatosságában zavart ne okozzon, külĺjnös figyelmet fordítson aťtnanszftozás
folytonossá gára, és annak előterj esztéséľe.

e) felkéri a Jőzsefvátosi Gyermekek Üdtiltetéséért Ktjzhasznú Nonprofit Kft. és a JőHit
Józsefuárosi Mécĺia, Renclezvény és Galéria Kiĺzpont Nonpľofit Kft. ügyvezetőjét a
feladatok źúađása miatti szükséges munkajogi intézkedések megtételére, azok k<jrtiltekintő
rendezésére.

Felelős: a), b) pont esetén polgármester
b) -d) pont esetén Józsefu áro si Közö ssé g i Házak Nonpro fi t K-ft . ügyve zetőj e
e) pont esetén a ĺőzsefvtľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kĺizhasznú Nonprofit Kft. és a JóHír
Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.

Hataľidő: a), e) pont esetén 2014. szeptembeľ 01.
b) pont esetén az alapítő okirat a|ttirása2014. június I3., a cégjogi intézkedések megtétele
2014.június 30.
c)-d) pont esetén a Képviselő-testület 2014. augusztus havi rendes ülése

4. Y agy on kezeléss elo vá ľos ti zemeltetéss el ka p cs olatos e lő te ľj esztés e k

Napirend 4/1. pontja
Javaslat a Nemzeti Lovarda területéľe vonatkozó JoKEsZ módosítási
elj áľás b an diintés ek meghozatalár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis lľ/.áté _ polgármester

Dr. Kocsis M.áté
Napiľend vitáját megnyitja. Az eIőteqesztést az íILetékes bizottság megtźľgyalta. Kérdés,
hozzźszőLás hiĺínyában a napirend tárgyaIástú. IezĄa. Szavazésra bocsátja a rendelet-
tervezeÍet.

BUDAPEST ĺózspľvÁnos rÉpvIsEro-ľpsľÜrpľp ELFoGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST pov,ą.nos VIII. KERÜLET ĺózsppvÁRosl
oNronvÁNYZAT rÉpvIsBro TESTÜLETÉNEK t8l2OI4. (VI.12.)
oNrom,lÁNyz,ą.ľI RENDELETÉT A ĺózsppvÁnos KERÜLETI ÉpÍrÉsI
SZABÁLYZATÁRóL 1lórÉsz; szoto 6612007. (KI.12') oNromĺÁNYZATI
RENDELET MóDosÍrÁsÁnór.

Dr. Kocsis N{.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 1 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül
megalkotta a 18 1201 4. (VI. 1 2.) önkormányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A RENDELETALKOTÁSHoZ MINO SÍTETT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES
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BUDAPEST ĺózsBpvÁnos rcÉpvlspro-ľpsrÜrprp 17 IGEN, 1 NEM, 0
ľaRrózrooÁssłr ELFoGADĺa És MEGALKoTJA BUDAPESľ pove.nos Vru.
rpRÜI.pľ ĺózspľva'Rosĺ oNronvÁNYZAT rÉpvĺspro ľBsľÜrpľÉNpr
L8l?0!4. (VI. 12.) oNronv'łNYZATI RENDELEľÉľ a. rózspľ.v,ą.Ros rpRÜĺ-BľI
EPITEST SZABALYZATAROL (JOKESZ) SZOLO 66t2007. 6II.12.)
oNronv,łNvz,ą.ľl RENDELEľ uóoo sÍľÁsłnor.

Napirend 412. pontja
Javaslat a volt Ganz.Mávaggyár területen vá|toztatási tilalom elrendelésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis lIáLté
A napirend vitáját megnyitja. Az előteqesztést az illetékes bizottság megÍfugyalta. Megađja
szót Komássy Akos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Az eredeti e|hłtnozés nem jött össze apiacbezźttásával kapcsolatban,Iega|źlbbis megkésett.
Nem éľti, hogy a vá|tońatźsi tilalom elrendelése miéľt most lett akhrális? A kínai piac
átktj|tijzijtt a GanzMávag teriiletére. Ha jó az éľtesĹilése, aki ott működni akaľt, az máľ nincs
ott a p á|y audvaľ terül etén.

Dr. Kocsis ľ4.áté
Megadj a a szőt Femezelyi Gergely főépítész úmak.

Feľnezelyi Geľgely DLA
Egy szabályozási terwźitoztatás során most jutottak arra a pontra, hogy ezt a vá|toztatást a
Teshilet el Ędja rendelni. A Szabá|yozási Terv módosítását elindítottĺák ľégebben,
Polgármester Uľ szerette volna maľ korábban, hogy ez a folyarrlat felgyorsuljon, csak nem
tudtfü a menetľendet ettől jobban felgyorsítani. Valóban sok ĺáľus jelenik meg a Ganz
teľĹiletén. Sajnos nagyon kevés ezek kozul, aki legálisan ott működő rendęsen kialakított
uzlette| kialakított arus. Ennek a vá|toztatási tilalomnak olyan értelemben igenis van
jelentősége, hogy ezeknek az ilzIetęknek a |ega|izálása nem lesz lehętséges, aníg az ílj
szabá|yozás életbe nem lép majd. Az meg majd megpńbá|ja szabá|yozni és értęlmesen
ír ány ítani ezt a foly arnatot.

I)r. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Egyetért a váItoztatási tilalommal és an |átja ezen a környéken, hogy a kínai piac
megsziintetése utĺín valószínűleg egy még nagyobb, még hosszabb folyamatot kell elkezdeni,
hogy ott is európaiabb viszonyok legyenek a Ganz gyártelep teľiiletén is. A legfontosabb
probléma a rendezet|en tulajdonviszonyokkal kapcsolatos, amely a kĺjvetkezó onkormźnyzat
ideje alatt nagyon jelentős előrelépéseket fognak megtenni'
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Dr. Kocsis l.IáLté
Megadja a szőt dr. Ferencz oľsolya képviselő asszonynak.

Dľ. Ferencz Orsolya
Csatlakozik Jakabfy Képviselőtźlrsához, nagyon fontos és hosszú távú koncepciő |egyen az,
hogy ezt a Ganz telepet valahogy ĺormalizá|jfü. Hetente jźrja végig, tényleg megdĺibbentő
változások zajlanak. Ami ott folyik annak nagy része minden engedélýől mentes. Minden
modon,az összes egyéb hatályos törvenyt és rendelkezést érvényesítsék az adott területen.

Dľ. Kocsis M.áté
Kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirend tárgyalásátleztrja' Szavazásra bocsátja a rendelet-
tewezetet.

BUDAPEST ĺozspr.vÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜlpľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST povÁnos Vn. KERÜLET ĺozspr.vaRosl
oNronvÁNyz.ą.r rÉpvlspro TESTULETENEK r9120r4. (VI.12.)
ÖNronvÁNyzaľl RENDELEľÉľ a. GANZ-MÁVAG TERÜLETEN (58599/3 HRSZ.)
v 

^LT 
IZTATASI TILALoM ELRENDErÉsÉnor.

Dľ. Kocsis M.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem szavazaÍta|, Íartőzkođás nélkül
megalkotta a 19 l20I 4. (VI. 1 2.) önkormányzďi rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁI- JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTÁSHOZ vnĺosÍľpTT SZoToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózsBpvÁnos rÉpvlspro-ľpsrÜrpľp 18 IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ pova.nos VIII.
KERÜLET ĺozspr.vÁRosl oNronuÁNYZAT rÉpvlsBro TESTÜLEľÉNpr
19l2O|4. (VI. 12.) oNronľĺÁNyzaľl RENDELETÉľ a. GANZ-MÁVAG TERÜLETEN
(5859913 HRSZ.) V ALTOZTATASI TILALOM ELRENDELESEROL.

Napirend 4/3. pontja
Javaslat egyetértő nyilatkozat elfogadásáľa Budapest Teľületfejlesztésĺ
Koncepciój ával összefüggésben
(íľásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľl4áté_ polgármester

Dľ. Kocsis l,Iáté
A napiľend vitáját megnyitja. Az eloteqesztést az illetékes bízottsáęmeg!árgyalta.Megadja a
szót Jakabfy Tamás képviselő úľnak.
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Jakabff Tamás
Egy összbudapesti koncepciónak a véleményezéséroI van sző. A koncepcióban
megfogalmazott célok nagyjźtbő|jól lettek kituzs,e, de aztlátja,hogy ez a város 10-15 éwel
ezelótt komoly reményekkel indult csatába, Béccsel, hogy a régiós központ címét eInyerje, de
sajnos nemhogy Béccsel, PrágénaI, Varsóval, de most már Pozsonnyal szemben sem tuđ
gyozede|meskedni. Ugy |átja, hogy Budapestet az utóbbi időkben igen rosszul vezették.
Néhany teľületęn azért látszik kitörési lehetőség az utőbbi években, nagyon jó tľendek
indultak el a turizmusban, a kulturában. ott jöttek létre kitcĺrési pontok a Főváros szźtmára,
ahol alulról jovő kezdeményezések kataIízáIták a fejlődést, ezek szerencsére fenntaľtják
Budapest unikális jellegét. Kéri a kerületi Képviselő-testiilettől és a Fővĺĺrostól, hogy ezeket a
dolgokat ne irtsfü, hanem kaľoljak és támogassak. Kifejeznek egyetértést olyan célokkal,
amelyeket nem kívánt a Testiilet az utóbbi négy évben. Mond néhany példát és orü1 annak,
hogy ezek mellett is leteszik a gatast. Az e|so, hogy Budapest biztosítja a megfelelő
lakáskcjľülményeket. Nem kell nagyon részletezni, hogy Józsefuaros milyen
lakáskörülményeket biztosít az önkormźnyzati bérlakásban lakók részére. Az MNP program
frissen résztvevő lakásai kivéteIével kevés az, amelyek a megfelelő lakáskörĹilményeket teljes
métékben biztosítja. Reméli, hogy erľe a kĺizeljĺivőben további hangsúlý tudnak helyezni. A
következő abamamezős teľĹiletek funkcióváltása és a zöldfelületek növelése. Ebben sem lát
nagy teljesítméný Jőzsęfváros utolsó néhany évében. Szeretné kérni, hogy ebben is
pľóbáljanak elmozdulást elérni. Még egy lakásokkal kapcsolatos pontot emelt ki, ami a
Fővarosi Koncepcióban úgy hangzott, hogy ,,lakásállomány optimalizźiźsď,. Jőzsefuaros
lakásállomźnya a |efa|azott lakások atánya, a minősége az koze| sem optimális. Szeretné
kérni, hogy ebben a három pontban a közeljövőben Józsefuaľos jobban koncentráljon, és
többet tegyen a most elfogadandó Fővĺĺľosi Koncepció teljestilése érdekében.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megadja aszőt dr. Révész Máttaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész Máľta
Megkérdezi, most arról van szó, hogy a kerületfü ugyanezeket a célokat magáévá tesz, és
ennek megfelelően kíván a jövőben tevékenykedni, vagy arról van szó, hogy a Fővaľosi
onkormanyzat támogatja a keľületęket azért, hogy hasonló célokat tudjanak elérni. Azért
kérdezi, mert |éteńek olyan füváľosi páIyázati lehetőségek, amelyek például megfelelő
lakásköľĹilmények kialakításához támogatást adhattak a keľületeknek' vagy olyan is szeľepel
benne, hogy a képzettségtiknek megfelelő munkahelyet tudjanak biztosítani a Budapestiek
számźra. Ez a koncepció mennyiben fog Józsefuárosľa hatni, vagy milyen befolyássa| Lesz a
kerületre?

I)r. Kocsis Máté
Megadja aszőt Egry Attila alpolgáľmester úmak.

Egry Attila
MegkeľĹilhetetlen, hogy egytittműkĺidjenek a Fővarossal, nem is szándéka ez a keniletnek.
Felkészülve a 20l4-2020-as uniós ťlnanszítozási ciklusra készült ez a tanulmĺíny, amelyben
minden kerület aktívan részt vett. Jőzsefvźtos is képviseltette magźlt' mind a szakmai forumon
minđ az e|okészitő döntéshozatali fórumokon. Elmondták, hogy Józsefuarosnak mi lenne
fontos, ha bele tudnak kerülni Budapest Főváros Fejlesztési Programjába. Egyébként ezeknek
a nagy része be tudott keľĹilni. Mindegyik cél Józsefuaľos kompatibilis. Ha ęzek a célok
megvalósu|nak, ez aŹ. jelenti, hogy ezek a fejlesztések Józsefuaľosba tudnak érkezni. Ez most
egy előszrirés volt, hogy mik az e|képzelések a 20l4-2020-as időszakra. Nem történt más'
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mint megágyańak annak, hogy egy nagy szociális varos rehabilitációs projekt meg tudjon
történni Józsefuáros terĹiletén, amit mar Jőzsefváros vezetése többszor deklarált is. Az orczy
negyed teľületén egy új szociális város rehabilitációs szeretnének kezdeni és nagyon fontos,
hogy a Magdolna negyed szociális varos rehabilitációja tovább halađjon. Ez uniós forľás
nélktil nagyon nehéz feladat lenne Józsefuaros számára. Csak a Magdolna negyed folytatása
is. Az orczy negyed folytatása elképzelhetetlen külső ťlnanszírozás nélkül, így most
megnyílik a lehetőség arca,hogy ezeka20I4-2020-as időszakban meg tudjanak történni.

Dľ. Kocsis ľIáLté
Kérdés, hozzászőIźls hianyában a napirend táĺgyalásźĺtlezĄa. Szavazástabocsátja ahatározati
javaslatot.

A Képviselo-testiilet úgy dönt, hogy a Budapest TerĹiletfejlesztési Koncepcióban
megfo galmazott célokk aI egy etért.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014.június 1 1.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-tęstület ahatźttozatot 18 igen, 0 nem szavazattal,tartőzkodás
nélkiil elfogadta.

SZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ szoľog s s Éc szÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
117t2014. (vI.11.) 18IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Budapest Teľületfejlesztési Koncepcióban
megfogalmazott célokkal egyetért.

Felelős: polgármester
Határidő: zll4.június 1 1.

Napirend 414. pontja
Javaslat a Teleki téľi piaccal kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Dr. Kocsis NIáLté
A napirend viÍájátmegnyitja. Az e|oteqesztést az illetékes bizotĺságmegfárgya|ta. Megadja a
szót Jakabfu Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottstryban volt rő|a vita, hogy különböző fimkciókat
miért albérletbe hoznak, a kiilĺjnböző cégeket miéľt albéľleti konstrukcióba hozzttkbe az ifi
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Teleki téri piacra. Amikor az albér|ó megjelenik, akkor a főbérlo eltűnik a piacrő|. Ez
legalább atízeđ1k albérletbe adás, ami vagy abizottság,vagy atestület elé került.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgáľmester úľnak.

Dr. Sára Botond
Az onkormtnyzatnak az vo\t a fő céIja' hogy a régi lebontott piacon a régi keľeskedők
kerĹiljenek vissza a megépített Teleki téri piacľa. az onkormányzat és az előkészítők,
mindenki, aki ebben a munkában tészt vett ezt teljesítette. Abban az esetben, ha egy
kereskedő tevékenységében valamilyen esemény töľténik, vagy megsztinteti avźilalkozását, a
régi bérleti díjon azok avá||alkozót kenilhetnek oda. Amennyiben nem megszĹinteti a bérlő a
vźi|a|kozását, hanem albérlętbe ađja, az egy másfelszeres a bérleti díjon tul új bérleti
szerzőđés megkötését jelenti. Semmilyen önkormányzati érdeknek olyan koľábbi vállalásnak
az ellentmondását nem|átja, amit Képviselő Ur felhozott.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pĺntér Attila
Hasonló dolgokat szeretne elmondani, mint Jakabfy Képviselő Úr. Polgármester Úr maľ
tcjbbször đek|aútIta, hogy az új Teleki téri piaccal a rendteremtésen és a piac kialakításon
kíviil az is a cél, hogy a kclrnyéken lakók olcsóbban tuđjanak hozzájutni élelmíszerek'hez,
illetve termékekhez. Ha jelentős számban az eredeti bérlők albérletbe adjak ki az
üzlethelyiségeket, nyilván magasabb áľon, akkor ęz a termékek, szo|gtitatások źlrtlnak az
emelkedéséhez ťog vezetltj. Az eređeti cél maľ nem fog érvényesiilni. Másrésń. az, hogy ki
nyithat iizlethelyiséget a Teleki téri piacon azt már |<lzárő|ag nem az onkormányzat fogsa
eld<jnteni, hanem az,hogy kit enged be apiacľa az ott béľleti szerződéssel rendelkező bér|ő.

Dr. Kocsis NIáté
Megadja a szőt dľ. Sĺíra Botond alpolgármester úrnak.

Dr. Sára Botond
A bizottsági Ĺilésęn az albér|etbe adásoknak a dĺlntéseit megfigyelték, akkor az a|bér|oknęk a
nagy tésze ugyanazok a bérlők, akik korábban egyébként piacon voltak, csak kibérelték egy
másik helyiséget is. Nagy számban ugyanazok a béľlők maradtak a piacon. Az' hogy a
teľmékeknek az árźúbefo|yásolja-e vagy nem aziz|eti kérdés. A piac tizemeltetőjének és a
piacosoknak is az az éľdeke, hogy az új piacnak a beindulása jól mfüödjön. Rengeteg akció
van, példáulvo|taz eper akció. Dolgoznak azonaz iizemeltető is, hogy oďavonzzźil<nemcsak
a kerületből' hanem más kerĹiletből is a vásáľlókat is. Ami a visszajelzés a|apján nagyon jó
irányba halad. Magasan jobb a látogatottsága az tlj piacnak, mint amilyen volt a piacnak
korábban néhany hónappal ezeIőtt. A kereskedők elégedettek. A Képviselő Unal abban
egyetért, hogy a piacon árult teľmékeknek az źna az ne vá|tozzon, de ezzel nemcsak az
onkormĺínyzat vaĺ így, hanem ez egy gazdasági tényező. A kereskedelmet minden tényező
befolyásolni tudja. Ha magasabb áron adjaa teľmékét, aki albérlő, és a szomszéđ, aki régi
bérlő és kevesebb bérleti đíjat fĺzet, az olcsóbban fudja árulni a tęľmékét, aÍtő| fogják
megvenni az oda|źúogaÍők a termékét. A piacon is verseny van, senkinek nem áll érdekében,
hogy jóval đrźryábban aru|ja a termékét, mint a mellette lévő üzlethelyiségben. A bérleti díj
mérték az cisszes fővarosi piachoz képest alacsony, sőt még a másfé|szeres bérleti đíj is
messze versenyképes béľleti díj. Nagyon megnövekedett azoknak a kereskedőknek a szźtma,

41



akik szeretnének helyiséget bérelni a piacon, de minđen helyiség bérbe van adva. A piac maľ
úgy indult, hogy a 3] nz|etbő| 36-ra meg volt kötve a bérleti szerzođés és egyre vo|t ptůyázat
kiírva. Ennek az ára\<ra, illetve a jőzsefvárosi odalátogató vásarlókľa nincsen árbefolyásoló
hatása, sőt az a cél, hogy a kedvezményekĺe a hetente megrendezendő akciókat lehessen
megszervezni.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselő úľnak.

Jakabfy Tamás
Az Alpolgáľmesteľ Ur említette, hogy a kereskedők elégedettek, akkor szeretné tolmácsolni,
hogy az őstermelők a kĺlrÍilményekkel nem elégedettek. Kéri, hogy a hatźnozati javas|at 2.
pontjaľól' arĺ:J' az albérletbe adásról szól, külĺjn szavazást tartsanak.

Dr. Kocsis M.áté
Kérdés, hozzásző|ás hianyában a napirend tárgya|ását |ezáĺja. Kül<jn szavazásta bocsátja a

hatćn o zat-tew ezet 2. p ontj ának elfo gadás át.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

2. hozzájárul a Teleki téri piacon |évő G}jelií üzlethelyiség albéľletbe ađásźthoz a bérleti díj
másfelszeresének összegében azEU Print Kiadó és Szolgá|tatő Kft. (székhely: 1116 Bp.,
Hengermalom út 15. I. em. 2., cégtregyzéksztlm:0l 09 ]02745, adőszám: 12773|98-2-43)
részére máshol fel nem sorolt termékek termékkortjn belül totó-lottó értékesítése tevékenységi
kör célj ábó I azza|, ho gy

- a bérleti szeruődés módosításanak hatá|yba léptető foltétele, hogy albéľletbe vevő
rendelkezik a totő-|ottőző tevékenység fo|ytatástůloz szfüséges engedélyekkel,
hozzźljźrulásokkal.

- a bérletí szęrzóđés megszúnése esetén az a|bér|ő a helyiséget csereelhelyezés és
pénzbeli téľítés nélktil köteles kiiiríteni.

- ha a bérleti szerzođés a bérlő ha|á|a miatt szűnik meg, az albér|ő a bérleti jogviszony
folytatásĺĺľa nem j o gosult.

- az albéľlő kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatottesz.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: f}|4.június 1 1.

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hattltozat 2. pontját 16 igen, 2 nem szavazattal,
tartő zko dás nélktil e l fo sadta.

SZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZoToB B sÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
118ĺ20|4. (vI.11.) 16IGEN 2 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy
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2. hozzájarul a Teleki téľi piacon |évő G2jelű üzlethelyiség albérletbe aďásához a bérleti
díj másfelszeresének összegében az EU Print Kiadó és SzolgáItatő Kft. (székhely:
1116 Bp., Hengermalom út 15. I. em. f., cégsegyzékszám..01 09 702745, adőszám:
12773T98-2-43) részéte máshol fel nem soľolt termékek termékktirtin belül totó-lottó
értékesítése tevékenys égi kör célj ábó l azzal, ho gy

- a bérleti szerződés módosításának hatáIyba léptető feltétele, hogy albérletbe vevő
rcndclkczik a totó.lottózó tcvćkcnysóg folytatásrĺhoz sztĺksógcs engedélyekkel,
hozzájárulźlsokkal.

- a béľleti szerzođés megszűnése esetén az a|bérlo a helyiséget csereelhelyezés és
pénzbe|i térítés nélkül kĺjteles kiĹiríteni.

- ha a bérleti szeruodés abér|ő haláIa miatt szúnik meg, az albér|ő a bérleti jogviszony
fo|ýatás źx a nem j o go sult.

- aZ albéľlő kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvźi|aló nyilatkozatottesz.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2014.június 1 1.

Dr. Kocsis Máté
S zav azásr a b o c sátj a a határ o zat-terv ezet több i p ontj anak elfo gadás át.

I. a 4612014. (III. 05.) szĺámú képviselő-testületi hatátozat 1. pontja helyébe, z}I4.junius 12-i
hatáIyba lépéssel a kovetkező rendelkezések lépnek:

,,A Teleki téri piacon fizetendő bérleti dijakapiac megnyitásakor:

Bérleti díj (nettó)

Üzletkör: Másholfel nem sorolt teľmékek értékesítése 5.000 FtlÍłlhő
Üzletkör: Biifé, fa|atoző (melegkonyhával) üzemeltetése 2.500 Ft/mf ĺhő

termékkör: - Meleg étel

- Meleg étel árusítása kávéitallal, alkoholmentes itallal

Üzlętkcjr: Nyers élelmiszeľ aľusítás 1.300 FtJmf l1lő

teľmékkör: - ZoIdség- és gyĹimolcs

- Hús-és hentesáru

- Hal

- Tej, tejteľmék (vaj, sajt, turó, savanyított tejteľmék stb.)

- Kenyér- és pékáru, sütőipaľi teľmék,

- Cvl<rászati készítmény, édesipari termék

Üzletk<jr: Egyéb élelmiszeľ 2.5o}Ftlmzl}rő

termékkör: - Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsít,

olajos és egyéb magvak, cukor, ső, száľaztészta,

kávé,tea, füszer, ecet'méz, bébiétel stb.)
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- Edességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,

előrecsomagolt fagylalt és jégkĺém stb.),

- Kozérzetjavító és étrend-kieg észíto termék (gyógynövény,

biotermék, testépíto szer stb.)

A díjak az Ílj piac megnyitását követő második ĺaptán évtől kezdve a K<izponti Statisztikai
Hivatal á|ta|kozzételte|őzo évi átlagos inflációval megfelelő mértékben emelkednek.

A belépési díj összege, ťlzetéséĺek iitemezése:

A piacľa tcjľténő belépési đíjat a bérlők és helyhasznáIők az alábbiak szerint Íizetik meg:

Az új béľlők esetén az egyszęri belépési díj versenyeztetési e|járás keretében kerĹil

megállapításra, de cisszege minimum 200.000 Ft]mz + Afa.

A régi bérlők és helyhasználók az uj piacon versenyeztetési eljáĺás nélkĹil kcithetnek bérleti
szerzodést, tekintettel arca,hogy ez cserehelyiségnek minosül. Ebben az esetben a belépési díj
200 000 Ft/m2+ Áa azzal,hogy

. S%o-ot az e|őszetződés megkcjtésekoľ foglaló jogcímén

- I1oÁ-ot a bérlemény birtokbavételekor

. 80%-ot a bérleti szetzódés megkötését követő hónaptól (azaz 2014. ápľilis hónap)
kezdve harom éven kereszti| havi rész|etťlzetésse|, azzal, hogy három hónapot
meghaladó hátralék ęsetén egyösszegben esędékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťlzetetĺösszeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

A piacon a jelenlegi bérlők és helyhasznźúőkrészére a béľleti szęrzóđésben az onkormtnyzat
nem ztnja ki a bérleti jogviszonyok átruhźaźní lehetőségét, továbbá a volt felépítmény
tulajđonosok részére a szerzođésük fennállásáig a mindenkor hatályos a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól sző|ő 1993. évi
LXXVIII. törvény, és a mindenkoľ hatályos Budapest Főváros VIII. keriileti onkormtnyzat
tulajdonábaĺ á|Iő nem lakás céIjára szo|gáIő helyiségek bérbeadásrának feltételeiről szóló
35l20l3. (VI. 20.) ĺinkoľmányzati rendelęte szerint a bérbeadó hozzájźru|ása esetén aďhatjźlk a

bérleményt albérletbe.

A felépítményfü éľtékének beszámítását vá|asztő heIyhasználók a belépési díjat az a|ábbiak
szerint fizethetik meg:

- a belépési dijba beszámító foglaló i11. előleg címén az e|őszerződés megkötésekor a
felépítmény érték beszttmitásra kerül,

- 20%o-ot a béľlemény birtokbavételekor

- 80%o-ot a bérleti szeruőđés megkĺitését követő hónaptól kezdvę (2014. április
hónaptól) háľom éven keresztu| havi rész|etťlzetéssel, azzal' hogy háľom hónapot
meghaladó hátra|ék esetén egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťĺzetett összeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

Helyhasznźůati díjak:

A piacon a termelői és az ősteľmelői árusító aszÍalhelyhasználati díjai:

- napi helyhaszntllati đíj:

- havi helyhasználati díj:

bruttó 2. 1 00 Ftl nap l asńal

bruttó 2I .33 5 Ftlhő l asńal.,,

Üzlethelyiségek előtti területľe tĺjrténő kiteleptilés díja: 100 Ftlm" +AFA

44



Felelos: polgármester

Hatáľidő: f01'4.június 1 1.

3. a) a Szerdahelyi u. |9. sztlm a|attĺ ingatlan esetében a béľleti đíjat idoszakosan arusító
őstermelők esetében 3.000'- Ft/hónap + Afa|ęépkocsi-beálló, a piacon állandó jelleggel
ánrsító kereskedők részéte 5.000,- Ft/hónap + Afďgépkocsi-beálló összegben áIlapítja meg,
és

b) az onkormźnyzat tulajdonában álló iiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1. (XI. 07.) önkormtnyzati
rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegrí
óvadék megfizetését elengedi, és

c) az onkoľmányzat tulajdonában álló iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről szóló 59l20I1. (XI.07.) önkoľmányzati
rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn eltekint az egyol'đa|ú kötelezettség vállaló
nyĹ|atkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: polgármester
Hataridő: z}I4'június 1 1.

4. a határozat 3. pontja alapján felkéri a Józsefuaľosi Közterület-felügyelet és
Vaľosüzemeltetési Szolgálatot a Szerdahelyi u. t9. szźnrl a|atti ingatlan esetében a
gépko c si-beállókra vonatkozó bérleti szeruó đések megkötésére.

Felelős: Józsęfuárosi Közterület-felügyelet és Váľosiizemeltętési Szo1gálat igazgatő
Hataridő : a béľleti szeruódések megkötésének határi đeje 20I 4. j únius 3 0.

Dľ. Kocsis lfiĺ'áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet ahatározat tĺlbbi pontját 18 igen, 0 nem szavazatta|,
tntőzko đás nélkül elfo gadta.

SZAY AZASNAL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH}Z EGYSZERÚ szóľo g g s Éc
HATAROZAT:
t19t2014. (W.11.)

1. a 4612014. (III. 05.) számú képviselő-testĺileti határozat 1. pontja helyébe, 2014.junius 12-i
hatźiyba lépéssel a következő rendelkezések lépnek:

,,A Teleki téľi piacon ťlzetenđő bérleti díjakapiac megnyitásakor:

Bérleti díj (nettó)

5.000 Ft]fiŕlhő

2.500Ftlmf ĺhő

18IGEN O NEM

SZÜKSÉGES

0 TARTóZKODÁSSAL

Üzletköľ: Máshol fel nem sorolt termékek értékesítése

Üzletköľ: Biifé, fa|atoző (melegkonyhával) üzemeltetése

teľmékköľ: - Meleg étel

- Meleg étel árusítása kávéitallal' alkoholmentes itallal

Üzletkör: Nyers élelmiszeľ árusítás 1.300 Ft/mzlhó
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termékköľ: - Zoldség- és gyüm<ilcs

- Hús-és hentesaru

- Hal

- Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró' savanyított tejtermék stb.)

- Kenyér- és pékaru' sütőipari termék,

- Cuk'rászati készítmény, édesipaľi termék

Üzletkĺjľ: Egyéb élelmiszer z.s}OEtlmf lhő

termékkör: - Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, maľgaľin és zsír,

olajos és egyéb magvak, cukor, ső, száraztészta,

kávé,tea, füszer, ecet,méz, bébiétel stb.)

- Édességáľu (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaaru,

előrecsomagolt fagylalt és jégkĺém stb.),

- Közérzetjavító és étrend-kieg észíto termék (gyógynövény,

biotermék, testépítő szer stb.)

A díjak az tlj píac megnyitását követő második naptźtti évtől kezdve a Központi Statisaikai
Hivatal źiltalkozzétętt e|óző évi átlagos inÍlációval megfelelő méľtékben emelkednek.

A belépési díj összege, fizetésének ütemezése:

A piacra tĺjrténő belépési dijat a bérlők és helyhasznáIők az alábbiak szerint fizetik meg:

Az új béľlők esetén az egyszeri belépési díj versenyeztetési eljárás keretében keľül
megá|Iapitásľa, de összege minimum 200.000 Ftĺmz + Afa.

A ľégi bérlők és helyhasználók az uj piacon versenyeńetésí eljarás nélkül köthetnek bérleti
szęrződést, tekintettel arĺa, hogy ez cseľehelyiségnek minősül. Ebben az esetben a belépési díj
200 000 Ft/m2 + Áfa azzaI,hogy

- 5%o-ot az ę|oszerződés megkotésekor foglaló jogcímén

- IĺYo-ot a béľlemény birtokbavételekor

- 80oÁ-ot a bérleti szerzóđés megkĺltését kcivető hónaptól (azaz 2014. ápľilís hónap)
kezdve harom éven keľesńu| havi részletťĺzętéssel, azzal, hogy harom hónapot
meghaladó hźtra|ék esetén egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťĺzetętt. cisszeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

A piacon a jelenlegi bérlők és helyhasználók részére a bérleti szęrződésben az onkormźnyzat
nem záľja ki a bérleti jogviszonyok átruhźzźĺsi |ehetőségét' továbbá a volt felépítmény
tulajdonosokrész&e a szerzőďéstik fennállásáig a mindenkoľ hatályos a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az e|idegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. évi
LXXWII. törvény, és a mindenkor hatályos Budapest Fővaľos VIII. keľĹileti onkormźnyzat
tulajdonában álló nem lakás cé|jźna szolgźiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
35l20I3. (VI. 20.) ĺĺnkormányzati rendelete szerint a béľbeadó hozzájźru|ása esetén adhatjáka
bérleméný albérletbe.

A felépítménytik értékének beszámítását vttlasńő he|yhasználók a belépési díjat az alźhbíak
szerint fizethetik mes:
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- a belépési đijba beszźmító foglaló i11. előleg címén az e\ószerződés megkĺjtésekor a
fe lépítmény érték b eszámításr a keľül,

- 20%o-ot a bérlemény birtokbavételekor

- 80%o-ot a bérleti szerződés megkötését k<jvető hónaptól kezdve (2014. április
hónaptól) haľom éven keresń;J| havi tészletťĺzetéssel, azza|, hogy három hónapot
meghaladó httĺa|ék esetén egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťĺzeteÍt összeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

Helyhasználati díjak:

A piacon a termelői és az őstermelői áľusító asztalhe|yhaszĺáIatí díjai:

napi helyha sznźiati đíj :

havi helyha sznáLati đíj :

bruttó 2.I 00 Ftl nap / asztal

bruttó 2I .33 5 F tlhő l asztal.,,

Üzlethelyiségek előtti területre töľténő kiteleptilés díja: .100 Fťm2 +ar.,q.

Felelős: polgármester

Hatariđő: zll4.június 1 1.

3. a) a Szerdahelyi u. 19. szám a|attí ingatlan esetében a bérleti díjat időszakosan áľusító
őstermelők esetében 3.000,- Ft/hónap + Afa/gépkocsi-beá11ó, a piacon állandó jelleggel
árusító kereskedők részére 5.000,- Ftihónap + AfalgépkocsĹbeálló összegben źi|apít1ameg,
és
b) az onkormányzat tulajdonában álló Ĺires tęlkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeaďásának feltételeiľől szóló 5912011. (XI. 07.) c]nkormźnyzati
rendelet 13. $ (2) bekezdése a|ap1an a3 haví bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszegű óvadék
megfizetését elengedi, és
c) az onkormányzat tulajdonában ál1ó üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásĺĺnak feItételeiről szóló 59l20l1. (XI.07.) önkormányzati
ľendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a\apján eltekint az egyoldahi kötelezettség vállaló
nyi|atkozatközjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: polgármester
Hatźnidő 2014. iúnius 1 1.

4. a határozat 3. pontja a|apján felkéri a Józsefuaľosi Közteriilet-feliigyelet és
Vaľostizemeltetési Szolgálatot a Szerdahelyi u. 19. szálĺl alatti ingatlan esetében a
gépkocsĹbeállókľa vonatkozó bérlęti szer ződések megkötésére.

Felelős: Józsefuaľosi Kĺjzterület-felügyelet és Vaľosiezęme|tetési Szolgálat igazgatő
Határídó a bérleti szetzőďések megkötésének hataľi đeje 20|4.június 3 0.

Napiľend 4/5. pontja
Javaslat pźiyázat kĺírásáľa lakĺóépületek energiatakarékos felújítása és

koľszeľűsítése táľgyában
(írásbeli e|óterjesńés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }l4áté _ polgármesteľ
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Dr. Kocsis ľ ĺ.áLté

A napirend vitáját megnyitja. Az e|oterjesztést az illetékes bizottstęmeg!źlrgya|ta. Megađja a
szót Komássy Akos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
oriil arrnak, hogy ttrsashźzi páIyazat legyen és annak is, hogy társasházi eneľgiatakarékos
felújítás legyen. Az előteľjesztés egy teljesen éIetképtelen és ésszenĺtlen megoldást ír le. A 31

milliós keretcisszeget 10 évre széttordelve gondolja az onkoľmányzat a társasház
felújításokhoz fotđítani. Feltételezi, ha van 10 nyertes társashtn, amely ezen a pá|yźnaton
résú. vesz' akkor évi 300.000.- Ft-ot fog kapni egy-egy társasház energia hatékony
hźzkorszerusítésre. Ennek semmi koze a realitáshoz, meľt társasházi energia hatékony
felújítások milliós vagy tobb tízmilliós nagyságrenđű munkák, amelyet jellemzően egy szezon
a|att végeznek el. Nem éľti, hogy mi az e|oterjesztés indoka? A 15 milliaĺdos éves
költségvetésű onkoľmányzatot nem terheli meg vészesen 31 millió forint kiadás, adott
esetben egy évben sem. Nem érti, hogy miért kell 10 évľe széttcjľdelni a támogatźs
folyósítását. A józsefuaľosi táľsasházak ezze| a pá|yázati támogatással nem mennek semmire.
De javítsak ki, ha felre éľtette az előterjesńést|

Dľ. Kocsis N.ĺ.álté

Akkor kijavítjuk Képviselő Úr. Dr. Sára Botond alpolgármester úr megválaszolja, hogy miľől
is van szó tulajdonképpen. Megadja a szot dr. Sára Botond alpolgármester úmak.

Dr. Sáľa Botond
Ez a pźiyázati kiírás alapvetően azoknak a hźľ;akĺĺl.aik pľóbál segítséget nyújtani, amelyek
piacról felvett hitelből valósították meg az energetikai felúj ítási proj ektj iiket.

Dľ. Kocsis Ndáté
Megadja aszőt Soós György képviselő úľnak.

Soós Gyiirgy
Komássy Akos figyelmébe ajan|ja a Kisfaludy utca28lA épiiletet, ahol a Képviselő Ur lakik,
azpont ilyen épület.

Dr. Kocsis lNĺálté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úľnak.

Komássy Ákos
Én igen a Kisfaludy u. 28lA. szźtmú házban lakom, amiben éppen tavaly valósult meg
ĺagyrészt önerőből társasház energia hatékonyságot javító felújítás, több tízmillió forintos
beruhazás. Hosszú éveken át összespórolt forrásbő| zaj|oÍt. Személyes tapaszta|atból is meľte
mondani, hogy ehhez a felújításhoz e|égte|ennek tartja, és innentől kezdve az, amí le van írva
a papína, az tényIeg sántít. Erti, hogy azokat a házakat kívanjak támogtatni, amelyek
tźlrsashźn eneľgiahatékonyságot felújítása éľdekében hitelt vettek fül, de akkor miét nem írjak
beLe az előterjesĺésbe és apá|yźzatikíírásba? Ha az onkormĺínyzat ań. mondja, hogy azokat
a társasházakat, amelyek olyan vá||a|koző szellemúek voltak, hogy még adósságba is verték
magukat, hogy fel tudják újítani a tźtrsashźtzllkat, azokat tánogatni kívanja a havi tcirlesztő
ľészletek tekintetében. Még ator|esztó tész|etťĺzetésében is elenyésző összeg az évi 300.000.-
Ft. Nem látjalogikáját annak, hogy miért kell 10 éves folyósításra széthűzni eń. atźlmogatást,
hiszen ez aZ cisszeg a Józsefuarosi onkormanyzat egyéves költségvetéséből is
kígazdá|kodható. Miért vállalnak 10 évre előre kötelezettséget'.



Dľ. Kocsis Máté
Alapvetően aĺĺ:ő| van szó Képviselő Úľ, hogy az onkormányzat nem a korszeľűsítéshez jĺíľul
hozzá, hanem már hitelbol megvalósult korszerűsítések hiteltörlesztéséhez, amit a lakók nem
tudnak ťĺzetni. Sok ilyen éIethe|yzet van, a matematikáját tekintve másképpen alakul ez, mint
ahogy ezt gondolj a, đe még minđig 300.000.- Ft-tal ttjbb mint, amit eddig kaptak. Azok a
Ĺarsashazak, amelyek maguk úgy donttittek, hogy hitelből felújítják az épĹiletfüet és ľájöttek
|-2 év után, hogy nehezen tudjak ezt ťlzetĺi, azoknak segítenek. Ebben semmi bonyolult
nincsen. A 10 éves elk<jteleződés pedig számukľa garancia, valóban
sztlmáta, ďe talán ez a he|yes rendje a đolgoknak. Megadja a

az onkoľmźnyzat
dr. Saľa Botond

alpolgáľmester úrnak.

Dr. Sára Botond
Kiegészítésként elmondja, hogy a maximális összeg lakásonként 500.000.- Ft. Nyilván, ha
nagyhtzrő| van sző és a beruhlŁás ĺjsszköltségéhez képest lakásonként magas tĺámogatás lehet
a lakásokľa jutó hiteltörlesztés. Ezt bizzák a páIyźzőra' Lakásonként maximum 500.000.- Ft-
os támogatás nffitása az jelentős tĺsszeg. Azoknak, akik nyernek, azoknak minden ezer foľint
segítség. Azért 10 év' mert a házak 10-15 évre vállalnak hitelt. Hatíz évig az oĺlkormtnyzat
folyamatosan biztosítj a ezt a forľást a lakásokĺa jutó hitel törlesztések csĺikkentése érdekében,
az ott élők lakástulajdonosok szźtmfua ez igenis egy nagy segítség az Önkormtnyzatńszérő|.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Révész Mtrta képviselő asszony tészéte.

Dľ. Révész Márta
Nem lehet apá|yźnatí felhívást úgy megfoga|mazni,hogy ez teljesen nyilvánvalóvá váljék,
hogy nem aľról van szó, hogy az onkormźnyzat nem az elvégzett munkához adja a
támogatást, hanem a felvett hitelnek a tĺjrlesztésére. Meľt ez nem volt egyértelmtí. A
támogatható munkáknál a homlokzatok és ftidémek hőszigeteléséről van szó. Teljesen
egyértelmű, hogy a frjdémnél hő- és vízszigete|ésnek kell lenni. Nem lenne érdemes olyan
pá|yazati rendszeľt kialakítani, nagyon ĺirül annak, hogy az alső szinteknek a szigeteléséről is
van sző, de ha bekeľÍilne, hogy nemcsak hő, hanem vízszigeteLés is lehessen. Úgy tudja, hogy
a keľületben még nem volt olyan pá|yázat, amikoľ támogatást kaphattak volna a ftjldszinti
vizes lakásoknak a szigetelésére. Előbb-utóbb ezt is el kell kezdeni, meľt nagyon sok ilyen
házvan a keľÍiletben.

Dr. Kocsis N Iáté
Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgrírmestęr úľnak.

Dľ. Sára Botond
Az első felvetéssel egyetéľt, a másik felvetésnél úgy gondolja, hogy külcjn önkormányzati
pźllyźnati rendeleti foľmát kell alkotni _ javasolja ennek kidolgozását _ egy p|usz pźiyázati
formát az eddigiek mellé. Terjesszék elő rendelet-módosítás keretében.

Dr. Kocsis lľláté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Tźrnogatja, hogy társashźy korszeriĺsítési pá|yázat legyen' csak még mindig nem éľti, hogy
miéľt kell a pá|yźzat folyósítását 10 évre széttagolni? Miéľt nem tudjfü megnevezni a
pá|yźzati kiírásban ań., hogy önerőből, vagy hitelfelvételből megvalósítoÍÍ. táĺsasházakat

nem
szőt
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kívánják tĺámogatni? A hiteltöľlesztés még nagyobb segítség egy tarsashźznak, hogyha nemtíz
év a|att, hanem most egyösszegben kapja eń. atámogatást, meľt előtĺjľleszteni tud a hiteléből.
Nem látja racionalitását annak, hogy 31 millió forintot miért kell 10 évre széttördelni a

folyósításában.

Dr. Kocsis M.áLté

Megadja aszőt dr. Saľa Botond alpolgármester úľnak.

Dr. Sára Botond
A tarsashazak vagy szövetkezetiházak által megkötött hitelszęrzőđés időtatalma az|ega|ább
10 év vagy annál hosszabb idő. Ha eń az osszeget egyösszegben adná oda az onkormányzat
nem elég arra, hogy előttjľlesszen a teljes hitelhez képest vagy akät a^. a hítelt ki lehessen
vźitani. A bank a koľai és az iďő előtti töľlesztésben nyilvánvalóan olyan módosítási díjat vet
be, ami aházĺak nem kedvező akifizetésre. Továbbra is az a javaslat' hogy a hitelszerződés
periódusához igazitsźů< az önkormtnyzati támogatásnýjtást is, mert az egyes lakók által
lakásokľa jutó törlesztő ľészletnek a finanszírozása az önkoľmányzatitámogatás á|tal csökkęn.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintér Attila
Magyaľországon nem lehet olyan hitelszeľzodést kötni, aho| az adós nem törleszti a hitelét
előľe és még azt a díjat is maximálják, amibe ez kertil, ez I-2 % kĺjrüli tisszeg a hźúralévő
tóketartozźlshoz viszonyíwa. Tényleg előnyĺisebb lehet, ha megadnfü azt a lehetőséget a

társashźza\<ĺlak, hogy előtörlesszék a hiteliiket, amennyiben képesek erľe. A felvett hitel annyi
amennyi az onkorm ány zat által nyuj th atő támo gatás.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dľ. Saľa Botond alpolgármesteľ úrnak.

Dr. Sáľa Botond
Nem azt mondta, hogy nem lehet előtörleszteni, hanem aztmoĺdta' hanem attólfügg, hogy az
adós hol tart egyébként a törlesztésben. Annyi összetevője van milyen periódusra, milyen
cisszegľe, hány lakást éľint, hĺíny tulajdonost érint. A legnagyobb biztosítékot egy általĺĺnos
páIyazat kiíľásánál az aďja, ha az onkormányzat hosszútávon a nyertesnek segítséget tud

nýjtani.

(t4 óra 26 perckor dr. Kocsis Máté polgármester a teremből kiment, ĺgl a Képviselő-testüĺeĺ
számą 17 főre csökkent. Az ülés vezetés,źt Egry Auila alpolgármesteľ vette át.)

Egry Attila
Me gadj a a szőt dr. Révész Mźrta képvi selő as szonynak.

Dr. Révész lNĺárta
Nem lehetne aptiyázatot úgy kiírni, hogy hiteltĺjľlesztésre is? Tarsashazakilyeĺ és ilyen célľa

ftjlvett hiteleinek törlesztéséľe, és akkor és teljesen egyértelmű lenne, és a táĺsasházak
számárais nyilvánvaló lenne, hogy mi ez.
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Egry Attila
Megadja a szőt đr. iľdészź.ľ Eľika a|jegyző asszonynak.

Dľ. Mészáľ Erika
A pá|ytnati felhívás 5. oldalát az előtefiesztésnek, hanézik apá|yźzők köre bekezdésnél a
haľmadik sor: 

''a 
felújítást mĺĺr megkezdték,, ide be lehet szúrni, hogy hitelből, vagy önerőből,

de még nem fejezték bę, vagy azok a társashźzak, lakásszĺjvetkezetek, és ígv egvértelművé
teszik. Megfelelő ez így Képviselő Asszony?

Egry Attila
Megadja aszőt đr. Révész Mártaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész l$ĺárta
Azért ragaszkodna allhoz, hogy a címbe kerüljön be, meľt az emberck nem kezdik el a
páIyázatot nézni, meľt ha úgy gondolják, hogy ez nem érinti, meľt elkezdtek maľ egy
felújítást, akkoľ nem is fognak tovább foglalkozní ezze|, ęzért lenne érdemes pontosítani
mindjárt a címében, hogy mire van támogatási lehetőség.

Egry Attila
Megadj a a szőt đr. I[ĺ4észźlr Erika a|jegyző asszonynak.

Dr. Mészár Erika
A ptůyázati felhívás a következőre váItozną lakóépületek energiatakarékos felújításához és
koľszerűsítéséhez nýjtandó önkormányzatitźtnogatásrapźůyźnati felhívás, amelyek öneľőből
vagy hitelből megkezdődtek.

Egry Attila
Információ dússá váItozott a pá|yazati címiink képviselői kérés szerint. Komássy Akos
ügyrendi hozzászőIźlst szęretnę tenni.

Komássy Ákos
Nagyon szeretné, hogy egy jő tfusashźz;i pźiyazatkiirására kerĹiljcln Sor, meggyőződése, hogy
két hét múlva ugyanilyen sikeres |esz ez a pźiyźnat. Javasolja, napolják el a k<jvetkező
testÍileti ülésre, és két hét a|att lehet még csiszolni rajta és egy konszenzusos pá|yźnatí kiíľást
tudnak elfogadni.

Egry Attila
Képviselő Asszony írásban jutatta el pontosítasát, amely a kcivetkezőképpen hangzik:
Lakóépületek energiatakarékos felújításahoz és korszerűsítéséhez felvett hitel cĺnkoľmźnyzati
támogatásra.Egy újabb beolvasás következik Alpolgármester Asszony ńszérol': Lakóépületek
hitel felvételével megvalósított energiatakarékos felújításahoz éskorszerűsítéséhez nyujtandó
ĺinkormányzatitámogatásta.Egy visszaje|zést kéľt, hogy mindenki számara elfogadható.

(l4 óra 3l perckor dr. Kocsis Máté polgáľmester az ülésľe visszaérkezett,ígł a Képviselő-
testüIet létszóma I8. Az tilésvezetést a Polgármesteľ visszavette.)

Dr. Kocsis M.áLté

Az e|őterjesztő elfogadta. Megadj a a szőt Kaiser József képviselő úmak.
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Kaiser József
A pá|yazók kore bekezdésnél van egy olyan mondat, hogy ,,azok a társasházak
lakásszovetkezetek, akik a támogatást lakóépületek homlokzatának, ftjdémľészének
hőszigeteléséľe és vagy egyéb lakóépületek energiatakaľékosságát szolgźtl'ő felújítására
hasznáIjźtk fel a támogatást. Vagyis a hitel eIőtt is Iehet pá|yźuni erľe, ha most beraknák a
hitelt ebbe a címbe, akkor tulajdonképpen annyit jelent, hogy kizámźk azokat, akik előtte is
akarnak páIyźnni er-re az összegre a havi támogatásľa, arrit ahiteLhez szeretnének ftjlvenni.
Maĺadjon meg eZ a cím, és olvassák e|' apáIyázatot, hogy miről szól, meľt azt gondolja, hogy
ez arrő| szól, hogy akik hitelt ftjlvettek azok pá|yázhatnak hitelre, akik meg még nem vettek
ftjl hitelt azok meg pźiyazhatnak arra a segítségľe, hogy hitelt tudjanak frjlvenni. Ez a cím
pont jó ahogy van kaľ lenne ezt móđosítani.

(Es,y Attila alpolgórmester és Zentai oszkńr képviselő az ülésről kimentek I4 óľa 30 perckoľ
íg,l a Képviseĺő-testület létszáma l6 főre csökkent)

Dľ. Kocsis M:áté
A módosított előterjesztést terjeszti a Képviselő-testiilet elé szavazétsra. Szavazásra bocsátja
Komássy Ákos képviselő móäosító javaslatát miszerint a napirendet a következő testületi
tilésre napoljfü el.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a napirendet a következő testületi ülésre napoljak el.

Dr. Kocsis NIáLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-tęstiilet Komássy
szavazattal,I tartőzkodás mellett nem fogadta el.

ügyrenđi javaslatát 3 igen, t2 ĺem

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ szóľo g g sÉc
FIATAROZAT:
120t20r4. (w.11.)

A Képviselő-testület úgl dant, hogł nem fogadja el Komássy Ákos képviselő iigyrendi
indínányát, mely szerint a napirendet a következő testületi ül,ésre napoljók el.

(Esry Attila alpolgármester és Zentai oszkar képviselő az ülésre visszajott ]4 óra 33 perckoľ
ígl a Képviselő-testület létszáma ismét l8 fő.)

Dr. Kocsis Máté
A napi rend v itáj át |ezárj a. S zav azást a b o c s átj a a mó do síto tt hatźr ozati j avaslatot.

A Képviselő-testĺilet úgy đönt, hogy

Ákos

3IGEN 12 NEM

SZÜKSÉGES

1 TARToZKODÁSSAL
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1. a lakóépületek energiatakaľékos
keretĺisszegben pá|yázatot hirdet,
pá|ytzati felhívást.

Felelős: polgármesteľ
Hatariđő: 20I 4. j únius 1 1 .

felújítására és korszerűsítéséľe 31.000,0 e Ft
és elfogadja az előterjesztés mellékletét képező

SZóToBBsÉc szÜrSÉGES

0 NEM 0 TÁRTóZKODÁSSAL

2.

a
J.

felkéľi a polgármestert, hogy gondoskodjon a páIyázati felhívás wwwjozsefuaľos.hu
honlapon és a Józsefuĺáros címrĺ újságban torténő megjelentetésről.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: honlap z}I4'június 13., az újság kcivetkezőlapszámźnak megjelenése

a) az l. pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 1l7O5 cím - önként vállalt
feladat - kiadás felha|mozźtsi célú támogatások á|IaInhazÍaľtáson kívĹilre előiráĺyzatźn
beltil a társasházak felújítása vissza és vissza nem térítendő támogatás előiľányzatfuőI
1.550,0 e Ft-ot átcsoportosít a II705 cím - ĺinként vállalt feladat - kiadás felhalmozási
célú támogatás államháztartáson kívülre e|őhźnyzataľa tĺĺrsashźzak energiatakarékos
fe|űjítźsára, korszeľűsítéséľe nyujtandó vissza nem térítęndő tĺímogatás címén.
b) felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánźi
aza) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: legkésőbb 2014. december 31.

a) 2015. évtőI2024. évig összesen 29.450,0 e Ft-ra _ f0|5. évtó| 2023. évig évente 3.100
e Ft-a, 2024. évben 1.550,0 ę Ft-ľa - előzetes kötelezettséget vállal - önként vállalt
feladat - az onkormányzat adóbevételeinek terhéľe.
b) felkéri a polgáľmestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezéséné| az a)
pontban foglaltakat vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Hatándő: 20I 5 -2024. évek költségvetésénęk teľvezése

I)r. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a módosítotthatźlrozatot 18 igen, 0 nem szavazattal,
tartőzko dás nélkül elfo sadta.

SZAVAZASNAL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A HATÁR o Z AT Ho Z AT ALH) Z lr,ĺnĺo s ÍľBľľ

4.

HATAROZAT:
12lĺ2014. (vl.l1.) 18IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. a lakóépületek energiatakaľékos fe|tĄítására és korszerűsítéséľe 31.000,0 e Ft
keretösszegben pá|yázatot hirdet, és elfogadja az előterjesztés mellékletét képező
pá|yázati felhívást.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 4. június 1 1 .

felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pá|yázati felhívás wwwjozsefuaľos.hu
honlapon és a Józsefuaros című újságban történő megjelentetésről.

Felelős: polgármesteľ
Hataľido: honIap z\I4.június 13., az újság következólapszámtnak megjelenése

a) az 7. pontban foglaltak miatt az onkormányzat kíadás II705 cím - önként vállalt
feladat - kiadás felha|moztlsi célú támogatások á||aÍnháńartáson kívtilľe e|óírtnyzatźn
beltil a táĺsasházak felújítása vissza és vissza nem térítenđő támogatás előiranyzatárő|
1.550,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11705 cím - önként vźů|alt felađat - kiadás felhalmozási
célú támogatás államháztartásoĺ kívülre eIőitźtĺyzataľa társashtnak eĺergiatakaľékos
felújításara, korszeriĺsítéséľe nyújtandó vissza nęm téľítendő támogatás címén.
b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló rendelet kĺjvetkező módosításanál
az a) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: legkésőbb 2014. december 31.

a)2015. évtőI2024. évig összesen}9.450,0 e Ft-ľa _2015. évto|2023. évig évente 3.100
e Ft-a, 2024. évben 1.550,0 e Ft-ra - e|őzetes kĺjtelezettséget vá|IaI - önként vállalt
fe|adat - az onkormtnyzat ađóbevételeinek terhére.

b) felkéri a polgármestert, hogy a következő évek kĺiltségvetésének tervezésénéI az a)

pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđő 20I 5 -2024. évek kĺiltségvetésének tervezése

Napirend 416.pontja
Javaslat a Budapest Jőzsefvárosĺ Onkoľmányzat vagyonával kapcsolatos
tinkoľmánvzati rendeletek mĺódosítására
(írásbeli előterj esĺé s, P oTI<EzB E S ÍTÉ S)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺĺ.áté _ polgĺíľmester

Dr. Kocsis M:áté
Az e|oterjesztést bizottság meg!árgya|ta. A napirend vitáját megnyitja és megadja a szőt
Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Ezek milyen jellegri ingatlanok, mekkoľfü? Miľe készĹi|, ez a rendelet?

2.

a
J.

4.
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Dr. Kocsis M:áLté
Kovács ottó ügyvezetőnek adja meg a szőt.

Kovács Ottĺó
Ez egy pincehelység és egy lakás esetleges cseréje lenne, amit csak akkoľ fudnak
előĹeľjeszteni, ha ezt arcĺđeletet a Képviselő-testtilet elfogadja.

Dr. Kocsis M:áté
További kéľdés, hozzásző|ás hianyában a napiľendi ponttźlrgyalásátlezárja.
Szavazásrabocsátja először az onkoľmányzatvagyonźlvalkapcsolatos rendelet móđosítását.

BUDAPEST rózsprvÁnos xÉpvlspro-rE,sľÜrBľp ELFOGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST r.ovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsppvÁRosl
oNronvÁNyzłľ rÉpvlspro TESTULETENEK 20tf014. (Vr.19.)
oNroRvÁNvzaľI RENDELEľÉľ guoAPEST rózspľ.va.Rosl oNronvÁNvza.r
VAGYoNłnór És A VAGYoN FELETTI TULAJDONOSI JoGoK
GYAKoRL.ą.sÁnól szoro 66120|2. (XII.I3.) oNronvĺÁNYZATI RENDELET
vóoosÍľÁsÁnór.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkodás nélkül egyhangú szavazatta| a
20 / 20 I 4. (VI. l 9. ) számű rendeletet a Képviselő-te stĹilet megalkotta.

A SZAVAzÁsN,q.r JELEN VAN ts KÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsHoz urľĺo sÍrpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózspľ.ve.nos rÉpvIsBl-o-ľpsľÜrpľp 18 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS VIil.
KERÜLET ĺózsppvÁnosl oNronvÁNYZAT rÉpvIspro TESTÜLEľÉNprc
20l20I4. (VI.19.) ÓNronuÁNyz,ą.ľl RENDELEľÉľ suoAPEST ĺózsppvÁRosl
ÔNronvÁNYZAT VAGYoNÁnór És e. VAGYoN FELETTI TULAJDoNoSI JoGoK
GYAKoRLÁsÁnor szoLo 6612012. (XII.13.) oNronvÁNYZATI RENDELET
ľĺóoosÍľÁsÁnór.

Szavazásta bocsátja az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljĺáľa szo|gáIő helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet módosítását.

BUDAPEST rózspr.vÁnos rÉpvlspro-ľpsrÜrpľp ELFoGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST ľ.ovÁnos Vn. KERÜLET rózspp.vÁRosl
oNnonvÁNyz,ą.ľ rÉpvIspro TESTÜLEľÉNEK 2I/2OI4. (VI.19.)
oNromĺÁNYZATI RENDELETÉľ ĺz oNronvÁNYZAT TULAJDoNÁBAN ĺĺto
NEM LAKÁS cÉrrÁna sZoLGÁLo HELYISÉGEK ELIDEGENÍľÉsÉNSr
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FELTÉTELEIRoL szoLo 32/2OI3. (VII.05.) oNroRlĺANYZATI RENDELET
ľ,ĺóoosÍrÁsÁnól.

Dr. Kocsis M.áLté

Mcgállapítja, hogy 18 igen, 0 nem szavazatta|,taĺtőzkodás nélktil a2Il20I4. (VI.19.) számtl
rendeletet a Képviselő-testület megalkotta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ls KÉpvIsBro
A RENDELETALKoTASHoZ MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsprvÁnos rÉpvĺspI.o-ľBsľÜrE,ľp 18 IGEN' 0 NEM, 0

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST povÁnos vnt.
KERÜLET ĺózsBp.vÁRoSI oNroRv,łNyzaľ rÉpvlspro TESTÜLETÉNEK
2Ll20I4. (VI.19.) oNrconľĺÁNYZATI RENDELETÉT AZ oNroruĺÁNyzaľ
TULAJDoNÁSA.N llĺĺ-o NEM LAKÁS cÉI.ĺ,ą.na SZoLGALó HELYISÉGEK
ELIDEGENÍľÉsÉNEK FELTÉTELEIROL szoLo 32l2OI3. (VII.05.)
oNrconvÁN Y ZATIRENDELET MóDosÍra.se.nór.

Napĺrend 4l7. pontja
Javaslat ktĺzteľůilet.felügyeleti feladatok átadás.átvételére
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis };4áté - polgáľmesteľ

Dľ. Kocsĺs M.áLté

Az eIőteqesztést bizoÍtság megÍárgyalta. A napiľend vitźtjtú megnyitja és megadja a szőt
Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Kérdezi, hogy mi a diffęrencia a régi és az uj szerzóđés kozott, különös tekintettel a területi
hatźtlyźlra és a feladatokľa?

Dľ. Kocsis M:áLté

Ács Péternek adja meg a szőtváIaszadásra.

Ács Péteľ
Területi hatáIythan semmilyen vtitozás nincsen, ęz ugyaÍIaa mint a 2001-ben kĺitött
megállapodás. Ezt a Fővaľosi onkormanyzat kezđeméĺyezÍe törvény a|apján. A feladat
ellátásban sincs változás, csak a gyakorlatban annyi, hogy lesz egy olyan megállapodás a

Fővarosi Rendészeti Igazgatóság és a Józsefuaľosi KözterÍilet-felügyelet és VarosĹizemeltetési
Szo\gźiatközĺjtt, ami k<jz<js járőrozést fog majd végĺe hajtani' kizárőIag fővarosi terĹileteken.

Dr. Kocsis lNI.áté

Megadj a a szőt dr. Révész Mtrta képviselőas szonynak.

56



Dr. Révész Márta
Furcsa neki, hogy a Fővarosi Közgytĺlés olyan hatźlrozatothozoĹl, hogy közĺĺs megegyezéssel
bontsanak fel megállapodást, azt gondolja, hogy ęzt csak iĺđíwźlnyozhatnák, mert ez
kétoldalú. AztkéÍdezi, hogy ahatźrozati javaslat 1. pontjába lehetne úgy fogalmazni,hogy
,,közcis megegyezéssel'' indítváĺyozzźtk' A 2. pontban pedig aztĄ megállapodás kötésénél a 2.
számíl' mellékletben anól varl sző, hogy a megállapodás 4 oldalú lesz, akkor ezt ĺem kellene
feltiintetni, hogy eń.amegál|apodást a másik két féllel is kötik?

Dr. Kocsis }.Iáté
YáIaszađástamegadjaaszőtAljegyzoAsszonynak.

Dr. Mészár Erika
A megállapodás megszűntetését ki lęhet egészíteni, hogy közös megegyezéssel történik.
Valóban négyoldalú a megállapodás, a szerződő felek a Főpolgármester Ur és a Polgármester
Ut, a közreműködők a zźrađékban vannak benne, hiszen az egyik egy intézmény, a másik
pedig a Fővárosi onkoľmányzatnak egy intézménye, tehát ezek nem ĺjnálló szerződő felek.
Tehát ez minden szempontból megfelel a hatályos j ogszabźiyoknak.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzászo|ás hianyában a napiľendi pontvitájátleztlĺja. Szavazásra bocsátja a
határ o zati javaslats o rt.

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros onkormanyzatźtva| 200I. április I7-éĺ, a közteľület-feltigyeleti
feladatok átadźLs-átvételéről sző|ő megállapodást közös megegyezéssel megsztinteti és
fe|hatalmazza a po|gármesteľt az e|oterjesńés 1. sz. mellékletét képező megállapodás
me g szÍinteté sérő l sző|ő me gál l ap o dás a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: zUl4.június 1 1.

2. Megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletétképező a közteľĹilet-felügyeleti feladatok éúadás-
źúvéte|e tárgyű megállapodást Budapest Fővaros onkormányzatáva| és felhatďmazza a
polgármesteľt annak aláírásźra arÍa aZ esetre kiterjedően is' ha annak 1.artaImátő| a fe|ek az
onkoľmanyzat érđekeit nem sértő módon eltémek.

Felelős: polgáľmester
Hatźndő: 20I 4.június 1 1.

3. Felkéri a Jőzsefválrosi KöĺeľĹilet-felügyelet és a Vĺáĺostizemeltetési Szolgá|at igazgatőját a
költségvetési szerv szęrvezeti és műkcjdésí szabá|yzatának módosításának elkészítésére és
jőváhagyás céljából a Képviselő-testtilet eLé teqesnéséľe, és ezze| egyidejűleg mutassa be az
önként vál l alt ko zfe|adat e|Iátásáho z kap cs o l ó dó k<i lts é geket.

Fęlelős: Józsefuárosi Kcizterület-felügyelet és a Váľosüzemeltetési Szo|gźllatigazgatőja
Hataridő: a Képviselő-testület soron kĺjvetkező rendes ülése
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Dr. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem szavazaÍta|, tntőzkodás nélktil a Képviselő-testtilet
e gyhangúan elfo gadta a hatát o zatot.

1ZAVAZÁSNAL JELEN VAN ts KÉpvĺsBro
A HA. l.ÁR U, L A, I' HOLA' I ALHo Z lrłnĺ o s ÍľpTT SZÜToB B S ÉG S ZÜKs ÉGE S
HATAROZAT:
122ĺ2014. (u.11) O NEM O TARTOZKODASSAL18IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros onkormanyzatáva| 200I. ápľilis I7-én, a kozterület-felügyeleti
feladatok źiađás-átvételéről sző|ő megállapodást közĺjs megegyezéssel megsztinteti és

felhata|mazza a po|gármestert az e|őterjesńés 1. sz. mellékletét képező megállapodás
megsziintetéséről szóló me gállapodás a|áír ásfu a.

Felelős: polgármesteľ
Hatźttidó: 2014.junius 1 1.

2. Megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletétképező a kĺjĺeľület-felügyeleti feladatok átađźs-
átvétele targý megállapodást Budapest Főváros onkormányzatával és felhatalmazza a
polgármesteľt annak a|áírásźlra arÍa az esetre kiteľjedően is, ha aľľrak lartaLmátő| a fe|ek az
onkoľmányzat &dekeit nem sértő módon eltémek.

Felelős: polgármester
Hataľidő: z}I4.junius 1 1.

3. Felkéľi a Jőzsefvárosi KöĺerÍilet-feliigyelet és a Varosiizemeltetési Szolgálat igazgatőját a
koltségvetési szerv szeruezeti és műkodési szabá|yzatźnak módosításának elkészítésére és
jővźhagyás céljából a Képviselő-testület elé terjesztésére, és ezze| egyidejűleg mutassa be az
önként v á|LaIt közfe l adat e||éttásźho z kap c so 1ó đó kö ltsé geket.

Felelős: Józsefuaľosi Közteľiilet-feltigyelet és a Vaľostizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hataľidő: a Képviselő-testület soron kovetkező rendes Ĺilése

Dľ. Kocsis M.áté
Szav azásr a bo csátj a a rendelet-t erv ezetet.

BUDAPEST rózspp.vÁnos rÉpvlspro-rBsľÜrprp ELFOGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST povÁnos VIII. KERÜLET ĺozspr.vÁRosl
oNroRvÁNyze.ľ rÉpvlsprŐ TESTÜLETÉNEK 22l2O14. (VI.16.)
oNronľĺÁNyza.ľl RENDELETÉT A lózspr'vÁnosl KoZTERÜLET-
FELÜGYELETROL szoto 4612013. (XI.01.) oNronv,łNyzeľl RENDELET
uóoosÍľÁs,ą'nór.
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Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkodás nélkül a Képviselő-testület
me galkotta a 22 l f0 I 4. (VI. 1 6. ) száĺnű önkormányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNar JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A RENDELETALKoTASHOZ vnqosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsppvÁnos xÉpvlspro-ľpsrÜrpľB 18 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ ľ.ovÁnos VIII.
KERULET rózsppvÁRosl oNronv,łNyz,ł.ľ rÉpvIspro TESTÜLETÉNEK
22l2OI4. (VI.16.) oNronv.łNyza.rl RENDELETÉT A rózsppvÁnosI
rozrpnÚLET-FELÜGYELETRoL szoĺo 46/2013. (K.01.) oNronvÁNYZATI
RENDELET MoDosÍľÁsÁnór.

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat a kłiznevelési intézmények műktidtetői feladatainak ellátásával
kap csolatos d łintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Sántha Péteľné _ alpolgáľmester

Dľ. Kocsis M:áté
Írásbeli előteľjesaés, amelyet a bizottságok megtargyaltak. A napirend vitáját megnyitja.
Kérdés, hozzászőLás nem érkezett, a napiľend vitáját |ezáqa, és szavazźtsra bocsátja a
következő hatźr o zati java s l atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) A 2013. évi béľleti díjakból befolyt 605 e Ft vállalkozási eredmény miĺködési általanos
tałta|é|<ra he|yezett cisszegéből a kĺjznevelési intézményeknek az előterjesztés
mellékletében részlete zett j o gcímekľe és ö s sze gben támo gatást nyuj t.

Felelős : polgĺírmesteľ
Határido: 20I 4.június 1 1 .

b) Az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékon be|il' az
általános taľtalék - kötelező feladat _ e|őirányzatźtrő| 605,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím - önként vá|Ia|t feladat - működési ítnanszírozási kiadáson be|n| az
irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szźtm|ára utalása e|okányzatáĺa
360,0 e Ft-ot, a felhalmozási finanszirozási kiađáson belül az fuźnyítőszervi tĺímogatásként
folyósított tźtmogatás fizetési számláĺautalása e|őirányzatźttaZ41,O e Ft-t.
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Felelős: polgármester

Határidő: f}I4.június 1 1.

c) A Józsefvarosi Intézménymuködtető Kcizpont 72103 cím - ĺjnként vállalt feladat -
múködési ťĺnanszíľozási bevételen belül az fuźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számlrźn töľténő jőváírása e|óirányzatát 360,0 e Ft-tal, felhalmozási
ťĺnanszírozási bevételen beliil az az iľányítószeľvi támogatásként fulyósíĹĺlĹĹ támogatás

fizetési számlántĺjrténő jőváírása e|oirtnyzatát245,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás

dologi _ ĺjnként vállalt feladat _ előírźnyzatéi 360,0 e Ft-tal, beruháztlsi - önként váI|alt

feladat _ előirźlĺyzatát245,0 e Ft-tal megemeli az előterjesztés mellékletébęn rész|etezeÍtek

miatt.

Felelős: polgármester

Hattridő: fUl4.június 1 1 .

d) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési ľendelet következő módosításánźi az a)-c)

bekezdésben foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester

Hataridő: a költsésvetési rendelet következő módosítása

2. Felkéľi a Józsefuárosi Intézményműkĺidtető Ktizpont igazgatőját az előteľjesztés
mellékl etéb en r ész|etezett beszeruések lebonyoIításár a.

F el e lő s : Jó z s e fu áľo s i Intézménymfü ö dtető Közp o nt igazgatőj a

Hatĺáľidő: 2014.június 30.

3. I76lf0|3 (V.08.). sz. képviselő-testületi hatétrozat 4. b) pontját visszavonja,5. pontját az
alábbiakĺa módosítja.
a bérbeadásból szttrmaző bevételek függvényében évente, a pénzmarudvány
fe|hasznźiásával egyidejűleg dönt aľľól' hogy az okÍatási iĺtézmények részére a bérleti
díj akból befolý nyereség mekkora Yo-át ađja tĺ,

Felelős: polgáľmesteľ

Hataľidő: 2014.junius 1 1.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja,hogy ahatźltozatot a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc.Z ľĺnqo s ÍľBTT SZóToBB SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:



123/2014. (vI.11) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint' hogy

1. a) A 2013. évi bérleti díjakból befolyt 605 e Ft vállalkozási eredmény működési általános
tartaléWa he|yezeÍt. összegéből a köznevelési íĺtézményeknek az előterjesaés
mellékletéb en r észletezett j o gcímekľe és ö s sze gben támo gatást nyuj t.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: z)I4.június 1 1.

b) Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és áltďanos tartalékon belül az
általános i.artalék - kötelező feladat _ elóirányzatfuő| 605,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím - önként vállalt feladat _ múködési finanszítozási kiadáson belül az
irźlnyitoszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési sztĺritna utalása e|őírányzatáĺa
360'0 e Ft-ot, a felhalmozási finanszirozási kiadáson be|nl az irányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szźlmlźtrautalása e|őirźnyzatáľaL41,0 e Ft-t.

Felelős: polgármesteľ

Hataridő: z}I4.június 1 1.

c) A Józsefuaľosi Intézménymtĺködtető Központ 72103 cím - önként vá||alt feladat -
működési ťlnanszirozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás ťlzetési számlźln történő jőváírása e|őírtnyzatát 360,0 e Ft-tal, felhalmozási
ťĺnanszítozási bevételen belĹil az az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tźtmogatás

fizetési számltn történő jővtirása előirźtnyzatát245,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás
dologi - önként vállalt feladat _ e|őkźnyzatát 360,0 e Ft-tal, beruhźnási - önként vźů|a|t

feladat - e|őirźnyzatát245,0 e Ft-tal megemeli az előteľjesztés mellékletében részletezeltek
miatt.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 20|4.június 1 1.

d) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet kĺjvetkező módosításánt:,| az a)-c)
bekezdésben foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester

Hatźridő: a költsésvetési renđelet következő móđosítása

2. Felkéri a Józsefuárosi Intézménymúködtető Központ igazgatőját az előterjesaés
mellékletében részlete zett beszetzések lebonvolításaľa.

Felelős : I őzsefv árosi Intézményműkĺjdtető Központ igazgatőja
Határido: 20I 4. j únius 3 0.
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3. 17612013 (V.08.). sz. képviselő-testületi hattrozat 4. b) pontjat visszavonja, 5. ponť1átaz
alábbiakľa módosítja.
a bérbeadásból szźtrmaző bevételek függvényében évente, a pénzmaradvtny
felhasznáIásával egyidejűleg dönt arról' hogy az oktatási intézmények részéĺe a béľleti
díjakból befolyt nyeľeség mekkoľa %o-át adja tfi,

Felelős: polgáľmesteľ

Határidő: Z)I4.június 1 1.

Napirend 5lf. pontja
Java s la t az a|apítv ányo k 20 1 4. év i p áůy ázati támo gatásár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis MźLté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesĺés, amelyet a bizotÍságok megtáľgyaltak. A napirend vitélját megnyitja.
Kéľdés, hozzászőIás nem étkezett, ezétt a napirend vítáját lezźtrja. Szavazásra bocsátja a

kĺjvetkező határ ozati i avas l ato t.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a20I4. éviegyházipá|yázat keretében aJézus TarsaságaAlapítványt (1085 Budapest,
Mráľia utcaZ5.) azUránía Nemzeti Filmszínházbarl rendezęnđő 18. nemzetkozi amatőr-
filmszemle és fotópályźzatmegszervezése éľdekében 400.000,-Ft,-taItámogatja'

Felelős: polgármester
Hatáĺíđő 20I 4.j rlnius 1 1 .

b) az onkormźnyzatkiadás 11107-01 cím működési célés általános tartalékon belül az
egyhźnak, egyhazi kĺizosségek támogatźsa céItartalék- onként vállalt feladat -
eloítźnyzatáról 400.000 Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat -
f e|ha|mozásicélúátađottpénzeszkoze|őirányzatára.

Felelős: polgáľmester
Határidő: z)I4.június 1 1 .

2. a) a 2014. évi civil pá|yázat keretében az a|ábbi Alapítvanyokat a következő célok
megvaló sítása érdekéb eĺ az alábbi tl sszegekkel támo gatj a:

Pályánő neve Páůyá,zat cé|ia támogatási iisszeg
Ft-ban

Vasas Művészegyüttes
Alapítvany
1085 Budapest,
Kőfarasó u.12.

12 db noi mellény és 12 db
alsószoknya elkészíttetése.

80.000

Cilinder Színház és Iskola
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Alapítvány
1114 Budapest,
Fadrusz u. 2.

B étház színházi előadás szerv ezése
..Teát Rom Csaláďi Szíĺlház,' címmel. 0

Vasas Központi Könyvtár
Alapítvany
1086 Budapest,
Masdolna u. 5-7.

Mini keverő, mikľofon,
mikĺofonállvány, vetítővászon
beszerzése.

80.000

Józsefuáľosi Zeneiskola
A1apítvány
1082 Budapest, Nap u. 33.

2 db hesedű vásárlása. 80.000

Jézus Taľsasága Alapítvány
1085 Budapest,
Mária u.25.

Musica Sacra kórus hanghordo zőjának
kiadása.

80.000

Diakóniai Alapítvány
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

Generációs előadások szewezése a
keriiletben taItĺIhatő iskolfü és
szociáli s intézmény ek bevonásával.
Teľembér-lés, eszkdzs záI|ítt.s,
kiadvánv készítése.

50.000

Kapocs Ifiúsági onsegítő
Szolgálat A|apítvźny
1146 Budapest,
Zíchv Mihálv u.14.

Az alapifu tnyt láto gatő fi atalok r észét e
informatika i há]'ő zat b izto s ítás a.

Informatikai eszkĺjzök beszetzése,
mfüĺjdési kcjltsések.

80.000

Felelős: polgármesteľ
Határiđłĺ: 20I 4.j tlnius 1 1 .

b) az onkormányzat kiadás 1 1107-01 cím műktĺdési cél és általános taľtalékon belül a civil
szewezetek, alapitványok támogatása cé|tartalék - önként vá||a|t feladat * e|óírźnyzatáĺő|
450.000 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vźll|alt feladat _ mfütjdési célú
átađott pénzeszkoz e|őfu ány zatfu a.

Felelős: polgármester
Hataridő: z}I4.június l 1.

3. felkéri a polgáľmestert a hatáĺozat I. és2. pontja szeľinti támogatási szeľződések a|áírásźra.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő: 20I 4.június 3 0.

4. felkéľi a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánála
hattr ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős : polgĺírmester
Hatáĺiđő : a kö ltsé svetési rendelet következő mó do sítása
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Dr. Kocsis N.ĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 18 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkoďás nélkÍil
elfo gadta a hatát ozatot.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATIH) Z AT AL]FI) Z MINo S ÍTETT SZoToB B SÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
124t20|4. (u.11) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. a) a2014. évi egyhźnipá|yazat keľetében aJézus Tarsasága Alapítvaný (1085 Budapest,
Mtlria utca f 5 .) az U rźnia Nemzeti F 1|mszíĺlhźuban r enđezendő 1 8 . nemzetkozi amatőľ-

filmszemle és fotópálytzatmegszervezése érdekében 400.000,-Ft,-taLtámogatja.

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

b) az onkormáĺyzatkiadás 11 107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon beltil az
egyhźnak, egyhazí közösségek támogatása céltaľtalék _ ĺjnként vállalt feladat -
e|őirźnyzatáľól 400.000 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - tjnként vállalt feladat -
felhalmozásicélúátadottpénzeszköze|oirtnyzatfu a.

Felelős: polgármester
Hataridő: z}I4.június 1 1.

2. a) a 2014. évi civil pźiyźnat keretében az a|ábbi Alapítvanyokat a kĺjvetkező célok
megval ó s ítás a érdekéb eĺ az aIábbi ci s szegekk eI támo gatj a:

Páůyáző neve Pá|yázat céIja támogatási összeg
Ft-ban

Vasas Művészegyüttes
Alapitvtny
1085 Budapest,
Kőfaľasó u.12.

12 db női mellény és 12 db
alsószoknya elkészíttetése.

80.000

Cilindeľ Színház és Iskola
A1apítvany
1114 Budapest,
Fadruszu.2.

B éthźa színhźni elő adás szerv ezése

,,Teát Rom Csaláđi Színhźn'' címmel. 0

Vasas Központi Kĺinfiár
A1apítvany
1086 Budapest,
Masdolna u.5-7.

Mini keverő, mikľofon,
mikľo fonállvány, vetítővászon
beszerzése.

80.000

Józsefuarosi Zeneiskola
A1apítvany
1082 Budapest, Nap u. 33.

2 db hegedű vásáľlása. 80.000

Jézus Társasága Alapítvány
1085 Budapest,

Musica Sacra kóľus hanghordoz őjának
kiadása.

80.000
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Maria u.25.

Diakóniai Alapítvány
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

Geneľációs előadások szetvezése a
kerületben taláLhatő iskolák és
szociális intézmény ek bevonásával.
Terembér-l és, eszközs zá||ítás,
kiadvanv készítése.

50.000

Kapocs Ifi úsági onsegítő
Szolgálat Alapítvány
1146 Budapest,
Zichv Mihálv u.14.

Az a|apítv źný |túo gatő fi atalok r észér e
i nformatika i há|ő zat biĺo sítása.
Informďikai eszk<jzök beszetzése,
múkĺjdési ktiltsések.

80.000

Felelős: polgáľmester
Hataridő: z}I4.június 1 1.

b) az onkormányzatkiadás 11107-0l cím múködési cél és általános tartalékon belül a civil
szervezetek, a|apítványok támogatása cé|tartalék - önként vaIIaLt feladat _ eloirányzatátő|
450.000 Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú
átadott p énzeszko z eloir źny zatár a.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: z)I4.június 1 1.

3. felkéri a polgármestert a határozat I. és 2. pontja szerinti tĺímogatási szerzodések a|áirásźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4.június 30.

4. felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetési rendelet kovetkező módosításánál a
határ ozatb an fo gl altakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgáľmester
Hatátridő :a költségvetési rendelet következő módosítása

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat a Katica Biilcsőde és Napkiizi otthonos óvodával kapcsolatos
d iintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľjesztés)
Előterj esztő : S antha Péteľné _ alpol gármester

Dľ. Kocsis M:áLté

Írásbeli előterjesztés, amelyet a bizottság megÍárgyalt. A napirend, vitt!át megnyitja, és
megadj a a szőt Zentai o szkár képvi selő tészér e.

Zentai oszkáľ
Ahattrozati javaslat 7. pontjźtba Sántha Péterné alpolgármester asszonyt javasolja.
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Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt Jakabfy Tamás részére.

Jakabff Tamás
Megállapítható, hogy a törvényi változásokat valaki nem követte megfelelően, mivel a

törvény hatálybalépését követő naptól kezdve kellett volna a nagyobb létszámot biztositani az
intézményben.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy az eloterjesńés tárgyában további kérdés, hozzászőLá's nem érkezett. A
napirend v itáj át |ezárj a, é s a követk ező hatát ozati j avaslatot bo c s átj a szav aztst a.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Katica Bölcsode és Napközi otthonos Ővoda bölcsődei részlegének szaka|kalmazott
engedéIyezett |étszámát - kotelező felađatellátás érdekében - 2014. szeptember 01.

napjától 1 fovel megemeli, igy a kĺiltségvetési szerv kĺjtelező feladat engedélyezett
|étszáma2014. szeptembeľ 01. napjátóI 47 főró| 48 foľe módosul, összes engedélyezett
létsztlma49 főroI5O fore módosuI.

Felelős: polgármester

Hatariđő: Z}I4.június 1 1.

az íntézmény engedélyezett álláshelyeinek 20|4. szeptember 01. napjától 1 fovel toľténő

emelése 2014. évben 646 e Ft fedezętet biztosít azá|talźnos tartalék terhére.

Felelős: polgármester
Hatźľľrđó 20I 4.június 1 1 .

Katica Bĺjlcsőde és Napkĺizi otthonos óvoda |étszźmźnak egy fovel tĺiľténő megemelése
miatt tartós miĺkĺjdési kötelezettségetvttIIaI, melynek költsége évente 2.075 eFt.

Felelős: polgármester
Hatarido: f}I 4. június 1 1 .

A 2. pontban foglaltak miatt
a) az onkoľmźnyzat kiadás III07-02 cím működési cél és általanos tartalékon be|n| az
általános tartalék - kötelező feladat - e|őirányzatárőI646,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím _ kötelező feladat - finanszírozási működési kiadáson beltil azirźnyitőszeri
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára 588,0 e Ft-ot, . a kiadás
11108-02 cím - önként vállalt feladat _ finanszítozási működési kiadáson be|i| az
irtnyítőszeritźrnogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 58,0 e Ft-ot.

b) A Katica Bölcsőde és Napkozi otthonos ovoda 72100-16 cím bevételi finanszírozási
mfüöđési bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|áĺ történő jőváírása _ köte|ezó feladat - előiľanyzatźi 588,0 e Ft-tal, a kiadás

személyi juttatás, ezen belüt a rendszeres személyi juttatás kcitelező feladat
e|őirányzatát 463,0 e- Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájaru|ási adó

2.

a
J.

4.
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e|őfuányzatát 125,0 e Ft-tal megemeli 2014' szeptember l-től 1 fő bölcsődei álláshely-
bővítés címén.
c) A Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda 72100-16 cím bevételi ťlnanszírozási
műkcjdési bevételen be|i| az irtlnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számlán tĺjrténő jővéĺírása - cjnként vállalt feladat - e|őirźtnyzďát 58'0 e Ft-tal' a kiadás
személyi juttatás' ezen belül a cafeteria _ ĺjnként vallalt feladat - előirányzatát 43,0 e Ft-
tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáruLási adó e|oirányzatát 15,0 e Ft-
tal céljelleggelmegemeli 1 fo álláshely cafeteria juttatása címén.
d) felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításźnáI a
hatát o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Hataridő: f014. szeptember 1., valamint a d) pontnál legkésőbb 2014. decembeľ 31.

5. jővźhagyja a Katica Bölcsőde Szakmai Programját az e|őteryesztés melléklete szerinti
tartalommal 20 I 4. j úlius 0 1 . napi hattl|yba lépéssel.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő 2014.junius 1 1.

6. fę|hata|mazza a polgármesteľt a határozat 5. pontjában meghatározott dokumentum
a|áírźsára.

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

7. a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvodában műkĺidő bölcsődei Érdekképviseleti
Fórumba Sántha Péternét delegálja.

Felelős: polgármester

Hatźridő z}I4.június 1 1 .

8. jóváhagyja a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda bölcsődei Éľdekképviseleti
Fórum Szabá|yzattt az e|őteľjesztés melléklete szeľinti tartalomma| 2014. július 01. napi
hatáIyba lépéssel.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: z}I4.június 1 1.

9. felhatalmazza a polgiírmestert a hatźtrozat 8. pontjában meghatározott dokumęntum
aláításźra.

Felelős: polgáľmester
Hatarid(5: f}l 4'június 1 1 .

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatáĺozatot 18 igen, 0 nem szavazatta|,tartózkodás
nélkül elfogadta.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z vnĺo s ÍľBľľ s zóľo g g s Éc szÜr s Éop s
HATAROZAT:
12st20r4. (u.11) 18IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

a

4.

z\ Képviselő-testület úgy đönt, hogy

1. a Katica Bölcsőde és Napkozi otthonos óvoda btjlcsődei részlegének szaka\ka|mazott
engedélyezett létszźlmát - kötelezo feladatellátás érdekében - 2014. szeptember 01.
napjatő| 1 fovel megemeli, igy a költségvetési szerv kötelező feladat engedélyezett
Iétszáma 2014. szeptember 01. napjátó| 47 főtóI48 fore módosul, osszes engedélyezett
Iétszźlma49 főrőI50 főľe módosul.

Felelős: polgáľmester

Hatáľl'dő: 2014.június 1 1.

2. az íntézmény engedéIyezett álláshelyeinek 2014. szeptembeľ 01. napjától 1 fovel történő
emelése 2014. évben 646 e Ft fedezetet biaosít az áIta|ános taľtalék terhéľe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: Z}I4.június 1 1.

Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda |étszámźnak egy fovel tcjrténő megemelése
miatt taľtós mfüödési kötelezettségetvá||al, melynek költsége évente 2.075 eFt'

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: z}I4.junius 1 1.

A 2. pontban foglaltak miatt
a) az onkormányzat kiadás II1'07-02 cím múkcjdési cél és általanos tartalékon belül az
általános tarta|ék _ kötelező feladat _ e|oirźnyzatźről 646,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím - kcitelező feladat _ finanszíľozási működési kiadáson belül az irányítőszen
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáta 588,0 e Ft-ot, . a kiađás
11108-02 cim - önként vźi]ralt feladat - ťlnanszírozásí mfüödési kiadáson be|i| az
irźnyítőszeritźmogatttsként folyósított támogatas kiutalása eloirányzatźlta 58,0 e Ft-ot.
b) A Katica Bölcsőde és Napktĺzi otthonos ovoda 72100-16 cím bevételi ťrnanszíľozási
működési bevételen belril az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
sztlm|tn töľténő jővźftása _ kötelező feladat _ eloirźnyzatát 588,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen beltil a rendszeres személyi juttatás kötelező feladat
előirźnyzatát 463,0 e- Ft-tal' a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzźljtlruIási adó
eLóirányzatát 125,0 e Ft-tal megemeli 2014. szeptember 1-tő1 1 fő b<jlcsődei álláshely-
bővítés címén.
c) A Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos óvoda 72|00-16 cím bevéte|i finanszirozásí
mfüĺjdési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított tźrnogatźs fizetési
szárián történő jóváírása _ onként vállalt feladat - előirźnyzatźĺ 58,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a cafeteria _ ĺjnként vállalt feladat - előirtlnyzatźÍ 43,0 e Ft-
ta|, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáĺulźtsi adó előiráĺyzatát 15,0 ę Ft-
tal céljelleggel megemeli 1 fő álláshely cafeteria juttatása címén.
d) felkéľi a polgármesteľt, hogy a költségvetésľől szóló rendelet következő módosításźnźi a
hatát ozatb an fo gl altakat ve gye fi gyelemb e.



Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014, szeptember 1., valamint a d) pontnállegkésőbb 2014. december 31.

5. jőváhagyja a Katica Bölcsőde Szakmai Programját az előterjesztés melléklete szeľinti
tartalommal f0 I 4. j rilius 0 1 . napi hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: z)I4.június 1 1.

6. felhatalmazza a polgármestert a hatźtrozat 5. pontjában meghatározott dokumentum
a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4,június 1 1.

7. a Katica Bĺllcsőde és Napközi otthonos óvodában működő bĺjlcsődei Érdekképviseleti
Fórumba Santha Pétemét đelegálja.

Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 2}I4,június 1 1.

8. jóváhagyja a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda bölcsődei Érdekképviseleti
Fórum SzabáIyzatát az ęIóterjesztés melléklete szerinti taľtalomma| 2014. július 01. napi
hatáIyba lépéssel'

Felelős: polgáľmester
Hatĺíĺidő: 2)I4.június 1 1.

9. felhatalmazza a polgármestert a hatfuozat 8. pontjában meghatározott dokumentum
a|áírźsára.

Felelős: polgáľmester
IJatźridó: 20|4.június 1 l .

Napiľend 5ĺ4. pontja
Javaslat az indítható ĺĎvodai csopoľtok számának meghatáľozására és

maximális |étszám túllépésének engedélyezéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné _ alpolgármester

I)r. Kocsis M.áLté

Íľásbeli előteľjesĺés, a bizottsźrymeg!árgyalta. A napirend vitáját megnyitja, és megadja a
szót Sántha Péterné alpolgármesteľ asszony részére.
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Sántha Péteľné
Megkĺiszöni a Humánszo.Igtitatási ÜgyosńáLy rrnnkájat, konkľétan, hogy a kiegészítő
táb|ttzatot elkészítették. Evről évre vannak apró változások, de az a|apítő okiratban
megllatározott egyetlen óvodában sem lépik túl.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megadja a szőt Jakabfy Tamás részére.

Jakabff Tamás
Felhívja a ťrgyelmet, hogy kikéľte az ővođź.knál a csoportszobában az egy főre eső területet.

Egy rendelet szerint egy kis gyermekľe 2 m. teruIetnek kell jutnia a csopoľtszobábőI. Az
előterjesĺésben azt látja, hogy a mostani javaslat tobb helyen megsérti ezt a rendeletet.

Allásfoglalást kér, hogy a Testület engeđéIyezhet-e ekkora létszárlú csoportokat az adott
csoportszobákban. A Mesepalota a Palota negyedben lévő óvoda. Itt két csoport talá|hatő. A
valamivel nagyobb csopoľtszobában  -gye| kevesebb gyermeket tervez ellátni azĺntézmény,
mint a kisebben. Ha a két csoportot összevetik, akkor a zsúfoltabb csopoľtban 10 oÁ-kal

kevesebb hely jut egy gyermelĺĺe, mint kellene. A kisebb |étszźtmí csoport megfelel a
rendeletnek. Megkéľdezí, miért ilyen létszámarányokat kívan az íĺtézsnény megvalósítani? A
Pitypang ovodában ta|áIhatő a leginkább kirívó csoport, a Csiga csopoľt. Itt. 20 Yo-ka|
kevesebb hely jut egy gyermekľe, mint a rendeletben előíľt. Az lźltszik, hogy az iĺtézmény
kapacitáshiánnya| küzd, de itt is elképzelhetonek tartaná, hogy a csopoľtszoba mérete|ďlez
arányosabban osszák el gyeľmekeket.

Dr. Kocsis M:áté
Megkéri az intézményvezetőketvá|aszoIjanak a Képviselő Úr kérdéseire. Megadja a szőt.

Aissou Erzsébet
A Mesepalota Ővoda vezetője. Az ővodák átadását követően a pedagógia programok alapjaĺl
homogén vagy heterogén csoportokat szervezhettek a teľĹilteken. Igy adott, hogy mekkora
teľületen fudnak gyermekeket elhelyezni. A beiratkozást kĺjvetően - a gyakoľlat szerint -
szeptembeľben nem jelenik meg valamennyi felvett gyermek, ezért egy kicsist ,;átervezĺek,,.
Ilyenkor kell leadni abeiratkozás után az ađatokat, đe atapasńalat szerint a csoportlétszámok
visszaesnek a megengedett vagy szźlmítottlétsztmra. A valós |étszźm belefer az alapteriletbe,
az ővodźtbannincs gond a terÍilettel.

Váradiné orosz Ágnes
Pitypang ovoda vezetője. Negyedik éve emelkedIk az ovodában folyamatosan a gyeľmek
|étszźtm, nagyok sok a körzetben lakó óvodáskoru gyeľmek. Ezért kéľik minden évben a
csoportlétszámok emelését. Aziđei évben még több volt a jelentkező,.20korzetes gyermek
fęlvételét kellett elutasítani. Ezek a gyermekek, akkoľ kerülhetnek be az iĺtézméĺybe, ha
megemelik a csoportlétszámot. Ezek a gyermekek mind jogosultak arua, hogy óvodába
jáĺjanak, hiszen körzetesek,3 3.életéniket betöltötték. Azért utasította el őket, mert
édesanyjuk otthon neveli a másođik kis gyermeket. Ezek az éđesaĺyák szeretĺék, ha gyermek
bekerülne azintézménybe, mert vissza tudnának menni dolgozni. A Csiga csopoľtban' azétt
lenne ennyivel több gyermek, mert a csoportban két tapasńa|t óvónő dolgozik. A csoport
mellett helyezkedik el a tomaszoba, amelyet maximálisan kihasználnak a foglalkozésok
során. A két nagy udvarrész binosítja a mozgásteret a gyermekek tészére. Azért lenne 28
gyeľmek a csoportszobźlban, mert ahhoz a sztilők ragaszkodnak, például a testvéľek mlĺr ide
jáÍ.tak, vagy járnak.
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Dr. Kocsis Nĺáté
A Pitypang óvodában az onkormáĺyzattervei szeint,bővíti az ővodźt. A tervek szerint jövő
év szeptembeľére elkészül a bővítés, tehát ez az utolsó év, amikor ilyen köriilmények közĺjtt
kell lenniük az óvodásoknak.
Megadja a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Visszatér a Mesepalota ovodához, ame||ye| kapcsolatban azhangzott e|, hogy nincs probléma
a teniletekke|. A számok nem eztmutatják. Azt kéĺdezte,míért nem lehetséges a két csopoľt
|étszttmának egymáshoz kcjzelítése? A Pitypang ovodában látható, hogy kapacitáshiánnyal
küzdenek.
Szeretne egy állásfoglalást arľól kérni, hogy a 2 mf -ęs szabáIyt a Képviselő-testtilet figyelmen
kívülhagyhatja.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Aissou Eľzsébętnek.

Aissou Eľzsébet
Azért nem tudnak tcibb gyermeket áttenni a másik csopoľtba, mert az óvodában homogén
életkorú csopoľtokat alakítoĺak ki, így a 3 éves gyermeket nem tudja a 7 éves gyermekek
kozé betenni.

Dr. Kocsĺs N.ĺ.álté

Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselő asszony részére.

Dr. Ferencz Orsolya
orcĺmteli, hogy tele vaĺmak az ővodák, szeretnek a gyerekek idejáľni, és a szülők bizalommal
vannak az iĺtézmények iľányában. Valóban van egy-két magasabb létszám,Ú óvodai csoport,
de ezeknél a csopoľtoknál mindig van egyfajta rugalmasság, tehźń elenyésző azon napok
száĺna, amikoľ egy óvodai csoport te|tházza| miĺködik. Nem olyan ijesztő ez,mintahogy ań.a
számok mutatjrĺk. Nyilvánvalőaĺabővítéseket az onkormányzatvégre fogja hajtani.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Mészźr Erika a|jegyző tészérę.

Dľ. Mészáľ Erika
A ĺemzeti kĺiznevelésről szóló torvény lehetővé teszi a 20 %o-os eltérést, mint ahogy ez az
előterjesĺésben ismertetésľe is keľiilt. Az Nkt. a20 oÁ-os eltérésnélnem köti plusz fe|téte|hez
azt'hogy a20 Yo-nál figyelembe kell venni, hogy a 2 m2 a|á ne csökkenjen a teriilet, ezért
ebben az esetben abszolút helyes döntést hoz a Képviselő-testĺilet, amennyiben engedéIyezi a
maximális csoportléts ztnrl tÚ||épését a 20 oń-os keľeten belül.

Dr. Kocsis ľĺáúé
Megállapítja, hogy az előterjesztés ttrgyában tovźtbbi kérdés, hozztlsző|źls nem érkezeÍt. A
napirend vitájátlezźnja, és a kĺjvetkező hatánozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I) a f0I4/20I5. nevelési évben indítható óvodai csoportok száĺrńt az á|tala ferrntartott
óvodákĺa vonatkozóan az alźhbiak szerint határozzameg:

Ovoda megnevezése Csopoľtok száma
Gverek-Virás Napközi otthonos ovoda 8

Kincskereső Napközi otthonos ovocla 5

Várunk Rád Napközi otthonos ovoda 4
Napsugar Napközi otthonos ovoda 4

Koszorú Napközi otthonos ovoda 4
Hétszínv ír áe Napközi otthono s ovoda llt

Meseoalota Naok<izi Otthonos Ovoda 5

TA-TI-KA Napkĺizi otthonos ovoda 5

Pitvoans Napközi otthonos ovoda 4

Szivaľvánv Napk<izi otthonos ovoda
Százszorszép Napktjzi otthonos ovoda 6

Napraforsó Napközi otthonos ovoda 4
Katica Bĺllcsőde és Napközi otthonos ovoda 6

kerĺileti összesen 66

Felelős: polgáľmesteľ

Hatfuidő: fjl 4. augusztus 3 1 .

2) engedélyezi a2014120|5. nevelési év indításanál a maximális óvodai csoportlétszám
tullépését a Mesepalota Napközi otthonos óvodában, a ľÁ-ľl-rA Napközi otthonos
óvodában, a Pitypang Napközi otthonos ovodában, a Napľaforgó Napközi otthonos
óvodában és a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvodában az a|ábbiak szęrint:

intézmény
megnevezése

a csoport
megjelölése

ü csoport
tényleges/szdmi
ott maximdlis

létszdma
(fo)

eltéľés az Nkt. 4.
sz. melléklete

szerinti
maximális

csopoľt
|étszámtól

(fő)

Mesepalota
Napkĺĺzi otthonos óvoda

1. Vackor
2. Misi
Mókus

26t26
30/30

+1

+5

TA-TI-KA
Napközi otthonos Ôvoda

1. Nagy I
2. Naey II.

281f8
27/27

ta1-J
|Ą1-L

Pitypang
Napkĺlzi otthonos ovoda

1

2
aJ

4

Pillangó
Maci
Mókus
Csisa

29/29
f8128
28128
28128

+4
+3
-rJ
ta-1-J

Napľafoľgó
Napközi otthonos ovoda

1. Nagy

2. Vegyes

2st26
2s126

+1

+1

Katica Bölcsőde és

Napkäzi Otthonos
2. csopoľt
5. csooort

24/27
24t26

+2
+1
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Ovoda

Felelős: polgármesteľ
Határiđő : f01 4. auzusztus 3 1 .

Dr. Kocsis lNĺáLté
Megállapítja, hogy ahatározatot a Képviselő-testület l8 igen, 0 nem szavazaÍta|, taľtózkodás
nélktil elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts KÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT AL:ľrc.Z EGYS ZERÚ S ZóToB B sÉc szÜrs Écps
HATÁRoZAT:
126ĺ20Í4. (u.11) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I) a 201412015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az á|ta|a fenntaľtott
óvodákľavonatkozőanazalźlbbiakszerinthatározzames:

Ovoda megnevezése Csonoľtok száma
Gverek-Virás Naoközi otthonos ovoda 8

Kincskereső Naoközi otthonos ovoda 5

Várunk Rád Napkozi otthonos ovoda 4
Napsusár Napközi otthonos ovoda 4
Koszoru Napkĺjzi otthonos ovoda 4
Hétszínvkáe Napközi otthonos ovoda 4
Mesepalota Napkĺizi otthonos ovoda 5

TA-TI-KA Napkĺlzi otthonos ovoda 5

Pitypane Napközi otthonos ovoda 4
Szivfuvźny Napkĺĺzi otthonos ovoda 7

Százszorszép Napközi otthonos ovoda 6
Naoraforsó Naokĺĺzi otthonos ovoda 4
Katica Bölcsőde és Naokĺizi otthonos ovoda 6

kerületi iisszesen 66

Felelős: polgármester

Hatĺáridő: 20|4. augusztus 3 1.

2) engeđéIyezi a201412015. nevelési év indításanál a maximális óvodai csoportlétsziĺm
túllépését a Mesepalota Napközi otthonos óvodában, a ľÁ-ľI-ra Napközi otthonos
ovodában, a Pitypang Napközi otthonos óvodában, a Naprafoľgó Napközi otthonos
óvodában és a Katica Bölcsőde és Napktizi otthonos óvodában aza\źbbiakszerint:

intézmény
megneve7ése

a csoport
megjelölése

s csoport
tényleges/szúmi
ott maximólis

létszdma
(fo)

eltérés az Nkt. 4.
sz. melléklete

szerinti
maximális

csoport
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létszámtó|
(fő)

Mesepalota
Napközi otthonos óvoda

1. Vackoľ
2. Misi
Mókus

26/26
30/30

+1

+5

TA-TI-KA
Naokĺjzi otthonos óvoda

1. Nagy I
2. Nasv II

28t28
27/27

+3

+2

Pitypang
Napközi otthonos ovoda

1. Pillangó
2.}/.aci
3. Mókus
4. Csisa

29t29
28128
28128
28128

+4
ta-rJ

+3

+3

Napraforgó
Napközi otthonos óvoda

1. Nagy

2. Vesyes

2s/26
2s126

+1

+1

Katica Btilcsőde és
Napkłizi otthonos
Ovoda

2. csoport
5. csopoľt

24/21
24126

+2

+1

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. augusztus 3 1.

Napirend 5/5. pontja
Javaslat költségvetési átcsopoľtosításľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné _ alpolgiíľmester

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Írásbeli előterjesztés, amelyet a bizottságok meglĺíĺgyaltak. A napirend vitáját megnyitja.
Megállapítja, hogy az előterjesńés tźrgyában kérdés, hozzászólás nincs, ezért a napirend
vitájátlezáĺja. Ezt követőenszavazásra bocsátja a kĺjvetkezőhatźnozati javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti
Kcĺzpont és Gyermekek Átmeneti otthonon gondozottainak káptalanfriredi
táborońatásához 1.000,0 e Ft támogatást biztosít,

Felelős : polgármest er, I SZSZGYK vezetőj e

Hatáľidő: 2014. iúnius 1 1.

2. a)az I. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkíađás 11303 cím - kötelező feladat-
ellátottak pénzbeli juttatása előirźtnyzatán belül az önkormźnyzati segély átmeneti
segélyek e|őirźnyzatárő| I.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként
vállalt feladat ťlnanszirozási mfüödési kiadáson belül az iránvítószeľvi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirźnyzatźlra.
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b) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím _ onként

vtlllalt feladat ťĺnanszirozásí múködési bevételen belül az irźnyítőszervi
támogatásként folyósított tiímogatás fizetési szźlr.r:Ján tĺjrténő jőváirása és a kiadás

dologi előirźnyzatát 1.000,0 e Ft-tal céIjelleggel megemeli az el|átottaktáborońatása
címén.

Felelős: polgármester
Hatźlrido.. z}I4.június 1 1 .

3. felkéri a polgármestert, hogy a ktiltségvetési rendęlet kovetkező módosításánźů a2.
pontban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: z}I4.június 1 1.

Dr. Kocsĺs M:áté
Megállapítja, hogy a hatáĺozati javaslatot a Képviselő-testtilet 18 igen, 0 nem szavazaÍtaI,
tartő zko đás né lkiil elfo gađta.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspl-o
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH)Z unĺo s ÍrpTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
127t20r4. (vI.11)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kcizpont Gyermekjóléti
Kĺizpont és Gyermekek Átmeneti otthonon gondozottainak káptalanfiiľedi
táboroztatásźthoz 1.000,0 e Ft támogatást biztosít,

Felelős: polgármest er, JSZSZGYK vezetőj e

Hatáľidő: 2014. iúnius 1 1.

2. a)az I. pontban foglaltak míatĹaz önkormanyzatkiađás 11303 cím _ kötelező feladat-
ellátottak pérube|i juttatása eloirányzatan belül az önkormányzati segély átmeneti
segélyek eIőirtnyzatźIÍő| I.000'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - önként
vźůIa|t feladat ťlnanszírozási működési kiadáson belül az lĺźnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása eloírźnyzatára.
b) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím _ cjnként

váIIaIt feladat ťlnaĺszírozási műkodési bevételen belül az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán töľténő jővźlírása és a kiadás

dologi e|őirényzatát 1.000,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli az e||átottaktźlbotoztatása

címén.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő: 2014. iúnius 1 1.

18IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL
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3. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításáná| a2.
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. iúnius 11.

Napiľend 5/6. pontja
Javaslat szolgálati lakás biztosítására
(írásbeli előteľjesĺés)
Előteťesztő: Dľ. Sara Botond - alpolgármester

Dr. Szilágyi Demeter - képviselő

Dľ. Kocsis Máté
Íľásbeli előterjesztés, amelyet abizottságok megtárgyaltak. A napiľend vítájtú megnyitja, és

megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Az előterjesztés hangsulyozza a nyelvtanulás fontosságát. Ebben kiemelkedő szeľepet tud
vállalni a nyelvi lektor. Az előterjesztés szerint a tanulók 35oÁ-a hátľányos he|yzetli. Erdekli,
hogyan oszlik meg a sikeľes nyelwizsgát tevők száma a hátrányos helyzetúek és a nem
hátľĺínyos helyzetűek kcjzött. Eľc azért kíváncsi, hogy az iskola mennyire sikeľesen tudja a
hátrányo s hely zetet',ledolgozni''.

Dr. Kocsis lVl.áté
Nem tudja vezetnek-e ilyen típusú statisztikát? Megadj a a szőt a Molnaľ Ferenc Iskola
igazgatőj ának, Tanosné Horváth }ldártaÍIak

Tanosné Hoľváth M:á'ľta
A haľom hások aránya a két tanítási nyelvű osztá|yban 12 %. A 6. osztályban a 2I fos
osfályból 19-en mentek junior nyelwizsgźtta, kozottuk az összes harom hás tanuló, a két
hások aránya35 oÁ, és ők is vizsgáńak.

Dr. Kocsis M.áúé
Megállapítja, hogy az előterjesztés tźngyában további kérdés, hozzászőIás nincs. A napirend
v itáj át |ezéĄ a, é s a követk ezo hatźn o zati j avas latot b o c sátj a szav azźst a.

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

I. szo|gá|ati jelleggel, ktiltségelvrĺ bérleti díjjalbinosítja a Molnáľ Feľenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvíĺ Altalu.'os Iskola lektoľanak a VIII., Bľódy Sándor u. 15. fsń,. 14. sztĺm a|atti

tinkormányzati t|J|ajđonban ál1ó lakást. A lakás berendezésével kapcsolatos költségekľe 635,0

e Ft-ot biztosít a 11602 címen tervezettbenlhtnásí e|őkźnyzat terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014.junius 1 1.
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f. a) az onkormányzatkiadás tI602 cím - önként váIla|t feladat _beruházási előirányzatán
beltil a pedagógus szo|gáIati lakás kialakítás előiranyzatźttő| 2.20I,4 e Ft-ot átcsopoľtosít
felújítási _ önként vállalt feladat - e|óirányzatra a pedagógus szolgźiatí lakás kialakítása
cimén, melyből a felújítás kĺiltsége 1.948,2 e Ft, megbízási szerződés alapjan a Kisfalu Kft.
bonyolítási đíja194,8 e Ft, miiszaki ellenőrzési díja 58,4 e Ft.

Felelős : polgĺĺrmester

b) az onkormányzatkiadás 11602 cím _ önként vállalt feladat - ben,lházási e|őirányzatán
belül a pedagógus szolgá|ati lakás kialakítás előirányzattttóI60,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi
_ önként vállalt feladat _ eloirźnyzatáĺapeđagógus szolgálati lakás berendezése címén.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2014.június 1 1.

3. a) felkéri a Kisfalu Józsefuarosi VagyongazđáIkoďő Kft. ügyvezetó igazgatőját ahatározat
1. ponda szerinti lakásra vonatkozó bérleti szerzőďés megkĺitésére.
F e l e lő s : Ki s falu Józs efu aľo s i Vagyo ng azdá|ko dő Kft . tigyvez ető igazgatőj a
Hatźridó : 20 I 4. j únius 3 0.

b) felkéri a Kisfalu Józsefuaľosi VagyongazdáLkodő Kft. ügyvezető igazgatőját a határozat
2.a) pontja szeľinti megbízási szerzóđés elkészítésére és felhata|mazza a polgĺírmestert annak
a|źńrásźtra.

F el elő s : Ki s falu Józs efu aro s i Vagyo ng azdalko dő Kft . ügyve zeto igazgatőj a
Határidő: z}I4.június 1 1.

4. felkéri a polgármestert a hatźtrozat 1. pontja szerinti összegben a berenđezési taľgyak
beszerzésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014.junius 30.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatźrozat 2. poĺtjábaĺ foglaltakat az onkoľmźnyzat 2014.
évi költségvetésének módosítása soľán vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ

Hataridő : a kciltségvetési ľendelet következő módosítása.

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet 18 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül
elfo gadta a hatfu o zatot.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s KÉpvĺsBro
,ą. Ha.ľÁn o Z ATHIZ AT ALHI Z ľĺnĺo s Íľp,ľľ s zoľo g n s Éc s zÜĺ<sÉcps
H.ł.ľÁRoz,ą.ľ:
t28t2014. (W.11) 18 IGEN 0 NEM o ľa.nľózronÁssĺ.ĺ,

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. szo|gźt\ati jelleggel, költségelvĺĺ béľleti ďijja|binosítja a Molnaľ Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelviĺ Általános Iskola lektoľának a VIII., Bródy Sándoľ u. 15. fsń.. 14. szám alaÍtí

önkoľmanyzatítulajdonban álló lakást. A lakás berendezésével kapcsolatos költségekľe 635,0

e Ft-ot biztosít a|I602 címen tervezett beruházási előirźnyzat teľhére.

Felelős: polgármester

Határido: z}I4.június 1 1 .

2. a) az Önkormĺányzatkíadás 11602 cím - onként vállalt feladat _ beruhtnási eloirányzattn
belül a pedagógus szo|gáIati lakás kialakítás előirányzatźrőI2.201,4 e Ft-ot átcsoportosít
felújítási _ önként vállalt feladat - eIőirźnyzatta a pedagógus szoIgá|ati lakás kialakítása
címén, melyből a felújítás költsége I.948,2 e Ft, megbízási szerződés alapjan a Kisfalu
Kft. bonyolítási díja 194,8 e Ft, múszaki ellenőľzési díja 58,4 e Ft.

Felelős: polgármesteľ
Határíđó 2014.j únius 1 1 .

b) az onkoľmányzat kiadás 11602 cím _ önként vállalt feladat - bęruhźzási eIoirtnyzatán

belül a pedagógus szolgźiati lakás kialakítás előiľányzatźtrőL 60,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi
_ ĺjnként vállalt feladat _ e|óirźnyzatćttapedagógus szolgáIati|akás berendezése címén.

Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 2}I4.június l 1.

3. a) felkéri a Kisfalu JózsefuaľosíYagyongazdálkodó Kft. ügyvezető ígazgatőját ahatározat
1. pontja szerinti lakásra vonatkozó bérleti szerzőđés megkötésére.
Felelő s : Ki s falu Jó z sefu ĺáro si Vagyo n g azdáIko dő Kft . ügyve zeto igazgatőj a

Hataridő: z)I4.junius 30.

b) felkéľi a Kisfalu Józsefuaľosi VagyongazdáIkoďő Kft. ügyvezető igazgatőját a hatfuozat

2.a) pontja szerinti megbízási szerződés elkészítésére és felhatalmazza a polgĺĺľmestert annak

aláítź.sára.

Fe lelő s : Ki s falu Jó z sefu áro si Vagyo n g azdáIko đő Kft ' ii gyv e zetó igazgatőj a

Hatráľidő: z}|4.junius 1 1.

4. fetkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti <lsszegben a berenđezési targyak
beszeruésére.
Felelős : polgĺíľmester
Határidő: 20|4. iúnius 30.
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5. felkéľi a polgármestert, hogy ahatározat 2. pontjában foglaltakat az Öĺlkormányzat 2014.
évi költségvetésének módosítása során Vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Hataľidő : a kciltségvetési ľenđelet következő módosítása.

Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja a lakások bérbeadásának feltételeiről szóló ľendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet.

BUDAPEST rozspp.va.nos rÉpvlsBI-o-ľBsľÜrpľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST r.ovÁnos VIII. KERÜLET ĺozsBpvÁnosl
oNronľĺÁNYZAT rÉpvlsprŐ TESTÜLErÉNpr TDOI4. CVI.19.)oNronvÁNyzaľI RENDELETÉT A BUDAPEST rózsBpvÁnosl
ÖNroRvĺÁNyzer TULAJDoNÁSA.N awo LAKÁSoK gÉRBpA.oÁsÁNarc
FELTÉTELEIRoL, VALAMINT A LAKBÉn uÉnľÉrÉnor szoĺo 16120|0. (III.08.)
oNronľĺÁNyzn.ľl RENDELET MóDo SÍľÁsÁnór.

Dľ. Kocsis }lálté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet 18 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül
megalkotta a 23 l 20 1 4. (VI. 1 9. ) szérrn cinkoľmányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tg KÉpvIspro
A RENDELETALKOľasHoz MINO SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrpľp 18 IGEN. 0 NEM. 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FoVARoS VIII.
KERÜLET ĺózspr.vÁRosl oNronuÁNYZAT rÉpvlspro TESTÜLErÉNprc
23 1201 4. (VI. 1 9.) oNronvÁN Y ZATI RENDELErÉľ,ą. BUDAPEST JóZSEFvÁnosI
oNromĺÁNvz,ą.ľ TULAJDoNÁBAN ewo LAKÁSoK gÉRBpÁ.oÁsÁNer
FELTÉTELEIRoL, VALAMINT A LAKBÉn ľ,ĺÉnľÉrÉnor szoro 16120|0. (Iil.08.)
oNronvÁNyzaľI RENDELET MóDosÍľÁsÁnor.

Napirend 5ĺ7.pontja
Javaslat az OVI-foci pľogramhoz való csatlakozásľa
(írásbeli előterj esztés' PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Kocsis M:áté
Írásbeli elóteqesnés, amelyet a bizottságok megtargyaltak. A napirend vitáját megnyitja.
MegźůIapitja, hogy az előteqesztés tźrgyában kérdés, hozzásző|ás nem érkezett. A napirend
vitájźĺ megnyitja, és szavazásra bocsátja a ktivetkezőhatározati javaslatot.
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A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. az ovi-Foci Közhasznű A|apítvány gondozásábaĺ működő ovi-Foci, ovi-Sport Progĺam
céljaival egyetért és,támogatja a Progľam f0T5. évi megvalósulását aKatica Bölcsode és

Napkozi otthonos ovodában, Napsugár Napközi otthonos ovodában, Pitypang Napktizi
otthonos ovodában, Naprafoľgó Napközi otthonos ovodában, amennyiben az ovi-Foci
KozhaszrlllAlapítvany a20l4l20I5-ös TAo évben tarsasági adó kedvezményben részesül.

Felelős: polgármester
Határidő: zll4.június 1 1.

2. ahatttrozat I. pontja szerinti Pľogram megvalósításźthoz önként vállalt feladat keretében
előzetes kĺjtelezettségvállalásként 1 1.400.000 Ft,- összegri önĺészt biztosít 2015 évre.

Felelős: polgármester
Hataridő: Z}I4.június 1 1.

3. felkéri a polgáľmesteľt' hogy a hatátozatban foglaltakat az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatétriďő: 2015, évi költségvetés tervezése

4. felkéľi a polgármestert, hogy sikeres páIytnat esetén, amennyiben az ovi-Foci Közhasznú
Alapítvány a20|4l2015-os TAo évben tĺársasági ađó kedvezményben ľészesül' a Pľogram
megvalósításźůloz szfüséges javaslatot teľjessze a Képviselő-testtĺlet elé.

Felelős: polgármester
Hattlriđő : 2015. marcius 3 1 .

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-tęstület 18 igen, 0 nem szavazatra|, tartőzkodás nélkül a
hattr o zati j avas I atot e I fo gadta.

1ZAVAZÄSNAL JELEN VAN 18 rÉpvIsBrŐ
A HATAR o Z ATH} Z AT ALH)Z MINo S ÍTETT S ZóToB B SÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
129t2014. (W.11) 18 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. az ovi-Foci Közhasznú Alapítvĺány gondozásában múködő ovi-Foci, ovi-Sport
Progĺam cé|jaiva| egyetéľt és tĺámogatjaaPrcgram2015. évi megvalósulását a Katica
Bölcsőde és Napközi otthonos óvodában, Napsugár Napkĺizi otthonos óvodában,
Pitypang Napközi otthonos óvodában, Napraforgó Napközi otthonos óvodában,
amennyiben az ovi-Foci Közhasznű AIapítvźny a20l4l2015-<js TAo évben taľsasági
adó kedvezményben részesül.
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014.június 1 1.

2. a határozat 1. pontja szerinti Program megvalósításához önként vá|Ialt feladat keretében
előzetes kötelezettségvállalásként 1 1.400.000 Ft,- összegű önĺészt biztosít 2015 évre.

Felelős: polgármester
Hataríđo : 2014. junius 1 1 .

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a batározatban foglaltakat az <jnkormttnyzat 2015, évi
költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. évi kĺiltségvetés tervezése

4. felkéri a polgármesteľt, hogy sikeres páIyźlzat esetén, amennyiben az ovi-Foci Kĺjzhasznú
Alapítvĺíny a2014l20I5-ös TAo évben tarsasági adó kedvęzményben részesül, a Progľam
megvaló sít tsához szfü séges j avaslatot teľj essze a Képvi selő-testiilet elé.

Felelős: polgármester
Határidő 201 5. mĺíľcius 3 1 .

6. Egyéb előterjesztések

Napĺrend 6/1. pontja
Javaslat bŁottsági tag cserére
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis ľ1.źLté - polgármester

i Dr. Kocsis NIáté
Bizottság meg!árgya|ta az előterjesztést. A napirend vitáját megnyitja. Kéľdés, hozzásző|ás
hiźnyábana napirendi ponttźrgyalásátlezáĺja. Szavazásra bocsátja ahatározati javaslatsort.

i A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

I. 20|4. június T2. napjátől a Humánszo|gá|tatási Bizottság tagává Gábosi Csaba helyett
(FIDESZ-KDNP) Rostás Pétet (FIDESZ-KDNP) választj a meg.

Felelős: polgármester
Határidő:2014. iúnius 1 1.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetéséről a sziikséges
nyílvántartásokon.
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Dr. Kocsis lN.ĺ.źlté

Megállapítja, hogy 18 igen,0 nem szavazatta|,tartőzkođás nélkül ahatźrozatot elfogadta a
Képviselő-testület.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH) Z ľĺn'To s ÍrpTT SZoToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
130tf014. (vI.11) 18IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

a Képviselő-testtilet úgy dont' hogy

I. z0I4' június 12. napjátől a Humánszolgáltatási Bizottság tagsává Gábosi Csaba helyett
(FIDESZ-KDNP) Rostás Pétert (FIDESZ-KDNP) választj a meg.

Felelős: polgármester
Hataľidő: Z}I4.június 1 1.

2. felkéľi a jegyzót, hogy gondoskodjon a személyi vá|tozások átvezetéséről a szükséges
nyilvántaľtásokon.

(EskiitéteD

Napirend 612. pontja
Javaslat ^ Képviselő-testůilet és Szeľvei Szervezetĺ és MÍĺködési
Szabźiyzatáról szóló 2512013. N.27.) ľendelet, valamint a Polgáľmesteľĺ
Hivatal Szew ezeti és Műkö désĺ Szab álvzatának mĺí do sítás áľa
(írásbeli e|otetjesztés, poľKÉZgpsÍľÉś)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Kocsis Máté
Bizottság nem tárgyalta az eloteqesńést. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt
Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A rendeletmódosításban a Polgáľmester Uľ stirgősségi saját hatáskörben meghozott
d<jntésekľől nem a következő testĹileti ülésen szeľetne beszámolni, hanem csak évente
egyszer. Aú.kér|hogy eń' arésńvegyék ki a rendeletből, vagy jóval kisebb időszakĺa tegyék
kötelezővé.

Dr. Kocsis N.{.áté

Rendben, kikerĹil ez a rész. A Jegyző Asszony anól tájékoztafra, hogy nagyon kevés van
évente, azért így került bele, de a Képviselő Ur módosítását befogadja.
Miutan a napirend tárgya|ásźúleztrta, szavazásra bocsátja ahatározati javaslatsort.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
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1. aZ eloteÍjesztés 3. szźlmll mellékletét képező, Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát
Módosító okiratot, valamint az e\őterjesńés 4. számu mellékletét képezo, módosításokkal
egységes szeľkezetbe foglalt Alapító okiratot 2014.június lf-eíhatźtlyba lépéssel elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4.június 1 1.

2. a Polgármesteri Hivata| - az előteľjesĺés 5. számú mellékletét képezo, egységes

szerkezetbe foglalt - Szewezeti és Mrĺködési Szabźůyzatát jővőhagyja azza|, hogy az
Anyakönyvi Irodára vonatkozó módosításokz}I4.július l-jétől lépnek hatźiyba.

Felelős: polgármester
Hatáľiđő; Z)I4.junius l 1.

3. felkéri a polgáľmesteľt és a jegyzőt Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe
foglaltSzervezetiésMűködésiSzabáIyzatźnakalź.írására.

Felelős : polgármest e1 j egyző
Határidő: 2014.június 12.

4. felkéľi a polgármestert és a jegyzőt az |. pont alapján elfogadott Alapító okiratot
Módosító okirat valamint egységes szerkezetbę foglalt Alapító okirat aIáírásfua.

Felelős : polgáľmest er, jegyző
Határidő: 2014.junius 12.

Dľ. Kocsis Máté
Megátlapítja, hogy 18 igen, 0 nem szavazattal,lorrtőzkodás nélkül ahatározatot elfogadta a

Képviselő-testület.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z Irĺnĺo s ÍľpTT S ZóToBB SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
1311201,4. (vI.11) O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő.testület úgy dĺint, hogy

1. az elótefiesztés 3. számű' mellékletét képező, Polgáľmesteri Hivatal Alapító okiľatát
Módosító okiratot, valamint aZ e|óteqesńés 4. számű mellékletét képezo,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot 20|4.június |Z-eihatá|yba
lépéssel elfogadja.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: z}I4.junius 1 1.

2. a Polgármesteri Hivatal - az előterjesĺés 5. számú mellékletét képező, egységes

szerkezetbe foglalt - Szervezeti és Mfüödési SzabáLyzatát jőváhagyja azzal, hogy az
Anyakönyvi Irodára vonatkozó módosításokz}I4.július l-jétől lépnek hatźiyba.

18 IGEN
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Felelős: polgármesteľ
Hataridő; z)I4.június 1 1.

3. felkéľi a polgármestert és a jegyzőt Polgármesteri Hivatal egységes szeľkezetbe
foglaltSzervezetiésMűkodésiSzabtiyzatánakaláírására.

Felelős : polgármest er, jegyzó
Hataľidő: 20|4.június 12.

4. felkéľi a polgármestert és a jegyzőt az I. pont alapjźn elfogadott Alapító okiratot
Módosító okiľat valamint egységes szeľkezetbe foglalt Alapító okirat a|áirźsfua'

Felelős : polgármest er, jegy zó
Határiďő: 201 4.június 1 2.

Dr. Kocsis M:áté
Szav azást a bocsátj a a ľendelet-t ęrv ezeteÍ.

BUDAPEST ĺozsBľ.v,ą.nos rÉpvlspro-ľpsľÜrpľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľ.ovÁnos VIil. KERÚLET rózspľva.Rosl
oNronvÁNyzaľ rÉpvlspro TESTÜLETÉNEK 24lf0|4. (VI.12.)
oNronvÁNyze.u RENDELETÉT A rÉpvspl-o-rBsľÜrpľ És SZERVEI
SZERVEZETI És Ir,ĺŰrooÉsl SZABÁLYZATÁRóL szoĺo 25l2O13. (v.27.)
oNronv.łN yze.rl RENDELETÉNEK vón o s ÍľÁ se.nór.

Dr. Kocsis lláté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testiilet 18 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkoďás nélkül
megalkotta a 24 l 20 I 4. (VI. 1 2. ) szttmű cinkormányzati rendeletet.

Napirend 6/3. pontja
Javaslat a Polgármesterĺ Hivatal a ,,Megvá|tozott munkaképességíĺ
embeľek ľehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése'' elnevezésű
kĺemelt projektben való részv éte|ére
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Rimán Edina - jegyző

Dľ. Kocsis llĺ4áté _ polgármester

Dľ. Kocsis M.áté
A bizottság az előteľjesztést megÍárgya|ta. A napirend vitájat megnyitja. Kérdés, hozzészőIás
hiányában a napiľendet|ezźtrja. Szavazásrabocsátja ahatátozati javaslatsort:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. felkéľi jegyzőt a TAMOP-I.|.I-|2|1',MegváItozoÍt munkaképességű embeľek
rehabilitációjanak és foglalkońatásának segítése'' címú kiemelt projektben a vonatkozó
kérelmek benyújtására, atámogatási szerződés és a munkavállalókkal a fogla|konatási
szęrzo dések megkötésére ;

l'elelos: jegyzo
Határidő: f)I4.június 30

a) elfogadja, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkońatása soľán,
apá|yźnati péĺlzeszkozből a betegszabađság és atáppéĺlzkifizetoi kötelezettség tlsszegét

az onkormtnyzat ťlnanszírozza, melyĺek összege 20|4. évben megkozelítőleg 300,0 e

Ft.
b) előzetes kĺltelezettséget vállal az onkormányzat saját bevételének tęrhére az a)

pontban foglalt többletköltségek címén 2015. évre 300,0 e Ft összegben.
c) az a) pontban foglaltak miatt a Polgáľmesteri Hivatal 12202 cím - k<jtelezó fe|adat _

munkaađót teľhelő járulékok e|őirźnyzatáľól és ezze| egyidejűleg a ťĺnarszfuozási
műkodési bevételen belül az irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított tźtmogatás fizetési
szźtm|án történő jőváirása e\oirtnyzatáról 300,0 e F-ot átcsoportosít a Polgĺĺrmesteri
Hivatal I22OI-03 cím - önként vtůIa|t feladat - munkavállalót terhelő járulékok és

szociális hozzájáru|ttsi adó e|őhźnyzatára, valamint a ťĺnanszítozási működési bevételen
be|ul az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás Íizetési szám|źn tĺirténő
j őv áir ása eIőfu ány zatár a.

d) az Önkormtnyzat kiadás 11108-02 cím mfüödési finanszíroztsi kiadáson belül az
iráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat _

e|oirányzataÍól 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a mfüödési finanszírozási kiadáson belül az

irtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként valla|t feladat _

e|őirányzattra.

e) felkéri a polgármesteľt, hogy költségvetésről szóló ľendelet kĺjvetkező módosításánál,
valamint a 2015. évi kĺiltségvetés tervezésénél a 2. pontban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 20|4. december 31-ig, valamint a20I5. évi költségvetés tervezése

apá|yźnathavonta a tényleges kiťrzetés elszámolását k<ivetően töľténő utófinanszíroztĺsa
miatt a kiťlzetések megelőlegezésének fedezetéül a Polgármesteľi Hivatal
kötęlezettséggel nem teľhelt pénzeszkozét jelcili meg.

Felelős : polgármest er, jegyző
Határidő : 20 1 4. pá|y źzat e|számolźsáig

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 18 ige, 0 ÍIem szavazatĺal, tartőzkodás nélkül a Képviselő-testtilet
elfo gadta a hattx ozatot.

2.

a1
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sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 18 nÉpvlspro
a. Hn.ra.n o Z ATH) ZAT ALHI Z IrĺrNo s Íľprľ s zóľo g g s Éc szÜrcs Écp s
HATAROZAT:
132tf0r4. (vl.l1) 0 NEM o ľa.RľozrooÁssa.r18IGEN

A Képviselő-teshĺlet úgy dönt, hogy

1. felkéri jegyzót a ľÁuopĄ].I-1,2lI ,,Megváltozott munkaképességű emberek
rehabilitáciőjának és foglalkoztatásźnak segítése'' című kiemelt projektben a vonatkozó
kérelmek benyújtására, a tźtĺnogatási szerződés és a munkavállalókkal a foglalkoztatási
szerző ďések megkötés ére ;

Felelős: jegyző
Hataridt5 : 201 4. junius 3 0

2. a) elfogadja, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása soľán
apáIyazati pénzeszközbo|' abetegszabadság és atáppénzkifizetői kötelezettség összegét
az Önkormźnyzatťlnanszírozza, melynek összege 2014. évben megközelítőleg 300,0 e
Ft.
b) előzetes kĺitelezettséget vá||al az onkormányzat saját bevételének terhére u a)
pontban foglalt t<jbbletköltségek címén 2015. évre 300,0 e Ft ĺisszegben.
c) aza) pontban foglaltak miatta Polgármesteri Hivatal 12202 cím - kötelezőfe|adat_
munkaadót teľhelő járulékok e|őirtnyzatáról és ezze| egyidejűleg a ťĺnanszírozási
működési bevételen beltĺl az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźĺrián történő jőváírása elóirźnyzatáľól 300,0 e F-ot átcsopoľtosít a Polgármesteri
Hivatal 12201-03 cím - önként vá||a|t feladat _ munkavállalót terhelő jaľulékok és
szociális hozzájźrulási adó e|őfutnyzatára,valalrint a finanszírozási működési bevételen
bellů| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn történő
j őv áír ása előir ány zatźn a.

d) u onkoľmanyzat kiađás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belťĺ az
írźnyítőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása _ kote|ezo feladat -
e|őkányzatlíról 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a működési finanszírozási kiadáson be|u| az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - ĺjnként vá||a|t feladat _
eloirźnyzatfua.

e) felkéri a polgáľmestert, hogy kĺĺltségvetésről szóló ľendelet következő módosításánál,
valamint a 2015. évi kĺjltségvetés tervezésénéI a 2. pontban foglaltakat Vegye
figyelembe. " \

Felelős: polgiĺrmester 1'

Hataridő: 2014. december 31-ig, valamint a2015. évi költségvetés tervezése

3. apá|yázat havonta a tényleges kifizetés elszámolasát követően tĺiľténő utófinanszírozźsa
miatt a kifizetések megelőlegezésének fedezętéül a Polgráľmesteri Hivatal
kötelezettséggel nem terhelt pénzeszkt5zét j elöli meg.

Felelő s : polgármest er, jegyző
Határidő : 20 I 4. páLy ázat e|szźlmo|tsáig
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Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejű testiileti határozatok
végľehajtásáról, az e|őző iĺlés őta tett fontosabb intézkedésekľől, il
jelentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
sza ha ĺ| ľen ĺ| e| kezésíi ľészén ek pén zpiaci j e||egű |ekłitéséről
(írásb e l i táj ékoztatő)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis Máté
A tájékoztatő tćlrgya|ását megnyitja. Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Kérdezi, hogy mi töľtént a maľadék 9640 tő petúniával, mert úgy tudja, hogy csak 3,6 oÁ-źĺ

tudták kiosztani a tervezett mennyiségnek.

Dr. Kocsis N{.áúé

Megadja a szőtÁcs Péteľ igazgatőnak.

Ács Péteľ
Intézményeknél, egyházi fe|ekezeteknél, illetve közös képviselőknél lett kiosztva, melyet
dokumentáltak.

Dr. Kocsĺs Máté
Jĺjvőre korábban kell hirdetni az Önkormányzatnak eú, a szolgźLItatását, hogy adnak ingyen
virágot.
További kérdés, hozzászőIás hiĺínyában |ezárja.Tźljékońatő lévén szavazni nem kell róla.

Képviselői kéľdéskörben nem érkezetthozzászőIźts, ezért az ülést 15:21 órakotbezátja.
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A j egy7őkönyvet készítették :

Ąl
Szedliczkyné Pekár($aľolina
Szervezési és Képviselői Irodavezető

łh#}'ĺ
Vidákné Csébi Tímea
Szeĺuezé7i és Képvie{ői Iľoda _ ügyintéző
íł.oo"(Ua,ĺ, Ĺ4)
Fazekasné YarsaLívía
Szervezésiés řépviselői Iroda - ngyintéző

A Képviselő.testület iegvzőkiinwének melléklete:
Melléklet

- jelenléti ív
_ meghívó
- előteľjesztések
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