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Készült Budapest Fővaľos VIII. keriiletlőzsefvtrosi onkormtnyzatKépviselő-testiilet 20|4.
június 25.én (szerda) 8.00 óľakor aJőzsefváĺosi Polgármesteľi Hivatal III. emelet 300.as

tár gy alőj ában me gtaľtott 6. ľen dkív ĺili ül é séľő l

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATARo Z ATIH)ZAT ALH)Z EGYS ZERU SZoTo B B s Éc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
133t20I4. (vI.25.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a stirgősségi
indítványkéntbeterjesztetta|ábbíelőterjesztésnél

5l4. Javaslat botlatĺókő elhelyezésére al,'lliza u. 6. sz. előtti jáľdában

Előterj esĺő : Santha Péterné _alpolgármester

s|s. Javaslat új ľendelet megalkotására a volt Ganz-Mávag gyár területén

, (írásbeli előterjesĺés, PóTrÉznEsÍrÉs;
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté -polgĺírmester

613. Javaslat a ,,Nyáľi diákmunka elősegítése 201'4.,, elnevezésű munkaeľőpiaci

biztosítására
(írásbeli előterj eszté s, p olKÉzBESÍTÉS)
Előteť esztő: Santha Pétemé -alpolgármester

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ AT HoZ AT ALH) Z EGYSZERŰ SZoToB B sÉc s zÜrs Écps
HATAROZAT:
t34tf0t4. (vI.25.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület az alźlbbi napirendet fogadja el



Napirend:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előteľjesztés

1. Javaslatóvodavezetőipáiyánatokelbírálására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

2. Pénzügyi, kłiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat ktiltségvetési átcsopoľtosításľa és önkoľmányzati fe|adatokhoz
fedezetblz;tosítására
(írásbeli előterj eszés, P óľKÉzBESÍTÉS)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis llĺ4:áté - polgáľmester

3. Váľosrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat dtintések meghozata|ára z Magdolna Negyed Pľogram III.
megvalĺísításával kapcsolatban
(íľásbeli előteľj esĺés, P oTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ/:źLté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester
Kaiseľ József - képviselő
Balogh Istvan Szilveszter - képviselő

2. Javaslat dtintések meghozĺtz|ára az Auróra utcai ľendelőintézet
felújításával (KMOP -4.3.2l A-13-2013-0001) kapcsolatban
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4źLté - polgármester

4. GazdáIkodásto Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterjesztések

1. Javaslat a Coľvin Sétány Kft.vel kapcsolatos tulajdonosi diintések
meghozatalára
(írásbeli előteľj eszté s, p olI<EZB ES ÍTÉ S)
Előterj eszt o : T atźľ Tibor - ĺjgyv ezető



2. Javaslat ktizművelődési, kultuľális feladatok hatékonyabb ellátása
érdekéb en szü ks é ges továb bi d iintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esztés' P OTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|iĺ.áté - polgĺírmester

3. Javaslat az Onkoľmányzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|<|lez
kapcsolĺídó infľastrukturális beruházásokľa vonatkozó felhasználás
szabályaiľĺil szólĺí 34ĺ2013. (vI.25.) iinkormányzati ľendelet móđosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis iľ;4.áté - polgármester

4. Javaslat Társasházaktámogatására
(írásbeli előterj esztés, P oTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

5. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat Jĺizsefvárosi térfigyelő kamerarendszeľ fejlesztésével kapcsolatos
d iin tés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjeszés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺĺ.źLté - polgármester

2. Javaslat kerületi ztildfelület fenntartási és kiirnyezetvédelmi koncepciĺó
elfogadására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Jakabfy Tamás - képviseIő

3. Diintés a Nemzeti MobilfizetésiZrt..hez valĺó csatlakozásľa
(írásbeli előterjesztés, PóTrÉzľEsÍľÉs;
Előterjesaő: Dr. Kocsis iľĺ4źúé _ polgármester

4. Javaslat botlatókő elhelyezésére aLujza u. 6. sz. előtti járdában

Előterj esztő : Santha Péterné _ alpolgáľmesteľ

5. Javaslat új ľendelet megalkotására a volt Ganz.Mávag gyáľ területén

(írásbeli előterj esztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester



6. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a jőzsefválrosi természeti ktirnyezet védelméľől szĺiló rendelet
megalkotására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis };4láté - polgármester

2. Javaslat a kegyeleti szabályokról szĺóló iinkoľmányzati ľendelet
megalkotásáľa
(ĺraśbeľ előteľjesztés, PóľrÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis iľĺ4laté - polgármester

3. Javaslat a ,,Nyári diákmunka elősegítése 20|4.,, elnevezésiĺ munkaerőpiaci

blztosítására
(íľásb eli e|őterj esztés, p o-rK<ÉzB E S ÍTÉ S )
Előteťesztő: Sántha Pétemé _ alpolgármester

1. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztés

Napirend 1/1. pontja
Jav as lat ĺóv o d aveze tői p á|y ázato k elb íľál ásár a
(íľásbeli előteľj esztés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ AT]H)Z AT ALH) Z vnĺo s ÍľpTT SZóTOBB S ÉG S ZÜKS ÉGE S
H,ą'ľÁRozaľ:
135t20|4.(vl.25.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1) a Koszoľú Napkozi otthonos ovoda (1086 Budapest, Koszorú u. |4-16.) vezetői
álláshelyére kiírt pa|yźzatot eredménýelennek nyilvánítj a.

Felelős: polgáľmester
Határiđó: 20I 4. i únius 25.

{
:,
t:.:



2) aZ Nkt. 98. $ (18) bekezdésének alapján uezetőí megbizást ad Bukovicsné Nagy Judit
tészére a Koszoľú Napközi otthonos ovoda (1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.)
iĺtézményben 2014. augusztus 01. _ 2016. július 31. k<jzötti időszakĺa. A besorolás
alapjául szolgáló fokozat: Pedagógus I.,fizetésikategória: |3 aza|ábbi illetménnyel:

Garantált illetménv: 288.301 Ft
Illetménypótlékok

intézményvezetoi pótlék - mértéke: főiskolai illetmény-alap
40 oÁ-a(36412013.fi.02.) Kt-hat. l. oont)

64.067 Ft

Illetménypótlék összesen: 64.067 Ft
Osszesen: 352.368Ft
Kerekítés: + 32Ft
MINDOSSZESEN: 352.400 Fr

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20I 4.július 3 1 .

3) aNapsugaĺ Napközi otthonos ovoda (1086 Budapest, Dankó u. 3l.) vezetői álláshelyéľe
klírtpáIyazatoteredménytelenneknyilvĺínítja.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2014.június 25.

4) a326/201.3. (VIII.3O.) Koľm. rendelet 24.$ (1) bekezdésének alapján vezetőímegbízźstad
Inotainé Sĺólyom F.va részéte a Napsugár Napközi otthonos óvoda (1086 Budapest,
Dankó u. 31.) intézményben 2014. augusztus 1 - f0I5. július 31. k<jzötti iđőszakra. A
besorolás alapjául szolgáIő fokozat: Pedagógus I., fizetési kategóľia: 15 az a|źlbbí
illetménnyel:

Garantált illetménv: 304.317 Ft
Illetménypótlékok

intézményv ezetői pótlék - méľtékę : főiskolai illetmény-alap
40 oÁ-a (36412013.(X.02.) Kt-hat. 1. pont) 64.067 Ft

Illetménvpótlék ĺisszesen: 64.067 Ft
Osszesen: 368.384 Ft
Keľekítés: +16Ft
MINDOSSZESEN: 368.400 Fr

Felelős: polgáľmester
Hatánďő: 20I 4.július 3 1 .

5) vezetői megbízźst ađ dľ. Táľnokiné Joó ltdikó részére a lÁ-ľl-xa Napközi otthonos
ovoda (1088 Budapest, Rákóczi út 15.) intézményben2014. augusztus 0I. _20|6. július
31. k<jzötti időszakĺa. A besorolás alapj áu| szo|gtiő fokozat: Pedagógus I., ťlzetési
katesória: I 5 az a|ábbi illetménnvel:



GarantáIt illetmény: 304.311Ft
Illetménypótlékok

intézméĺyvezetői pótlék - mértéke: főiskolai illetmény-alap
40 oÁ-a (36412013.(X.02.) Kt-hat. 1. pont)

64.067 Ft

Illetménypótlék ĺjsszesen : 64.067 Ft
Osszesen: 368.384 Ft
Keľekítés: +ĺ6F1
MINDOSSZESEN: 368.400 Fr

Felelős: polgármester
Hataridő: zll4.július 3 1.

6) vezetőímegbizást ad Tavaszi Józsefné ľészére a Kincskereső Napközi otthonos Ővoda
(1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.) intézményben 2014. augusztus 0I. - f016. július 31.

közĺjtti időszakĺa. A besorolás alapjául szolgáló fokozat: Pedagógus I., ťĺzetési kategória:
15 az alábbi illetménnvel:

Garantźit illetménv: 304.317 Ft
Illetménypótlékok

intézményvezetői pótlék - mértéke: foiskolai illetmény-alap
40 oÁ-a (364l2013.(X.02.) Kt-hat. 1. pont)

64.067 Ft

munkaközösség-vezetői pótlék - mértéke: főiskolai
illetmény-alap 5 %o (36412013.(X.02.) Kt-hat. 1. pont)

8.008 Ft

llletménypótlék összesen: 72.075 Ft
Osszesen: 376.392Ft
Kerekítés: +8Ft
MINDOSSZESEN: 376.400 Ft

Felelős: polgáľmester
Hatańđő : 201 4. július 3 l .

7) vezetői megbizást ad Váradiné Orosz Ágo"s részére a Pitypang Napkozi otthonos
óvoda (1087 Budapest Szézaďos út 14.) intézményben}}I4. augusztus 0|. - 2016. július
31. közötti időszakľa. A besorolás alapjáu| szolgá|ő fokozat: Pedagógus I., fizetési
katepória: 13 az a|ábbi illetménnvel:

Garantźit illetménv: 288.301 Ft
I1letménvpótlékok

intézményvezetői pótlék - mértéke : főiskolai illetmény-alap
40 %o-a (36412013.(X.02.) Kt-hat. 1. pont)

64.067 Ft

Illetménypótlék ĺjsszesen : 64.067 Ft

Osszesen: 352.368Ft
Kerekítés: + 32Ft
MINDOSSZESEN: 352.400 Fr

Felelős: polgármesteľ
Hatźlriđő : 20I 4. i úlius 3 1 .



8) vezetői megbízást ad Juhász Andľea részére a Várunk Rád Napközi otthonos ovoda
(1086 Budapest, Csobánc u.5.) intézményben 20|4. október 16' -20l6.jú1ius 31. kĺĺzcjtti
időszakĺa. A besorolás alapjáuI szo|gá|ő fokozat: Pedagógus I.' fizetési kategóľia: 09 az
a|ábbí illetménnvel:

GaraĺúáIt illetménv: 256.267 Ft
Illetménypótlékok

írtézményv ezętői pótlék - méľtéke : főiskolai illetmény-alap
40 %o-a(3641f013.(X.02.) Kt-hat. 1. pont)

64.067 Ft

Illetménvpótlék összesen: 64.061Ft
Osszesen: 320.334Ft
Kerekítés: - 34Ft
MINDOSSZESEN: 320.300 Fr

Felelős: polgáľmester
Hatarídő: 2014. október 15.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lľoda, J egyzői Kabinet Személyĺĺgyi lľoda

2. P énziigyi' köItségvetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

Napiľend 2lÍ. pontja
Javaslat ktiltségvetésĺ átcsoportosításľa és tinkormányzati fe|adatokhoz
Íedezet biztosítására
(írásbeli előterjesĺés, PóTKÉZBESÍTÉS)

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

9ZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ lĺnĺŐ s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
Í36t20t4. (vI.25.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I. 2014. auguszfus 01. napjával If00 darab, 15x7 cm méretű, 1-1200-ig sorszámozott,2500
Ft,- címlettĺ ,,első osztályosok utalványa'' elnevezésű utalváný bocsát ki. Az utalvány
tarta|mazza a kibocsátó oĺlkotményzat nevét, az utalványra vonatkozó utalást, a
felhaszná|źlsi időszakot, az uta|vtny értékét, az e|fogadő helyek megjelölését, soľszámot, az
aĺľavalő utalást, hogy az utalvány másra át nem ruhár}raÍő és a pecsétlenyomatot.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: zll4.június 25.



2. a VIII. kerületben f\I4.július 15. napjan lakóhellyel rendelkező első alkalommal iskolai
tanulmányait megkezđó (201412015. tanév) általános iskola első oszályos tanulói töľvényes
képviselője 5000,- Ft éľtékű, 2x2500 Ft-os címlehĺ első osztályosok utalványában részestil
(tanulónként 1 törvényes képviselo). Az utalvány 2014. szeptember 05. napjáig vehetó át a
Polgármesteľi Hivata| pénztárában (Bp. 1082 Baross utca 63-67.II. emelet 20I/f). Az
utalvány igénylőjét egyben az uta|váĺ.lĺlyal tĺjrténő vásáľlás során a Jőzsefváros Káľtyával
való rendelkezők jogállása illeti meg.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4.június 25.

a határozat 2. pontja szerinti utalványok 2014. augusztus 0I '- 2014. december 31. napja
között válthatóak be,kjzárő|ag az iskolai feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó papíľ és

fuőszer termékekre a Iőzsefváros Káľtya elfogadó paľtnerként múkĺjdő KeS Trade Kft
(székhely: 1085 Budapest, József krt.27., képviselő: Dr. Kovács Endre) Bp., V[I. Jőzsef
krt.27. sz. alatti iizletében, valamint Papelito 29 Kft. (székhely 1089 Budapest, orczy út
fI-23.7. 43., képviselő: Erdélyiné Balogh Maľia) Bp., V[I. Orczy iÍ 29. sz' a|attĺ
tizletében.

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

elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti főbb taľtalmi elemekkel az ,,elsó osztályosok
utalványa'' beváltóhelyeivel k<jtendő megállapodást és felkéľi a polgármestert a KeS Trade
Kft-vel' valamint a Papelito 29 Kft-vel kĺjtendő megállapodźs a|áírźsfua.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. augusztus 1l.

a hattľozat 1. pontjában foglalt utalványok kciltségvetési feđezete érdekében az
onkormanyzat kiadás 11303 cím ellátottak pénzbeli juttatás e|őirźnyzatźn belul az
önkormányzati segéIy _ koteLező feladat- e|őfuányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
címen belul az önkormányzaÍi segé|y _ĺjnként váIIaIt feladat -_e|oirźnyzatára.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatáľiďő 20I 4.június 25.

a) a Józsefuarosi PedagőgiaiIntézet 1084 Buđapest, Tolnai u.7-9. szán a|atti ilI. emeleti
helyiségében 3 db klíma beszerzését biztosítja bruttó 700,0 e Ft összegben.

b) * a) pontban foglaltak miaÍÍ az onkormĺínyzat. kjadás 11108-0l cím finanszírozási
miĺködési bevételen bęIn| az irtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|óirányzatt!Íő| 700,0 e Ft-ot átcsopoľtosít aťtnanszírozźsi fe|ha|mozási bevételen bęIlJI az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirényzatára.

a
J.

4.

5.

6.



7.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefvarosi Intézménymúködtető Központ kiadás 72103
cím iskolai _ kötelező feladat - dologi vásárolt élelmezés céljellegű eloirźnyzatáról 700,0 e

Ft-ot átcsoportosít a72103 cím - önként vállalt feladat _bervházás eIoirányzatra,valamínt
a bevételi 72103 cím _ kötelező feladat - mfüodési finanszírozási bevételen beInl az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn torténő jőváfuása

előirźnyzatáÍőI700,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási ťlnarlszítozási bevételen beIi| az
íttnyítőszervi támogatásként folyósított támogatts fizetési számIén töľténő jőváírása
e|oirányzatáĺa.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|4.június 25.

a) jőváhagyja, hogy a lőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ
47 fő aLka|mazottjźnak heptitisz elleni Twinĺix A+B védőoltás költségének
ťĺnanszirozásźůloz.

b) az a) pontban foglaltak míatt az onkormrínyzatkiadás 11303 cím ellátottak pénzbeli
juttatás előirtnyzatrĺn belül az önkoľmźnyzati segély _ kĺjtelező feladat - előiranyzatfuőI
500,0 e Ft-ot, az onkoľmźnyzatkiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékon
beltit Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret _ önként vá||a|t feladat - előkányzatárő|
200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiađás 11108-02 cím - önként vá||a\t feladat - műkĺjdési
ťĺnaĺszírozási kiadásokon belüI az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutal ása e|oir tny zatár a.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ 40102 cím _ <jnként vállalt feladat - bevételi múködési ťlnanszitozási bevételen
belül az írźnyitőszeľvi tĺímogatásként folyósított támogatás ťĺzętési szźłľ/'lźn töľténő
jőváirtsaeIoirányzatát és kiađás dologi eloírźnyzatát7}l,O ę Ft-tal céljelleggelmegemeli.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014.junius 25.

a) egyetért, hogy a Bp., VIII. Tolnai u. 19. szám alatti Tücsök{ak Bölcsődében só szoba
kertilj ĺin kialakításra.

b) u a) pontban foglaltak miatt az onkormlínyzatkiadás 11107-01 cím működési cél és

általános taľtalékon belül dr. Kocsis Máté polgĺíľmesteri saját keret - onként vállalt feladat -

előirźnyzataról <jsszesen 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ ĺjnként vállalt
feladat - felhalmozási finanszírozásí kiadásokon belu| az irźnyítőszervi tiĺmogatásként
folyósítotttźmogatáskiutalásae|ofu ányzatára.

c) aza)pontbanfoglaltakmiatt a Jőzsefvźtrosi Egyesítetett Bölcsődék 40100-02 cím -
önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási ťlnanszfuozási bęvételen belül az
írźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlétn töľténő jővźfuása

e|őfuźnyzatát és akiadás beľuhźľ:ás - előirányzatát 300,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

Felelős : polgĺĺrmester
Határiďő: 201 4.június 25.
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9. a) jóvahagyja, hogy a Víg otthon Idősek Klubja 35. éves fennállásának évfordulója
alkalmából rendezendő kirándulás költségeihez az OnkormányzathozzájáruIjon.

b) az a) pontban foglaltak miatt' az onkormányzatkiađás 11107-01 cím működési cél és
általános taľtalékon beliil Santha Péterné alpolgármesteri saját keret - ĺjnként vállalt feladat
- előirźnyzatárő| ĺisszesen 75,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ önként vállalt
feladat - működési ťlnanszirozási kiadásokon belül az irźnyítőszęrvi támoeatásként
fo lyó s ított támo gatás kiutalás a e|őir ány zatár a.

c) az a)pontban foglaltak miatt a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ 40105 cím - önként vállalt feladat - bevételi működési ťĺnanszírozási bevételen
belül az kźnyitőszerui támogatásként folyósított támogatás fizetési számltn történő
jóváírása e|óirtnyzatát és ezzel egyidejÍíleg a kiadás dologi előirtnyzatát 75,0 e Ft-tal
célj elleggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: z}I4.junius 25.

10. a) a Vajdahunyađ u. 5. telek visszavásárlási eljárások eredménye miatt az onkoľmányzat
kiadás 11602 cím _ ĺjnként vállalt feladat _ beruhtzási 112.000,0 e Ft e|oirźnyzatát
átcsopoľtositja a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékon belül az
általáno s tarta|ék _ k<jtel ező feladat _ e|őít źny zatá,ĺ a.

b) a Kaptalanfiiredi Gyermektidii|o 2014. évi felújítását a ktjvetkező évekľe ábJtemezi,
ęzért az onkormányzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítási
e|oirźnyzatárő| 27.069,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és
általános taľtalékon belül az általános tartalék_ kĺjtelező feladat _ e|óiránvzatára.

Felelős: polgáľmester
Hatátiđo : 20 l 4. június 25.

1 1. a) a Koszorú utcai Napközi otthonos óvoda udvarának felújítási kĺiltségére a
JózsefuáľosiIntézméĺyműködtető Kcĺzpont kciltségvetésében I.234,7 e Ft-ot biĺosít.

b) az onkoľmányzatl<ladás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belül a
műkodési általános tartalék e|őirźnyzatźrőI I.234,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02
cím - kötelező felađat - felhalmozási finanszirozźsi kiadáson be|u| az iľánvítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatára.

c) a Józsefufuosi Intézménymfüödtetési Kĺizpont 72102 cím - kotelező feladat - bevételi
fe|ha|mozźlsi finanszítozásí bevételen belül az irtnyítőszervi tźtmogatásként folyósított
támogatás fizetési száĺnlźn történő jőváhagyása előfutnyzatźlt, va|arlint a kiadás felújítás
előirźnyzatát I.234,7 e Ft-tal megemeli az a) pontban foglaltak címén.

Felelős: polgĺíľmester
Határidó: 20| 4. junius 25.
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12. a) a Százados úti Bölcsőde bejárati kapujának karbantartására 127,0 e Ft-ot, a Tolnai
Lajos u. 19. bölcsőde udvarának árnyékoltsára 700,0 e Ft-ot biztosít a Józsefuárosi
Egyesített Bölcsődék költségvetésében.

b) az onkoľmányzat kiađás |I|07-02 cím működési cél és általános taľtalékon belül a
működési általános tartalék - kötelező feladat _ előfuźnyzatźľőI827,0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - műktĺdési finanszírozási kiadáson belül az
irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása eIőiráĺyzatélra I27,0 e Ft-ot a
felhalmozźlsi finanszírozási kiadáson belĺJl az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támo gat ás ki utalása e|oir źny zatár a 7 0 0,0 e Ft- ot.

c) a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - bevételi
működési ťtnanszítozási bevételen belül az irźtĺyitőszervi tĺĺmogatásként folyósított
támogatás ťĺzętési sztlmlán torténő jővttírtsa elóirźnyzatźú, va|arrńnt a kjađźls dologi
e|oirźnyzatát céljellegge| 127,0 e Ft-tal megemeli a Szźuados úti bölcsőde kapujanak
karbantartása címén.

d) a Józsefuĺĺĺosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kĺjtelező feladat _ felhalmozási
ťtnanszírozási bevételen belül azfuźnyítőszewítámogatásként folyósított tźlmogatásťlzetési
számItn történő jőváírása e|oirźnyzatźú és a kiadás beruhazási elóirányzatát 700,0 e Ft-tal
megemeli a Tolnai Lajos u. 19. bölcsőde udvarának árnyékolása címén.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2)I4.június 25.

T3. a) a Jozsefvárosi Köĺerület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálatnak a Művésztelep
kerítésének anyagköltségét és festékek k<iltségét összesen 800,0 e Ft összegben biztosída.

b) az a) pontban foglaltak miatl. az onkoľmanyzatL<ladźs 11107-01 cím múkĺjdési cél és

általános tartalékon bęIuI az általános tartalék _kotelező feladat - előfuźnyzatárőI800,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ ĺjnként vállalt feladat - múködési ťĺnanszítozási
kiadásokon belül az ittnyítőszewí tĺĺmogatásként folyósított tźmlogatts kiutalása
e|őirányzatźra.

c) a Józsefuaľosi Kĺjzteľület-felügyelet és Varosiizemeltetési Szolgálat 80103 cím -
kote|ező felađat _ műkcjdési Íinanszíro zási bevételen beltil az írányítőszervi tźmlogatásként
folyósított támogatás fizetési száľr1rźn történő jőváírása e|oirźnyzatéú és ezzęI egyidejűleg a
kiadás dologi előirźnyzatát 800,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Hattridő: f01 4. június 25.

14. a) jőváhagyja, hogy 2014. évben a Delej u. utca (Golgota utca - Vajda Péteľ utca közĺjtti
szakasz,hrsz.38715) felújítása 34.290,0 e Ft tisszegben és a Tisztes utca (osztály utca _
Tcjrökbecse utca közötti szď<asz, hrsz. 38839/1) felújítása 6.223,0 e Ft összegben
megvalósuljon.

b) a bonyolítás és műszaki ellenőrzési feladatokat a Kisfalu Kft.Iátja e|' dijazása:
- Delej utca tekintetében a felújítás nettó becsült értékének 3oÁ-aYo+Afą azaz I.028.700.-

Ft
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- Tisztes utca tekintetében a felújítás nettó becsült éĺtékének S,Á-a+Afa, azaz311.150 Ft'

c) a)-b) pontban foglaltak miatt az onkormĺányzatkiađás 11107-01 cím működési cél és

általános tartalékon beIi| az általános tartalék _ kotelező feladat - előiranyzatárő|
41.85f.900.-Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - cjnként váIIaIt feladat - felújítási
előirányzatára.

Fęlęlŕis: polgá'ľmesteľ
Hatáľidő: 2014.június. 25.

15. a) a Polgármesteri Hivatal kiadás I220I-0I cím - kötelező feladat - dologi kiadás
e|oirányzatźtrőI 5.18f,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás I220I-0I cím személyi juttatás

előirźnyzatttta 4.|68,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájtrulási adó
e|oirtnyzatáĺa I.014,0 e Ft-ot információ biztonsági kĺjtelezettségek teljesítése érdekében
megbízási címén.

b) a Polgármesteri Hivatal kiadás |2103 cím - źtlIamigazgatási feladat _ dologi
e|oĺttĺnyzatárőI, ezen belül áIlategészségügyi feladatokľőI I.248,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
személyi juttatás külső megbízźsi díj előiľányzatáĺa l.004,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelők
terhelő járulékok és szociális hozzájźlrulási ađő elóiráĺyzatfua 244,0 e Ft-ot
źt|Lategészségiigyifeladatokbérjellegűđi1azźsacímén.

Felelős: polgármester
Hataridő: ZUl4.június 25.

16. a) jőváhagyja, hogy a Tľefort 3-5.épü1et étékesítéséhez szĹikséges igazságügyi szakéľtő
általi értékbecslés elkészítését, a szakértői díjként 1.2]0,0 e Ft-ot biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és

általános tartalékon be|i| az általános tarta|ék- kötelező feladat - előfuźlnyzatrőI1.270,0 e

Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás |1502 cím - önként vállalt feladat _ dologi e|őírźtnyzatára.

Felelős: polgáľmester
Hatariđő: 201 4. j únius 25.

17. a) Strázsa u. jĺáľdafelújitásra3.116,4 e Ft-ot, a Tisztes utcában kutyafuttató kialakításáľa
4.3|6,7 e Ft-ot bińosít a Jőzsefvźnosi Kciaerület-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat
költségvetésében.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon belül az
általános Árta|ék- kötelező feladat _ eLokźnyzatźrő| 7.433,I e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím - önként vállalt feladat _ felhalmozási finanszírozási kiadáson be]ril az
fuźnyítőszervi támogatásként folyósított tiĺmogatás kiutalása e|őírźnyzatáĺa.

c) a Józsefuaľosi KĺjzteľĹilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgá|at 80103 cím - önként
vállalt feladat felhalmozási ťĺnanszirozásĺ bevételen belül aZ irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatźs fizetési számlán tĺjrténő jőváítása elóirźnyzatát
7.433,I e Ft-tal, a kiadás felújítási e|őírányzatźLt3.116,4 e Ft-tal, aberuhtaási e|oirtnyzatát
4.316,7 e Ft-tal megemeli az a) pontban foglaltak miatt.
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Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014.június 25.

18. a) a VIII. kerület Baross u. 135. szám elott jćtszőtét kialakítására 10.000,0 e Ft-ot biĺosít
a Iőzsęfvtłrosi Kĺjztertilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat költségvetésében.

b) az onkormanyzatkíađás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon beIul az
általános taľtalék - kötelező feladat _ előiranyzatźlrő| 10.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím - cjnként vállalt feladat _ felhalmozási finanszítozási kiadáson belül
azirányítőszewitámogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatfua.

c) a Józsefuárosi Köĺerület-felügyelet és Vaĺostizemeltetési Szolgálat 80103 cím - ĺjnként
vźi|a|t feladat - felhalmozási finanszirozási bevételen belül az irtnyítőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szźmltn tĺjľténő jőváitása e|őirányzatát és ezze| egyidejűleg a
kiadás felhalmozás e|oirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli az a) pontban foglaltak miatt.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014.június 25.

19. a) a Kisfaludy utcában kiépített süllyedő bója üzemeltetését a Jőzsefvźtrosi Közterület-
felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Iáfia e|, melynek telepítési rendszeľbe állítási
költségére 4.387,9 Ft-ot, a20|4, évi üzemeltetési és fenntaľtási đíjeľa 1.968,5 e Ft-ot, a

mfüodtetés személyi feltételeiľe 6.032,5 e Ft-ot biztosít.

b) az a) pont foglaltak miatt az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műkĺidési cél és

általános taľtalékon beIĺI az általános tarta|ék - kötelező feladat - előirźnyzatárőI _
|2.388,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a |I108-02 cím finanszirozási műktidési kiadáson beliil az
itźnyítőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása _ ĺinként váIIaIt feladat _
elóirányzatára.

c) a Józsefuárosi KöZteľiilet-fe1tigyelet és Vaľosüzemeltetési Szo|gáIat 80106 cím _
önként vállalt feladat - bevétel működési ťtĺanszírozási bevételekęn belül az irányitő
szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtmIźntörténő jőváirás e|oirźnyzatát
|2.388,9 e Ft-tal, és a kiadás _ onként vźi|a\t feladat - dologi e|őírźnyzatźú. 6,356,4 e Ft-
ta|, a személyi juttatás e|óirtnyzatát 4.750,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jarulékok és

szociális hozzájźtru|tlsi adó e|őfuźnyzatát I.282,5 e Ft-tal megemeli a Kisfaludy utcában
kiépített süllyedő bőja uzemeltetési költségei címen.

d) a Kisfaludy utcában kiépített sĺillyedő bója tizemeltetéséľe előzetes kötelezettséget
vállal önként vállalt feladatként 201'5-tő1, hatźrozatlan iđőre évente 19,202,4 e Ft
tisszegben az adőbev ételek terhére.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: a)-c) pont esetén 2014. junius 25. d) pont esetén a mindenkori költségvetés
tervezése
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20. felkéľi a polgármestert, hogy költségvetésről szóló ľendelet következő módositásttnáI
vegye figyelembe, valamint a hattľozat 19.d) pontjában foglaltakat 2015. évtől a
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: legkésőbb 2014. decembeľ 3I.,2015. évtől a költségvetés tervezése

A dtintés végrehajtását végző szewezeti egység: Humánszotgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Kisfalu Kft., Jĺizsefuárosi Közteľiilet-felügyelet és
Városüzemeltetési Szolgálat, Józsefvárosi Intézményműktidtető Kłizpont, Egyesített
B ötcső d ék, Kisfalu Kft., Pénzü gyi Ü gyosztály.

3. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat diintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Pľogram III.
megvalósításával kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egľy Attila - alpolgĺĺrmester
Kaiser József - képviselő
Balogh István Szilveszter - képviselő

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN tz rÉpvIsBro
A HATAR oZ ATIH) Z AT ALH)Z lĺľlĺo s ÍľpTT SZóTO B B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
(Szili Baltns képviselő a szavazásban nem vett részt)
137t2014. (vr.2s.) 16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) visszavonja a Képviselő-testiilet T87|20I3.(Y.22.) számu hatźrozat 5. pontját és
helyette az a|ćtbbi határ ozatot hozza:
b) felkéri Kisfalu Kft-t, hogy a Dankó utca |7. esetében 2014. június 5-tő|, aLqzautca
22. esętébenZ)I4.június 5-tőI, aLujza utca 30. esetében Z}I4.junius 5-tőI' a Magdolna
uÍca12. esetében 2014. április 23-tő|, a Szeľdahelyi utca 18. esetébeĺ2014. április 23-tőI,
a Magdolna utca 20. esetében a munkaterĹilet kivitelező részére történő átadástúő|
a|ka|mazza a 1612010. (III.08.) önkormányzati rendelet 47. s Q) bekezdése alapján
biztosított lakbércs<jkkentést a komplex felújítási munkálatokkal érintett bérhźnak béľlői
esetébęn az épületeket érintő felújítási munkfü sikeres műszaki átadás-áŃételéig.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2014. iúnius 25.
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2. a) a Budapest VIII. ker., Dobozi utca 13. (hrsz: 353]9) sztm a|atti önkoľmányzati
tulajdonban lévő üľes telek egy részét a Váltó-sáv Alapítvány (székhely: 1085 Budapest,
Pál u. 2.IIIL}., képviseli: Mészáros Meľceđes kuratóriumi elnök, ađőszttm 18108189-1-
42, nyl|vźntartási szźnrl: 8682) részéte a Taľsadalomból kirekesńett nők foglalkońatása
és rehabilitáciőjď, projekt keretében ,,Magđolna Klub a hátrányos he|yzetu ĺők sztlmárď,
történő hasznáIatába ađja, k<izösségi kertészkedés számźtta a Magdolna Negyed Program
III pľojekt befejezéséig2015. máius 30-ig.
b) az a) pont aIapjźn felkéri a Jőzsęfvárosi Köĺeľtilet-felügyelet és Várostizemeltetési
Szolgálatot, a Dobozi utca 13. szám alatti üres telek kozösségi kertészkedés céIjfua

történő alkalmassá tételére (tereprendezés, kerítésépítés, sztikséges javítások elvégzése)
legkésőbb 2014.július 3 1-ig.
c) a hatarozatb) pontja szerinti feladatra bruttó 1 millió forint költségének fedezętét a
20|4. évi k<iltségvetésben a Magdolna Negyed Projekt 11604 kiadási előirźnyzatán
közterĺ'ileti beruházásoknál felmerĹilő egyes elemek k<}ltségei eloirźnyzat terhére a
Józsefuarosi KözterĹilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgá|at költségvetésében
céljelleggel.
d) fentiek miatĺ. az onkormanyzatkíađás 11604 cím közterületi bęruházásokná| felmeľülő
egyes elemek költségei dologi eIoirźnyzattól _ ĺjnként vállalt feladat - 1.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a finanszírozási működési kiadáson beli| az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása _ önkéÍit vállalt feladat - előirźnyzatára.
e) a Józsefuarosi KöZterület-feltigyelet és Varostizemeltetési Szolgálat 80103 cím -
ĺjnként vźi|a|t feladat _ bevételi múködési ťlnanszírozási bevételen belĹil az irźnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szźlm|áĺ tĺjľténő jőváírása e|őfuányzattú és

ezze| egyíđejűleg a kiadás dologi előiráĺyzatát 1.000,0 e Ft-talmegemeli.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|4.június 25.

3. a) kezdeményezi a KMoP-5].1lB-I2-k-2012-0001 azonosító szćtmu, ,,Budapest-
Józsefuaľos Magdolna Negyed Program III.'' c. projekt műszaki taľtalom bővítését azEI
/ onkoľmanyzati tu|ajđonban lévő takóépĹiletek; az Éz l Tźrsasházi tulajdonban lévő
lakóépületek; valamint a K / Közteľiilet ľehabilitáció projektelem tekintetében a
beruházási pľojektelemeken keletkezett matađványösszeg, valamint a projelĺt általĺános

tartalékanakf elhaszná|ásacéliábólazalábbitaľtalommal:

Bérhazak felújítása
{ettó Ft

Fedezet 1: Proielct általános taľtalék I 187 571

Fe dezet 2 : onkorm ány zati fu laj donb an |év ő b érházak
felt$ításához kapcsolódó szakĺnai szolgáltatások
visszaigényelhető áfa (műszaki ellenőľzés,
tervellenőrzés, teru ezói művezetés)

t 939 0s4

Fedezet összesen a bérhazak fe|iliításához
kaocso1ódóan

t8 126 62s

Bérhźzak Javasolt új műszaki tartalom
nettó
becsült
kalréę Ft

bruttó
becsiilt
költsés Ft

elszámolható
becsült
koltsés Ft

Baueru.1l tetőfelújítás t 000 000 t 350 000
' 
000 000

elektromos nagyjavítás z 000 000 l 540 000 ! 000 000
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kéményfej átépítés, tetőjtrda
kiépítés. bélelés

000 000 t 080 000 000 000

Karácsony S.
22.

utcai épületszárny ztlrőfodém
megeľősítés' hőszigetelés ' 

000 000 í 350 000 ; 000 000

Kisfuvaros u. 8 uđvari homlokzati ablakok
részleses cseréie

t 000 000 t 080 000 r 000 000

Lujza34. kéményfej átépités, tetőjarda
kiépítés, bélelés

í 000 000 t 350 000
' 
000 000

Magdolna u.41. tetőfelújítás | 000 000 10 160 000 | 000 000

kéményfej átépítés, tetójfuda
kiépítés, bélelés

| 000 000 10 160 000 | 000 000

elektromo s nagyj avítás I 000 000
' 
080 000 t 000 000

udvari homlokzat 0 000 000 2 700 000 r0 000 000

Masdolna u.12. plusz kéményj aľat bélelések r 000 000
' 
080 000 I 000 000

villámvédelmi rendszer kiépítése
terwel

r s00 000 í 7l5 000 r 500 000

Magdolna u.20. villámvédelmi rendszer kiépítése
teľwel

I s00 000
' 
715 000 r 500 000

Lakások lakáscsatolások, szomszédsági
házmesteri lakások lakhatóvá
tétele

l0 000 000 z5 400 000 l0 000 000

Bérhźzak új műszaki árta|mának költsége
mindösszesen:

t8 000 000 l l 760 000 t8 000 000

Fedezet tisszesen feďezi a költséseket t8 126 62s

Kcizteľiiletek felúi ítása
{ettó Ft 3ruttó Ft

Fedezet 16 761 336 110 186 897

Kĺizterületek Javasolt új múszaki taľtalom
nettó
becsült
költsés Ft

bruttó
becsült
költsée Ft

elszámolható
becsült
költsée Ft

Kisfuvaros utca S zesélvcse r e pár atlan oldalon l s83 500 t 55t 045 t 551 045

Homok utca
Nagyfelületiĺ javítás,
i áľdafelúiítás. éoületszisetelés

r92 946 l0 40s 041 0 405 041

Fiumei út
Szervizilt burkolat túépítés,

i aľdaépítés, zĺjldfelület rendezés
t6 905 250 | 469 668 \1 469 668

Baross utca
Szerv izilt. felúj ítása, j aľdafelúj ítás'
ztjldfelület rendezés

17 814 000 l2 623 180 2 623 180

Ká|váriatér FűtőeIemek 472 441 t00 000 t00 000

Teleki tér Szoboľriasztó 118 110 150 000 150 000

KözterĹiletek új műszaki tartalmának költségt
mindösszesen: t7 086247 59 799 s34 s9'799 s34

Feđezet cisszesen fęđezi a kcĺltségeket és maĺađvĺín;
képződik

86 761 336 r0 186 897

Maradvány ,0 387 363

NonproÍit helyiségek, és taľsasházak {ettó Ft }ruttó Ft

Fedezet (kozterulet maľadvánv) i0 387 363

Nonprof,rt Javasolt új műszaki taľtalom nettó bruttó elszámolható

1,6



helyiségek becstilt
költsés

becsiilt
költsés

bęcsült
költsés

Valamennyi
címen beépített bútorok 0 000 000 12 700 000 12 700 000

Ttlrsasházak
Teleki tér 3. 2 db erkély bontása és újraépítése r 937 008 r 000 000 r 000 000

Teleki tér 5. tuzfal, kémény 149 606 I 000 000 t 000 000

Lujzautca 18. v illáľ,har ító ľends zer ki ép íté s e 968 504 l 500 000 l 500 000

Mátyás tér 13. kéménymagasítás i 299 213 t 000 000 | 000 000

Dobozi utcaZ3. utcai homlokzatfelújítás 3 s00 000 17 14s 000 t7 145 000

Társ. házak új műszaki taľtalmának koltsége
mindösszesen:

l8 8s4 331 16 645 000 16 645 000

Nonprofit helyiségek és tttrsashźuak új múszaki
tarta|mának költsése

r8 8s4 331 t9 34s 000 tto 144 534

Fedezet összesen fedezi a kĺiltségeket i0 387 363

b) felkéľi a Rév8 Zrt. mb. cégvezetőjét a jelen hatáĺozat 4.a pont szerinti taľtalomnak
megfelelő Tĺímogatási Szerződés módosításához szükséges dokumeĺtáciő osszeá|Iítástra.
c) az E2 l Tátsashtni tulajdonban lévő lakóépületek felújítása alprogram műszaki
tartalom bővítése érdekében a Konzorciumi Együttmríködési Megállapodást módosítja.
d) felhatalmazza a Polgármestert Támogatási Szęrződés módosítása iránti kéľelem
benýjtására a Pro Regio Nkft. részére és a Támogatási Szerzodés és a Konzoľciumi
EgyĹittműkĺidési Megállapodás módosításán ak a|áirására.
e) a Támogatási szęrződés módosításiának befogadását megelőzően a KáIvária tér
Fűtőelemek beszetzésére 600,0 e Ft összegben, a Teleki tér Szoborriasńő beszerzésére
150,0 e Ft ĺjsszegben a beszerzési eljrĺľást megindítja, melynek feđezete a Támogatási
szerzodés módosításának befogadásźlig a l|604 címen tęrvęzętt önkormányzati sajźń
fonásból a közterületi beruhazásoknál felmertilő egyes elemek ktiltségei e|oirányzata.

Felelős : polgiírmester
Hatáľidő: zlI4.június 25.

4. a) a Képviselő-testiilet úgy dtĺnt, hogy a Kozteĺuleti alpľogram részeként bevonni
tervezett, fővárosi tulajdonban á||ő tú elemek _ Baross utcai szerviz ut a Lujza utca és
Dobozi utca k<jzĺitt, illetve a Fiumei uti szervíz út megújítása a Teleki tér mellett -
tekintętében a szfüséges megállapodást Budapest Fővĺĺros Önkoľmanyzatáva|megkĺiti.
b) felkéri a polgáľmestert a szükséges megállapodás előkészítésére, és a Budapest
Fővaľos onkormrínyzatánakKözgyrĺlési elfogađó döntését kcjvetőęn annak a|áításfua.

Felelős: polgáľmester
Hattttidő: 20| 4.június 25.

5. az MNP-III PA/01 kódszámmal, ,,Ktiz<isségi Akciók'' címmel kiírt mini-projekt
p tůy ázati felhívás tár gy ában a
o Budapest VIII. kerĹilet, Dankó utca 38. Tźrsashźu
o Józsefuarosi Kcizöss égi HázakNonprofit Kft .

o Budapest VIII. keriilet' Lujza utca 26. T fu sasház
. Buđapest VIII. keriilet, Mátyás tér 3.Társashtn
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o Tarsak a Teleki térért Egyesület
által benyúj tott pá|y ázatok érvényesek.

Felelős: polgármester
Hattrĺđő: f)I 4. junius 25.

6. az MNP-III_PA/01 kódszámmal, ,,Kĺizĺisségi Akciók'' címmel kiírt mini-projekt
ptiyźzati elj áľást eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelos: polgármesteľ
Hatáľidő: Z)I4.junius 25.

7' az MNP-III}N)} kódszámmal, ,,Bűnmegelőzési akciók'' címmel kiíľt mini-pľojekt
pá|y ázati felhívás ttx gy ában a
o Horizont Szociális Alapítvany
o J őzsefvárosi Szabadidős Egyestilet
. Budapest VIII. kertilet, Mátyás tér 4.Társasház
á|tal b eny$tott p á|y ázato k érvénye s ek.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2014. június 25.

8. az MNP-III_PN\L kódszámmal, ,,Bűnmegelőzési akciók'' címmel kiíľt minĹprojekt
pá|yázatieIjárásteredményesneknyilvánítja.

Felelős: polgármester
Hatfuidő 20I 4' junius 25.

9' az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadídő, egyéb lakossági programok'' címmel
kiíľt mini-projekt pá|yazati felhívás tźlrgyźlban a
. Budapesti Műszaki Egyetem Epítészmérnöki Kaľa
o Horízont Szociális Alapítvĺĺny
o Autómentes nap a kesfyűgyárban
o Józsefuaľosi Szabadidős Egyesület
o Kapocs Ifi úsági Önsegítő Szo|gźiat Alapífvany
o Kunt Emő Képíró Mtíhely Egyesület
által benyrij tott p źiy ázatok érvénye s ek.

Felelős: polgĺírmester
Hatáĺiđő : 20 1' 4. j tľrius 2 5.

|0. az MNP-II PA/03 kódszámrrla|,,,Sport, szabadido, egyéb lakossági programok'' címmel
kiírt mini-proj ekt pá|yázati elj aľást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 4. iúnius 25.
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1 1. ahatározat 5., 7 ., 9.' pontja a|apján tźtmogatási szeľződést köt a
a.) Budapest VIII. keriilet, Dankó utca 38. Társasházzal (székhely: 1086 Budapest, Dankó

u. 36., adőszám: 2889I18I-1-4I), mely alapj źtn a ,,Kerékpár taroló kialakítása'' mini-
pľojekt megvalósítására775.T70 Ft vissza nem térítendő támogatásban részestil.

b.) Józsefuárosi Ktjzosségi Hazak Nonprofit Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér
1 5., cégj egy zéksztlm: 0 I -09 -9 42622, ađőszám: 227 66I 17 -2-42), mely alapj an,,En kis
kertet kerteltem'' közösségi hasznáIatű zöldteľület |étrehozása és működtetése a
Kesztyĺígyár Közösségi Haz Női csopoľtjának közreműktjdésével mini-projekt
megvalósít asara 252,81 9 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

c.) Budapest VIII. kerület, Lujzaltca26. Tátsasházzal (székhely: 1086 Budapest, Lujzav
26. adőszám: 28894928-1'-42), mely alapján a Jó ktjz<jsség- jó közérzet,, mini-projekt
megvaló sít ásár a 3 .0 00. 00 0 Ft vi ssza nem téríten dő tárno gatásban részesül.

d.) Budapest VIII. kerĹilet, Mátyás tér 3. Társashźzzal (székhely: 1084 Budapest' Mátyás
tér. 3., adőszźlm.. 28625915-1-42), mely aLapjźn a ,,Rigó udvaľ'' mini-projekt
me gvaló sít asaru 3 02.399 Ft vis sza nem térítendĺĺ támo gatásban részesül.

e.) Társak a Teleki térért Egyesiilettel (székhely: 1086 Budapest, Teleki tér 24. 1. l0.,
nyilvántaľtási szźtm: 15236, adőszźlm: 18515592-2-41), mely a\apjźn a ,'Teleki tér és

Magdolna negyed lakosságának egymásra ta|áIźsźtnak beindítása'' mini-pľojekt
megvalósít ásźra 2.99 5.3 1 4 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

f.) Horizont Szociális Alapítvánnyal (székhely: 1090 Buđapest' Ráday u. 52. fsz. 7.,

nyilvántatási szám: 1090, adószám: 18006159-1-43), mely a|apján a ,,Ktizcisen a
közösségéľt'' mini-projekt megvalósításaĺa I.723.279 Ft vissza nem téľítęndő
támogatásban részesül.

g.) Józsefuarosi Szabadidős Egyesülettel (székhely: 1086 Budapest, Szuzu.5-7.III.23.,
adőszźtm: |8I81342-t-42), mely alapján a ,,Tanodakóstolgató'' mini-projekt
megvalósításttta I.47|.350 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

h.) Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 4.Társasházza| (székhely: 1084 Budapest, Mátyás
tér. 4., adőszátm: 2853883l-|-42), mely alapján a ,,Búnmegelózés és kozbiztonság
fokozása aMź.]tyás tét 4. szám a|att,'minĹprojekt megvalósításáľa 783.493 Ft vissza
nem téľítendő támogatásban részestil.

i.) Buđapesti Műszaki Egyetem Epítészmérnĺjki Karával (székhely: 1111 Budapest,
Műegyetem rakpart 3., ađőszttm: |5308799-2-43), mely alapján a ,,Mikľomagdolna
Ktizösségi Tervęző Műhely'' mini-projekt megvalósításaľa 298.597 Ft vissza nem
térítendő tĺĺmogatásban részesül.

j.) Horizont Szociális Alapítvánnyal (székhely: 1090 Budapest, Ráday u.5f. fsz.7.,
nyilvantaltási szám:1090' adószám: l8006|59-1-43), mely alapján a,,Kalandrafe|,vźr
a kcĺlytik pagony!'' mini-projekt megvalósításara 300.000 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesül.

k.) Józsefuárosi Közĺjsségi Házak Nonpľofit Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér
15., cégsegyzékszám.. 01'-09-942622, adőszám: 22766|17-2-42), mely alapjźn
,,Autómentes nap a kesńyugyárbarl mini-projekt megvalósitásźlra 295.440 Ft vissza
nem téľíten dő tźmo gatásban részesül.

l.) Józsefuárosi Szabadidős Egyesülettel (székhely: 1086 Budapest, Snizu.5-].III.23.,
aďőszám: 1818|342-I-42), mely alapjźn a ,,Mátyás mesék'' Szabadidős rendezvények
gyermekeknek és szüleiknek'' mini-projekt megvalósításaľa 288.000 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részestil.

m.)Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgá|at Alapítvánnyal (székhe|y: 1146 Budapest, Zichy M.
u. 14, nyilvantaľtási sztm: II39, adőszám: 19651989-I-42), mely alapján a

L9



12.

,,Iskolakezđés játékosan'' mini-pľojekt megvalósíttsaraf98.213 Ft vissza nem téľítendő
támogatásban részestil.

n.) Kunt Ernő Képíró Műhely Egyestilettel (székhely: 35f6 Miskolc Katowice u. 47. 4l4.,
nyilvántartási szám: 63625, aďőszám: I8444I5I-I-05), mely a|apján a ,,Iskolakezdés
játékosan'' mini-pľojekt megvalósításaľa 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesül.

b.elelős : polgáľmesteľ
Hatźlriđő: 20I 4.j unius 25.

o.) aza)-n) pontokban foglaltak miatt az Önkormányzatkiadás 11604 cím _ önként vállalt
feladat Program Alap dologi - előirányzatárőI 13.084,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan
ezen cim - önként vállalt feladat - működési célú támosatások ál|aĺĺlháńartáson kívĹilre
előfutlnyza'ľa.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. iúnius 25.

a határozat 1l. pontja a|apján felkéri a polgármestert a támogatási szerződések
a|źirására.

Felelős: polgármester
Hatĺáĺiđő: 2014.jú1ius 3 1.

13. fęlkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a kĺjzremúködő szervezet a Tźlmogatási
szeruođéstbefogadja, az annakmegfelelő költségvetés módosítása érdekében készítsen
előterjesztést.

Felelős: polgármester
Hatáĺido: atámogatźlsi szeĺzodés befogadását kövętő következő képviselő-testületi tilés

14. felkéri a polgármestert, hogy a kĺlltségvetési rendelet soron kövętkező módosításánál a
hatáĺ ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: leskésőbb f0I4. december 31.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zľt.' Városfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztáty, Kisfalu Kft.' Józsefváľosi Kiizterület-felügyetet és Városüzemeltetési
Szolgálat, Pénzügyi Ügyosztáty, Polgármesteri Kabinet.
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Napiľend 3/2. pontja
Javaslat diintések meghozata|ára az Auróra utcai rendelőintézet
felúj ítás ával (KMo P -4.3.2 l A-13-2 0 1 3 -0 00 1 ) kapcs olatb an
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis };4láté - polgáľmester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvĺspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc.Z unĺo s ÍľpTT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
138t2014. (vI.25.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja, hogy a KMOP-4.3.2lA-13-2013-0001 azonosító szárrÍl projekt megvaIósítási
ídőszakának (tervezett) kezdő időpontja: 2014. év 10. hó 0l-ľe, a pľojekt ťĺzlkai
megvalósításának tervezett napja: f015. októbęr 3 1-re, a projekt megvalósulás tervezett napja:
20|5. októbeľ 3l-re változik és kezdeményezi aTźnnogatási Szerzodés módosítását.

Felelős: polgármester
Hataridő: zUl4.junius 25.

2. felkéri a polgáľmesteľt a Támogatási Szerzodés módosítási kérelem dokumentációjanak
elkészítésére.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatźndő : 20 I 4. június 27.

3. a hatźrozat |. pontja a|apjźn fe|hatalmazza a po|gármęstert a Tiímogatási Szerződés
módosításaľa irányuló kérelem aláírźsára és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató NonproťltKozhasznú Kft. felé töľténő benyújtásĺíľa.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. jilruus 27 .

A diĺntés végľehaj tá sát v égzłi szew ezeti e gys ég : Polgáľm esteri Kabinet
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4. Gazdál kod ást, Gazdasá gi Tá ľsasá go kat érint(i előterj esztések

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat a Corvin Sétány Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi dłintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés. poľĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előteť eszt ő : T atár Tibor - lJ;gyv ezető

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A IIATAR o Z ATH) Z AT ALH)Z MIN o S ÍTETT SZoToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
|3gt2014. (vI.25.) 16IGEN 1 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet, mint a Coľvin Sétány Kft. tobbségi tulajdonosa helyi településrenđezés,
településfejlesztés önkormányzati feladata e||źĺźsa érdekében úgy dönt, hogy

1. a Corvin Sétány Kft. törzstőkéje leszállításra kertiljon mínusz 565.000 Ft összegre és
ezze| egyidejűleg felemelésľe keľüljön 3.000.000,- Ft-ra 3.565. 000 Ft pénzbeli
hozzájáruIźls szolgáltatásávaI (ebből Önkormányzat tagot teľheli I'785.646 Ft és

Futureal Delta Kft. tagot terheli 1.779.354 Ft).

Felelős: polgármester
Hatfuiďo: 2014. augusztus 3 1.

2. az I. pont a\apjáĺ az onkoľményzat tag I.785.646 Ft pénzbeli toľzstőke emelés
befizetését vźiIaLja.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő: 2014. augusztus 3 1.

3. visszavonja a 3LI|20I3.CWII.29.) szźlmú határozattnak 4. pontját, mely szeľint a
Corvin Sétany Kft.-nek az onkoľmźnyzat felé 7.500.000 Ft-ot vissza kell fizetni.

Felelős: polgáľmester
Határiďó: 201 4. iúnius 25.

4. a Corvin Sétány Kft. 3.500.000 Ft összegű tagi kolcsönt Futuľeal Delta Kft. tagja
r észér e fizes sen vis sza.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 20I 4. szeptembeľ 1 5.

5. a Corvin Sétany Kft. saját toke helyzete 2014, szeptembeľ 30. napjára készítęndő
közbenső pénzugyi beszámoló ađatai a|apjźn kerüljcin ismételten felülvizsgálatra és

aĺrnak alapjtn, amennyiben szfüséges, a tőkehelyzet rendezésével kapcsolatos további
intézke dé s ek tźr gy áb an a me gfelelő dönté s ek kerülj enek me gho zatalr a.
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6.

Felelos: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. októbeľ 3 i.

fe|hata|mazza aZ onkormányzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy a
Corvin Sétany Kft. tagi határozatainak meghozata|a során az (a) 1-4. pontokban
meghatźĺrozott dĺjntését, és (b) aTársaság a Polgaľi Törvényktinyvľől szőIő 2013. évi
V. toľvény rendelkezéseinek megfelelően továbbműkcjdésére tovább és - eÍTe

tekintettel- a Ptk. rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges tarsasági szeruőđés
módosításokĺa vonatkozó döntéseket képviselje és a sziikséges dokumentumokat
aláírja.

Felelős: poIgármester
Hatfuiđó: 2014. augusztus 3 1 .

felhatalmazza a po|gáľmestert a társasági szerzőđés taggyiilés döntéseit követő
mó do sítás ai nak a|áír źsár a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: taggyrĺlés döntését követően

ahatározat}-3.pontjábanfoglaltakmiattazonkormźnyzat
a) kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belül az általános tartalék
_ kötelező feladat - elóirźnyzatárőI1.785.600 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11502 cím -
ĺj nként vál lalt fel adat _ b eruhźuásí előír źny zatźlt a tM zstőke eme l é s címén
b) bevétel 11603 cím - önként vállalt feladat _ felhalmozási eIőirányzatán belül a
részesedések étékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek és a kiadás
11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az áIta|ános taľtalék _
kĺjtelező feladat _ e|őitźlĺyzatát7.500.000 Ft-tal tĺirli bevételi kiesés címén.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4.június 25.

felkéľi a Corvin Sétany Kft. tigyvezetését,hogy 2014. szeptember 30-i fordulónappal
kcjzbenső mérleget készítsen, amelyet ismeľtessen a Képviselő-testület előtt.

Felelős: Corvin Sétány Kft. ügyvezető
Hatźtndő: kozbenső méľleg Képviselő-testiilet elé terjesztése legkésőbb 2014. október

31.

10. felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetésről szóló rendelet következő módosításanál
ahatźtrozat 8. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: legkésőbb 2014. december 3l.

A dłintés végľehajtását végző szervezeti egység: Corvĺn Sétány Kft.'
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty Gazdálkodási rľoda, Pénziigyi
Ügyosztáty, J őzsetv árosi Ktizterĺitet.felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat

7.

8.

9.
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HATAROZAT:
1.40t2014. (W.2s.)

Napirend 412. pontja
Javaslat kiizművelődési, kultuľális feladatok hatékonyabb ellátása
érd eké b en szü ks é g es tov á.Jlbi d ti ntés ek meghozatalár a
(írásbeli előterjesĺés' PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis I[u4:áté - polgáľmester

ĺZAVAZÁSNÁL JELEN VAN tz rÉpvĺsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlľrc. Z ľĺrľ-lo s ÍľBTT S Zó To B B SÉG S ZÜKS ÉGES

14IGEN 3 NEM O TARTOZKODASSAL

I. A Képviselő-testület, mint a Jőzsefvźrosi Gyermekek Udtiltetéséért Kozhasznt Nonpľofit
Kft. egyszemélyes tulajdonosa ťlgy dont, hogy

1. elfogadja az eIőteqesnés 1. sz. mellékletét képező a Józsefuáľosi Gyeľmekek
Üdtiltetéséén Kozhasznű Nonpľofit Kft. alapitő okiľatát a hatályos Polgíľi
Törvénykönyv rendelkezéseivel <isszhangban módosítja, és arurak megfelelően
működiktovább,valamintf e|hata|mazzaapo|gármesteľtannakaláirására.

2. felkéľi a Józsefuárosi Gyermekek Üdtittetéséért Kozhasznű Nonprofit Kft.
igyvezetőjét, hogy gondoskodjon a szükséges cégjogi intézkedések megtételéről.

Felelős: 1. pont esetén polgármester
2. pontesetén ĺőzsefvárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért KözhasznuNonprofit Kft.

lůgyvezető

Hatríľidő: 1. pont esetén aIapítő okirat a|áírása}}Ĺ4.június 26.
2. pont esetén cégjogi intézkedések megtétele 2014.július 25.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ lr,ĺnqo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
14U2014. (Vr.2s.)

II. A Képviselő-testület, mint aJőzsefvźrosi KĺjzösségiHázak Nonprofit Kft. egyszemélyes
tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. megeľősíti a 11612014. (VI.11.) számú határozatźnak 1. pontjźlbaĺfoglaltakat, mely
szerint a Jőzsefvźtrosi Közĺlsségí Hazak Nonprofit Kft. 2014. októbeľ 01. napjától
átalakulással, taľsasági formava|tźĺs tÍján zártkörti részvénýźnsasági formában _
rtjvidített elnevezés: Józsefuaľos Közösségeiét Nonproťtt Zrt. - mfüĺidjön, 5.000,0 e

Ft alaptőkével és elfogadja a formaváItással túa|aku|ő gazđaságí taľsaság független
könywizsgalő á|ta| auđítá|t vagyonmérleg-tewezetét és vagyonleltár-tewezetét az
előterjesztés 2. számű melléklete szerinti tartalommal, oly módon, hogy a Nonprofit
Kft. eredménýnta|ékánakÍerhére a 2.000,0 e Ft-al a jegyzett tőkét megemeli.

14IGEN 3 NEM O TARTOZKODASSAL
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2. Józsefuaros Közösségeiért Nonproťĺt Zrt. alaptokéje 100 darab 50.000,- Ft névéľtékű
névre szóló tĺjľzsrészvényből á11. A részvények előállításanak módja: dematerializáIt
módon történik.
A részvények kibocsátási értéke megegy ezik a részv ények névértékével.

3. felkéľi a Jőzsefuárosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft. tigyvezetőjét a taľsaság

átalakulása miatti sztikséges munkajogi intézkedések megtételéte, azok körültekintő
rendezésére.

4. felkéľi aJőzsefvźltosi KözösségiHázak Nonpľofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a táľsaság

átalakulásával kapcsolatosan tegyen meg minden szfüséges intézkedést, így ktilönösen
intézkedjen az átalakulással kapcsolatos hirdetmény Cégközlonyben töľténő

kozzétételéro|, valamint az átalakulással kapcsolatos dokumentumok illetékes
cégbíľóság r észére tĺjrténő benýjtásaľól.

5. felkéri a Jőzsefváĺosi KözĺisségiHazakNonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Nonprofit
Kft. tizleti tervét a Képviselő-testĺ.ilet 2014. szeptember havi ülésľe terjessze elő,
tekintettel a 20 I 4. szeptembeľ 1 -j ei feladatv á|tozásta.

6. elfogadja az előteľjesĺés 3. sz. mellékletét képezo Józsefuáros Közösségeiéľt
Nonpľofit Zrt. a\apszabályźtt, és felhatalmazzaapolgármestert annak a|áirásźra.

7. felkéri Józsefvárosi KözĺjsségíHázakNonpľofit Kft. iigyvezetőjét, hogy gondoskodjon
a szükséges cégj ogi intézkedések megtételéről.

Felelős: L.,2.,6. pont esetén polgármester
3 ., 4., 5 ., 7 ., pont esetén Józsefu arosi Közössé gi HazakNonprofit Kft .

lůgyvezetője

Hattriđő: I.,f pont esetén zIl4.június 25.
3.,4.,7. pont esetén 2014. október 01.

5. pont esetén Képviselő-testiilet 2014. szeptember havi ülése
6. pont esetén z}I4.július 31.

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN lz rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z MINo S ÍTETT S ZoToBB S ÉG SZÜKSÉGE S

l H,ą'l,ą.Roza.ľ:
t42t20t4. (vI.25.) 14IGEN 3 NEM 0 TARToZKoDÁsSAL

m. A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

A ktjzművelődési és kulturális feladatok integrációja érdekébęn a Józsefuárosi Közösségi

HazakNonpľofit Kft. a Józsefilaľosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt KĺjzhasznuNonpľofit Kft. és a

JóHír Jőzsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonproťrt Kft. kĺjzreműkodésével

készítsen javaslatot és döntéshozatal céIjából terjessze a Képviselő-testiilet elé.

Felęlős: Józsefuarosi Kĺlzösségi Hźnak Nonprofit Kft., Józsefuaľosi Gyermekek

Üdiiltetéséért Kozhasznű Nonprofit Kft., JóHír Józsefuaľosi Média,

Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. tigyvezetője

Hatarido : Képviselő-testtilet 20I 4. szeptember havi ülése
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A dłintést végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály, JőzseÍválrosi Kiiziisségi Házak Nonprofit Kft., Jĺózsefváľosi Gyeľmekek
Üdiittetésééľt Kłizhasznú Nonpľofit Kft., JĺóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és

Galéria Központ Nonprofit Kft.

Napirend 4/3. pontja
Javaslat az Onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|<hez
kapcsolódó infľastľuktuľális beľuházásokľa vonatkozó felhasználás
szabályairól szĺóló 34ĺ2013. (vI.25.) önkormányzati ľendelet mĺídosítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺĺ.áté - polgármesteľ

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 rÉpvlsp,ro
A RENDELETALKoľÁsHoz ľĺnĺosÍľpTT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEFVÁnos xÉpvlsnr.o-ľnsľÜr-Bľľ 17 IGEN, 0 NEM, 0

TARToZKODÁSSAL ELFOGADJA ES MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRos
vilI. KERÜLET ĺozsnľvÁRosl oľxonľĺÁľyzĺ.r rľ'pvrsEr,o
TESTtjLEľÉľnr 25ĺ2014. (vI.26.) oľxonľĺÁľyz.ł,ľr RENDELETET 

^ZoľronľĺÁľyzĺ.ľ BEVÉTELEINEK la.rÁscÉLoKRA ns AZ F-ZB,KHEZ
KAPCSOLóDó INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSoKRA voNATKoZo
FELHASZľÁI,Ás SZABÁLYAIROL szoĺo 34t20ĺ3. (vI.25.) oľxonmÁľyza.ľr
RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodón megtekinthető.

A ľendelet kihirdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iľoda

Napirend 414. pontja
Javaslat Táľsasházak támo ga tására
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis }ĺ4źúé - polgáľmester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHI ZAT AL:ľrIZ ľłnĺo s ÍľpTT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
I43t2014. (Vr.2s.) 14IGEN O NEM 3 TARTOZKODASSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a VIII. kerület, Ktivźriatér 6. szásrl alatti Táľsasház teljes homlokzatának felújítása,
a füldszinti és az I' emeleti homlokzat eľedeti állapotanak helyreállítása, és az uđvari
fodém teljes helyreá||ítźsa érdekében az onkormtnyzat összesen, bruttó 43.000.000 Ft
vissza nem térítendő támogatású összeget különít el a műktjdési cél és általános taľtalékon
belJl az általános tartalék terhéľe. A támogatási ĺlsszeg folyósításĺínak feltétele, hogy a
kivitelezőt a homlokzat felújításra és az uđvari fcjdém helyreá||itttsáĺa kozbeszerzési
eljaľás keretében kell kiválasztani, a muszaki ellenőri feladatokat pedig a Kisfalu Kft.
lássa el.

Felelős: polgáľmester
Határidő: z}|4.junius 25.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy az 1. pont szerinti támogatás fe|hasznáIźtsaľól készítsen
megállapod ást, az alábbiak ťl gyelembe vételével :

- a Józsefuaľosi onkormányzat bruttó 43 000 000.- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a Társashźnat, a megá|Iapodás mellékletét képező költségvetés
szerinti munkak e|végzése céljából,

- a felújítási munkákat a Társashźn rendeli meg, a műszaki ellenőľzést a Kisfalu
Józsefuĺírosi vagyongazdáIkodő Kft. látja el,

- a támogatás fęIhaszná|ásanak ellenőrzése céIjábő|, akozbeszerzésekľől sző|ő 2011.
évi CV[I. ttirvényben foglaltak alapján kozbeszerzési eljaľás keretében vźtLasztja ki a
nyertes kivitelezőt, a Társashźz a kilzbeszerzés lebonyo|itásához bíráLő bizottságot áIlrít

fel, melybe az onkormźnyzattagot đeLegáI,

- a Társashtn a megállapodás szerinti munkálatokat, illetve annak építési naplóval és
szám|áJ<kal töľténő elszámolás át 20 | 4. december 3 1 -is köteles elvésezni.

Felelős: polgáľmester
Határi dő : támo gatási szeruő dés a|źir ása 20 I 4 . j úl ius 3 1 - i g

3. aKá|váriat& 6. szźm alatti TaľsashlŁ teljes homlokzatának felújításźxal, a ľoldszinti és
azl. eme|eti homlokzat eređeti á|Iapotának, és az udvaľi, Színház feletti ft'dém szigetelés
és burkolás teljes he|yreá||ításával fijdém teljes helyreáI|itásáva| kapcsolatban a Kisfalu
Kft-t a műszaki ellenőri feladatok e|Iátására vonatkozóan megbízza, díjazása a
kozbeszerzési eljárás keretében nyertes kivitelező által adott áĺajfu:ť,at3Yo-a.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: a kozbeszerzési e|jarás nyeľtes kivitelezőjével kcjtött megállapodás aláirását
kĺivető 30 napon beltil.
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4. a) a VIII. kerĹilet, Népszínház u. 22. szám alattí Táľsasházat a Táľsasházon találrhatő

háľom képmezős mozaíkfríz képmezője közül a kĺĺzépkép teljes restaurźúásra céljából
egyszeri, 5.000, e Ft összegű, vissza nem térítenďő ttlmogatásban részesíti a múkodési cél
és általános taľtalékon beu| az általános tartalék terhére.
b) felkéri a polgármesteľt a támogatási szerzodés elkészítéséľe és annak aIáirására.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a) pont esetén 201'4.június 25.,b) pont esetén 20l4.jú1ius 31.

a hatátozat 1. és 4. pontjában foglaltak mialt az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím
múkodési cél és általános taľtalékon beInl az általános taľtalék - kotelező feladat -
e|őirányzatáról 48.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11705 cím _ ĺjnként vállalt feladat _

felhalmozásicélútámogatásokáIlamházlartásonkívülľee|őirányzatra.

Felelős: polgármester
Határídő: z}l4.junius 25.

felkéri a polgármesteľt, hogy a k<iltségvetésľol szóló rendelet következő móđosításánáI a
határ o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: leskésőbb 20|4. december 31.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egy.ség: Yagyongazdálkodási és Uzemeltetési
Ügyosztály Gazdálkodási Iroda, Pénzügyi Ügyosztály

5. Va gyon kezeléssel, vá rosü zemeltetéssel kapcsolatos előterj esztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat Józsefvárosi téľfĺgyelő kameraľendszeľ fejlesztésével kapcsolatos
d ii ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT S Zó ToB B SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
144t20r4. (vI.2s.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I. a) a kozbiztonság növelését szo|gá|ő ĺinkormányzati fĄIesńések támogatása cé|jábóI

Belügyminisztéľiummal kotött 2f0.069.492,- Ft-os támogatási szerződés a|apján a

támogatásból megvalósuló beruházźst aberuhénás megvalósításától számított ot évig az
eľedeti rendeltetésnek megfelelően haszntija, a létesítményt nem sztinteti meg.

5.

6.



b) attlmogatással létrehozoÍtíĺgatlanvagyont aberuhźzźls megvalósításátőI szźmítotttíz
évig nem idegeníti el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik
sziikségessé, és az abból származő ellenéľtéket igazo|ható módon a tźlmogatási cél
szerinti felađatokľa foľdítj a.

c) tudomásul veszi, hogy a támogatásbőI beszerezéste keľült tárgyi eszkozok a
fulajdonszeľzés időpontjátó| számított öt évig csak a Tĺĺmogató előzetes
hozzájáru|ásávaI idegeníthetőek 91, adhatók bérbe vagy más hasznźiatba, illetve
teľhelhetők meg.

Felelős : polgĺíľmester
Hataľidő: 20| 4.június 25.

2. az előterjesztés 1. sz. mellék|etét képező taľtalommal a képfelvevővel megťrgyelt
közterületeket kij elöli.

Felelős: polgármester
Határiđó : 2014.junius 25.

3. a) a kozbiztonság növelését szolgáló <jnkormźnyzati fejlesztésekľe _ térfigyelő-
rendszer beszerzésére a k<jltségvetési fedęzetet 3f.930,5 e Ft-tal kiegészíti a 11601
címen tervezett 60.000 e Ft-os káptalanfiiredi gyeľmeküdülő felújítási e|őirźnyzatbőL
b) az I . a) pontban foglaltak miatt. az onkormríny zat bevéte| I17 06-02 cím _ önként
vá||a|t feladat - felhalmozási cé|tl támogatások á||arr]háztartáson belülľől e|ófuźnyzatot
és ugyan ezen cím - önként vállalt fęladat -beruhźnások eIőirányzatát220.069,5 e Ft-
tal megeme|i ktjzbiztonság növelését szo|gá|ő önkormanyzati fej|esńések támogatása
címen.
c) a 3. a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadts _ önként váILa|t feladat -

11601 cím felújítások előiľányzatźlrő| - káptalanfiiredi gyermeküdülő felújítása -
32.930,5 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11706-02 cím _ önként vźila|t feladat - beruhrázások
e|őirźnyzatźrakozbinonság növelését szolgá|ő ĺinkormányzatifejlesńések címen.
d) a kozbiztonság nĺjvelését szol'gáiő <inkoľmányzati fej\esztések megvalósítása miatt
az onkormźnyzat kiadás IIL07-O2 cím felhalmozási céltaľtalék _ önként vállalt
felađat - térfigyelő kameraľendszer bęszerzése eIőkźnyzatről, 40.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a 11706-02 cím _ <jnként vźi|a|t feladat _ benlhźzások e|őirźnyzatáĺa
közbiĺonság nĺivelését szolgáló clnkoľmanyzati fejlesztések címen.
e) felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési ľendelet
következő módosításán á| v egy e figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđő: a)-d). pontokban 20|4. június 25., e) pontban a költségvetési rendelet

következő módosítása

4. elfogadja a hatáĺozat mellékletét képező, a kĺizbiĺonság ncivelését szo|gá|ő
cinkormányzati fejlesztésekre - térfigyelő-ľendszeľ beszeruése tareyú kozbeszerzési
elj źlr ásr a vonatko zó elj árás i rendet, 20 | 4 . j únius 26 -i hatá|yba l épé s s el.
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Felelős: polgármester
Hataľidő: 201.4. iúnius 26.

5 . a határ o zat 4 . p oĺtj a s zerinti ko zb eszer zé s i elj aľásb an a bír á|őbízottság tagj ai :

- dr. Sánta Zsőťĺa J egy zoi Kabinet, kabinetvezető
- Paris Gyulané Pénzügyi Ügyosná|y, tigyosztályvezető
- Pénzes Attila Yagyongazdálkođási és Üzemeltetési ÜgyosztäIy'ůgyosńä|yvezetö

Abiralőbízottságtagsaiđíjaztsbannemrészesülnek.

Felelős : polgármest e1 jegyzó
Hatĺĺridő: 2014, iúnius 26.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Jĺózfefvárosi Kiizterĺilet-felügyelet és

Városüzemeltetésĺ Szolgálat, Yagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály, Pénzügyi
Ügyosztály, J egyzői Kabinet

A 144/20]4.(VI.25.) számú hatáľozat meĺIékĺetét, a kivonat melléklete tartalmazza.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTÁSHOZ vĺnĺŐsÍľBTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnrvÁnos xÉpvIsnr,o.ľnsľÜr,rľn 16 IGEN, 0 NEM, 0

TARToZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FoVÁRos
VIII. KERt]LET ĺózsnľvÁRosl oľronľĺÁľyza.ľ xrpvlspr.o
TESTtiLETENEK 26t2014. (vI.26.) oľronmÁľyzĺ.ľr RE,NDELETÉT A
xÉľvrsn,lo.rnsrÜr.nľ ns sZERvEI SZERvEZETI ns vĺÚroonsl
SZABÁLYZATÁROL szol.o 2512013. N.27.) oľxonnĺÁNYZATI RENDELET
ľĺólosÍľÁsÁnól
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lľodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői lroda

Napiľend 5ĺ2.pontja
Javaslat kerůileti ziildfelĺilet fenntartási és kiirnyezetvédelmi koncepció
elfogadásáľa
(íľásbeli előteľj esaés)
Előterjesztő: Jakabfu Tamás _ képviselő

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ S ZóTo B B s Éc szÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
r4st2014. (vr.2s.) 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL16IGEN
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja
fenntartási és környezetvédelmi koncepciój át.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: zUl4.június 25.

a Jőzsefyźtosi onkormáĺyzat zĺjldfelület

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Uzemeltetési
Ugyosztály

Napiľend 5/3. pontja
D öntés a Nemzetĺ Mobilfizet ési Zrt. -hez való cs atlakozás ra
(írásbeli előterj eszté s, P }TI<EZBES ÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis lldźúé _ polgármesteľ

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z ľĺnĺo s ÍľBTT SZóTOB B SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
146t20r4. (Vr.2s.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. anemzeti mobil fizetési ľendszerrel szőIó 2011. évi CC. törvény, valamint az annak
végľehajtásaľól szőIő 356120|2. (XII.13.) Korm. rendeletben foglaltak a|apjarl
fe|hata|mazza a Iőzsefuĺírosi Paľkolás-iizemeltetési Szolgá|at igazgatőját. hogy a
Nemzeti Mobilfizetési Ztt.-ve| (székhely: |027 Budapest, Kapás u. 6-|2.,
cégtregyzékszźlIrl: 0I-I0-047569) szo|gá|tatői szeľződést kössön a vfuakozási
(parkolási) kozszo|gá"Ltatás nemzetí mobil fizetési ľendszeren keresztül töľténő
továbbértékesítése ttr gy źlban.

Felel ő s : J ő zsefv át osi P aľko l ás -iżemelteté si S zo l gál at igazgatőj a
Hatttrido : a szeruő dés a|áír ásźnak l e gkés őbbi időp ontj a 20 I 4. j úlius 0 l .

2. a) a hatfuozat 1. pontjában foglaltak míatt a Józsefuaľosi Paľkolás-tizemeltetési
Szolgálat 30105 cím _ kötelező feladat _ bevételi mfüödési bevétel előirźnyzatát és
ezze| egyidejűleg a kíadás dologi előirźnyzatźLt 18.250,0 e Ft-tal megemeli.

b) tartós mfüödési előzetes kotelezettséget vállal 2015. évtőlmegkozelítő|eg évente
36.500,0 e Ft értékben, melynek fedezetéü|azéves parkolási bevételt jelĺili meg.

Felelős: polgármester
Határiđő: a) pont esetén z}I4.június 25.,b) pont esetén 2015. évtől évente a
k<jltsésvetés tervezése

13 IGEN 1 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL
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3. felkéľi a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szőIő rendelet kĺjvetkező
módosításánál,, va|arriĺt a következő évek költségvetés tervezéséĺéI a határozatban
foglaltakat vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. évi kciltségvetés esetében legkésőbb 20L4. decembeľ 37.,2015. évitől
a minđenkori költsésvetés tervezése és elfosadása.

A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Pénzügyĺ Ügyosztály,
Vagyongazdálkodási és tjzeme|tetési Ügyosztály, JőzseÍválľosi Parkolás-üzemeltetési
Szolgálat

Napiľend 5/4. pontja

(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterj esztő : S ĺíntha Péterné -alpol gármester

IZAVAZ^SNAL JELEN vAN 16 rÉpvlsBro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z MIN o S ÍTETT SZóToBB S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
147t2014. (Vr.2s.)

A Képvíselő-testület úgy dont, hogy

tétmogatja Mendelovits Herman emlékére botlatókő elhelyezését aLqzautca 6. sz. a|atli
haz e|óttí jarđan.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: zll4.június 25.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti
Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

Napiľend 5/5. pontja

egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi

elľendelt v á|toztatási tilalommal iisszefii ggésb en
(írásbeli el őterj eszté s, p o-tĺ<ÉzBE S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _polgáľmester

A sZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 xÉpvlsBro
A RENDELETALKoľÁsHoz nĺľNosÍľBTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

15IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL
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BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xnpvrsnr,o-ľrsľÜr-nľn |.6 IGEN, 0 NEM, 0

ľĺ.nľózrooÁssa.r- ELFoGADľa. És MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos
vIII. xľ,nÜr.nľ ĺózspľ.vÁRosl oľronľĺÁľyza.ľ xÉpvrsnr,o
ľBsľÜr,nrľľnr 27D0|4. (vI.26.) oľxonuÁNYZATI RENDELEľÉľ ĺ. GANZ.
ľrÁva.c ľnRÜr,nľnN 6oľÁNYAI Úľ - roľyvns rÁr,ľĺÁľ ronÚľ - vAJDA
pÉľľn UTCA _ ľr,Áľrĺy oľľó UTCA - ORCZY ÚT, oRczy ľÉn Ár,ľĺĺ,
rraľÁnor-ľ ľnnÜLETEN) v ĺĺr o zľĺ.ľÁsr TILALoM ELRENDEI,ÉsÉnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A ľendelet kihirdetésétvégziz Szeruezésĺ és Képviselői Iroda

6. Egyéb előteľjesztések

Napiľend 6/1. pontja
Javaslat a jĺizsefvárosi teľmészeti köľnyezet védelméľől szólĺí ľendelet
megalkotásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgrírmesteľ

A SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A RENDELETALKOľÁsHoz MINoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xn,pvrsEr-o-ľnsľtjĺ,nľB rc IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FŐVÁRos
VIII. KERÜLET JóZsEFvÁnosr oľxonľĺÁľyza.ľ rÉpvrsnlo
TESTÜLEľnľpx 28t2014. (VII.01.) oľxonľĺÁľyza.ľr RE,NDELETET A
ĺo zsnľvÁRo SI TERMESZETI KORNYEZF.T vEDELMnnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A rendelet kihĺľdetésétvégziz Szervezési és KépviselőÍ Iroda

Napiľend 612. pontja
Javaslat a kegyeleti szabályokľĺíl szĺólĺó tinkoľmányzati rendelet
megalkotására
(írásbel i előterj esĺé s, p }TI<ÉZBE S ÍTÉ S)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Il;/láté - polgármester
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ĺZAvAZ^SNAL JELEN VAN to rÉpvIsBI-o
a. H,ą.ľÁn o Z ATHc. Z AT ALHI Z ľĺnĺo s Íľpľr szóron g sÉo szÜr s Écps
HATAROZAT:
Í4812014. (vI.25.) 0 NEM r ľa.nľózxonÁssĺl,15IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

1. a) Csécsei Béla sírkovének źt|Iításźůloz 1.200.000-Ft-ot biztosít, amel1nek feđezete a
műkodési általános tartalék.

b) felkéri a polgármestert a sírkőállításához szükséges intézkedések megtételére'

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. iúnius 26.

2. a) az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belül az
általános taľtalék _ kötelező feladat - előiľanyzatárő| 1.200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 1 1 104 cím _ önként vttlla|t feladat - beruházźlsi előiľánvzatára néhai Csécsei Béla
polgármesteľ sírkő źi|ítása címén.

b) felkéri a polgármestert, hogy ahatáĺozatban foglaltakat a kĺiltségvetési rendelet
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határiđo: a) pont esetén 20|4.június 26.,b) pont esetén legkésőbb 2014. december 31.

A dtintés végrehajtźlsátvégző szeľvezeti egység: JegyzőiKabinet, Pénzĺigyi Ügyosztály

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTÁSHoZ Mn.TosÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsEľvÁnos xÉľvrsnlo-ľBsrÜr,BľB 15 IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
vlil. KERÜLET JóZsEFvÁnosĺ oľxonľĺÁľyzĺ.ľ xnpvrsnr,o
TESTÜLEľnľnx 2gt2014. (vI.26.) oľronnĺÁľyza.ľr RENDELETÉT A
KEGYELETI szABÁlyoxnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető.

A ľendelet kihiľdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iľoda
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Napirend 6/3. pontja

programban valró ľészvétel támogatására és a foglalkoztatás feltételeinek
biztosításáľa
(írásbeli előterjesztés, pOľKÉZBESÍTÉS)
Előterj esztő : S ántha P éterné - alpol gármesteľ

S,ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z vĺnĺo s ÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
149/2014. (Vr.2s.) O NEM O TARTOZKODASSAL16 IGEN

A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy

1. ''Nyári diakmunka elősegítése 2014., elnevezésű munkaerő-piaci programban való
részvéteke iranyuló kérelmek benyúj tását támogatja, ennek érdekében:

a) felkéri a jegyzőt, mint fogla|koztatőt a kérelem benyújtásaľa a ''Nyĺĺri diakmunka
elősegítése 2014." pľogram keretében nffitott béľköltség támogatás elnyeréséhez, a
munkaügyi központtal a hatósági és a munkavállalókkal a fog|a|końatási szerzodések
megkötésére,

b) felkéri a Jőzsefvźtosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti SzolgáIat, a Józsefuárosi
Közterület-felügyelet és Varosüzemeltetési SzolgáIat és a Józsefuaľosi
Intézménymfüödtetési Központ intézméĺyvezetőjét, mint foglalkoztatőt a kéľelem
benyújtásĺĺra a ''Nyáľi diákmunka elősegítése 2014." progľam keretében nyújtott
bérköltség támogatás elnyeréséhez, a munkatigyi kcizponttal a hatósági és a
munkavállalókkalaf ogIa|koztatásiszerződésekmegkötésére.

Fe lel ő s : p ol g árme st er, j e gy ző, kö lts é gveté si szervek intézményv ezetőí
Hatáľidő: 2014.június 25.

2. az 1. pontban foglaltak biztosítása érdekében az onkormányzat engedélyezi a
programban résztvevo ktiltségvetési szerveknek, hogy az éves költségvetési előirányzatuk
teľhéľe e|olegezze meg a nyári diakmunka k<jltsé geit a páIyazati pénzeszkoz jőváírásźilg.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő : 20 I 4. j únius 25.

3. a) az onkotmtnyzatvá||a|jaa szociális hozzźtjźtruIźlsi adó ťĺnanszirozásźŃ.
b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzat kiađás 1 1 107-01 cím műkcidési cél és
általános taľtalék _ kotelező feladat előktnyzatárő| |55,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím - ĺjnként vá|Ia|t feladat _ mfüödési ťlnanszírozási kiadáson belül az
irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatáĺa.
c) a Polgármesteri Hivata| 12202 cím - önként váIla|t feladat _ műktjdési ťtnanszírozási
bevételen be|u| az irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetésí szám|án
tĺlrténő jővźńtása előirányzatát és a kiadás munkaadót terhelő jaľulékok és szociális
hozzĄźlru|ási adó e|őfuźnyzatát I55,I e Ft-tal megemeli.
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d) felkéĺi a Polgármestert, hogy kciltségvetésről szóló rendelet kcjvetkező módosításánál a

3. pont b)-c) pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014.június 25.; d) pont esetében legkésőbb2014. december 31.

A diintés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Jegyzői Kabinet Személyügyi lľoda,
Pénziigyi Ügyosztály, Jőzsefválrosi Szociális Szolgáltatĺó és Gyermekjĺiléti Szolgá|at, a
Józsefuáľosi Kiizterĺilet-felügyelet és Városíizemeltetési Szolgálat és a Józsefváľosi
Intézményműkiidtetési Kiizpont intézm ény

Budapest, z)I4.június 26.
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MelIéklet

Eljáľási ľend
aközbiztonság növelését szolgáIó önkormányzati fejlesztésekre _ térÍigyelő-rendszer

b eszerzés tá,r gy űt kőzb eszerzési elj á rás ra

Az eljáľási ľend hatá|ya

Jelen eljárási rend hatá|ya a Budapest Főváros VIII. Keľtilet Józsefuárosi Önkormányzat (a
továbbiakban: onkormányzat) áItaI - a Polgármesteri Hivatal és / vagy külső, ezze| megbízott
személy' szervezet előkészítésében, illetve lebonyolításźlban _ megvalósítandó a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fej|esztésekre - térfigyelő-rendszer beszerzés tźtrryű kozbeszerzési
eljárásra terjed ki.

Irányadójog: a közbeszerzésekĺő| sző|ő 20|l. évi CVIII. törvény és végľehajtási rendeletei (a

továbbiakban: Kbt.)

a minosített adatot, az orszttg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő
vagy a ktilönleges biĺonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabä|yairő|
sző|ő 2181201 1. (x. 19.) Koľm' rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

Az ajánlatkéľő nevében e|jáľó' illetve az e|járásba bevont szeméIyek, szervezetek

Az eljártsi rend hatálya a|á tartoző kozbeszerzési eljáľásban az aján|atkérő nevében eljárónak minősüI
a Polgármester, valamint meghatározott esetekben a Polgármester döntése a|apján külső lebonyolító
szervezet.
A közbeszerzési eljárásban az e|játásba bevont személynek, illetve szervezetnek minősül:

a) a Polgármesteri Hivatal,

b) a BÍnĺlóbizottság,

c) az egyéb felkért közľemíĺködők, igy ktilönösen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, pénzĺjgyi,
kozbeszerzési és egyéb szakértó.

A Bírálóbizottság 3 tagbóI áll. A tagokat a Képviselő-testtilet külön határozatttban jelöli ki. A
Birá|őbizottság esetenként tagjai közül elnĺjkot vźilaszt. A Bírźiőbizottság akkor hatarozatképes, ha
l e galább f tag j e|en v an, S zav azate gyen I ő sé g e setén az e lnök szav azata dont.

A kozbeszerzési e|járásban hivatalos közbeszerzési tanácsadó vesz részt, a hivatalos közbeszerzési
tanácsadó mindęn olyan feladatot elvégezhet, ame|y nem tartozik a Bírálóbizotĺság kizáróIagos
hatáskörébe.
A közbęszerzési eljaľásban eljáró hivatalos közbeszerzési tanácsadó aBírtiőbizottság tagjaitól, illetve
a kozbeszerzési eljárásba bevont valamennyi személýől köteles beszerezni a jelen eljárási rend l.
számű fiiggeléke szerinti összeférhetetlenségi éS titoktartási nyilatkozatot. A nyilatkozatok a
kozb eszer zés i e lj árás dokumentum ainak r é szét kép ezik'

Részvételi/aj án|ati, aj ánlattételi felhívás

A közbeszerzési e|jźrás részvételi/aján|ati, aján|attételi felhívását, valamint az ahhoz kapcsolódó
dokumentációt a ktilső lebonyolító állítja össze a beszerzés tttrgya szerinti szakmai szempontok
érvényesítése mellett a pénzugyi, akozbeszerzési és az egyéb jogszabźúyi rendęlkezések alapján.

A részvételilaján|ati, ajánlattételi felhívást és az ahhoz kapcsolódó dokumentáciőt ę|őzetesen a
Birá|őbizottság felé továbbításra kerül véleményezés céljából. ABírá|őbizottság véleménye az e|járás
megindítását tarta|maző döntés mel|éklete.
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A kozbeszerzési e|járások ktilső bonyolítója koteles biĺosítani, hory a Bírá|őbizottsźry tagsai az
aján|ati l ajánlattéte|iĺrészvétę|í felhívások tervezetét, a dokumentáclők tewezetét azok megjelenése
előtt megismerjék, megvizsgálhassák és javaslatokat tegyenek aZ esetleges módosításra,
hibálďhiányosságok javításra, illetve kiegészítésére, valamint a részvételi jelentkezéseket, ajánlatokat
megvizsgálhassák. Ennek figyelembe vételével a Bírá|őbizottság tagsai részére véleményezésre a
tervezeteket a hivatalos kozbeszerzési tanácsadó elektronikus liton íľásban küldi meg.

A Bírálóbizottság tagjai véleményüket a közbeszerzési eljárásban eljáró hivatalos közbeszerzési
tanácsadó részére 1 munkanapon belĹil elektronikus úton küldik meg.
Ha a Bírá|őbizottság legaIább 3 taga kéri, akkor a felhívás és a dokumentáció tervezetének
megvitatása céIjából a Birá|őbizottságot ĺjssze kell hívni, mely a kozbeszerzési e|járásban eljáró
hivatalos kózbeszerzési tanácsadó fe|adata.

Az esetlegesen sztikségessé váló _ érdemi döntést nem taľtalmaző,közbeszerzés-jogi szempontli (pl.
hirdetményfeladásra vonatkozó adminisztratív intézkedés, díjfizetés stb.) - hiánypótlás tarta|mát a
közbeszerzési eljárásban eljáró hivatalos közbeszerzéstanácsadó hagyja jóvá a megküldéstől számított
1 munkanapon beltil. Ha a résmételi jelentkezési' illetve az aján|atí, ajánlattételi hatláridő letelte elott a
felhívás közbeszerezés-jogi szempontból töľténő módosítása válik szükségessé, e módosítást a
közbeszerzési eljárásban eljáró hivatalos közbeszerzési tanácsadó hagyja jővá a megküldéstől
szźtmitott 2 munkanapon belül.

Részvételi jelentkezések / aján|atok bontása

A hivatalos közbeszeľzési tanácsadó a beérkezett részvételi jelentkezések, illetve ajánlatok
érkeztetésének dokumenttiásárő| nyi|vźlĺtartźlst koteles vezetni. A bontási eljáráson az Ajźln|atkérő
részérő| a Polgármester á|ta| kijelö|t személy vehet részt.

A ki.ilső lebonyolító kötelessége a bontási eljáľás, illetve a bontási eljáľáson töľténtek és elhangzottak
jegyzőkönyvezése, továbbá a jegyzokonyvnek a Kbt-ben előirthatźridőn beliil valamennyi részvételre
j elentkező l aján|attev ő részére történő kézbesítése.

Részvételi jelentkezések / ajánlatok elbíľálása

A külső lebonyolító koteles biztosítani, hory a Birá|őbizottság tagjai a résnłéte|j jelentkezéseket /
aj án latokat megvizs gálhassák.

A részvéte|i jelentkezéselďajánlatok énékelésének keretében a Bíľálóbizottság feladata a ľészvételi
jelentkezéseWaján|atok tartalmi és formai ellenőrzése, továbbá annak vizsgá|ata, hogy a részvételi
jelentkezések/aján|atok megfelelnek-e a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabály(ok)ban
meghatározott feltételeknek. Az éľtékelést a Bírźůőbizottság a bevont szakéltő(k), illetve a
kozbeszerzési eljáľásban eljáró hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakvéleményének figyelembe
vételével végzi.

A Bírálóbizottság tagsai részére a beérkezett aján|atokat éľtékelésre elozetesen a kozbeszerzési
eljárásban eljaľó hivatalos közbeszerzési tanácsadó kĹildi meg írásban elektľonikus úton.

A külső lebonyolító szeryezet adott esetben a felhívásban foglaltak a|apján, valamennyi részvételre
jelentkező/ajánlattevő számttra azonos feltételekkel - a Kbt. és a Korm. rendelet rendelkezéseinek
megfelelően - gondoskodik a hiánypótlási felhívás összeállításárő|, és az annak a|apján beérkezett
iratok, dokumentumok taľtalmi, formai ellenőrzéséről.

A nyilvánva|ő számítźtsi hibát tarta|maző aján|at javításárő| és a számítási hiba javításáról szóló
aján|aÍtevoi tájékońatők elkészítéséľől, valamint kéZbesítéSéről a külső lebonyolító köteles
gondoskodni.

A külső lebonyolító szervezet az e|bírá|ás előkészítése keretében a részłéte|re jelentkezőktő| /
aj án l attevőktő l írásbeli nyi latkozatot kér be :

a) kizárő okkal, az alkalmassźrygal, illetőleg a felhívásban vagy a dokumentáciőban előírt egyéb
iľatokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyi|atkozatok, igazo|ások tartalmának
tisztázása érdekében:
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b) a kirívóan alacsonynak éltékelt ellenszolgáltatásľól, továbbá a bírá|ati rész-szempontok szeľinti
lęhetet|ennek, túlzottan magasnak vagy alacsonynak, illetoleg kirívóan aránýa|annak értékelhető
valamely tartalmi e|emre tett kötelezettségvállalásról.

Ha a Kbt. a|apjźtn a felhívásban előírt eredményhirdetési időpontľa a rész-,léte|i
jelentkezéseket/ajánlatokat elbírálni nem lehet a közbeszerzési eljárásban eljáró hivatalos
közbeszerzési tanácsadó az elbírálásra rendelkezésre á||ő határidőt egy alkalommal
meghosszabbíthatja.
Az e|birźiási határidő meghosszabbítáSáról és annak indokairól szóló tájékoztatás megküldésérőI,
továbbá ha szĹikséges az aján|attevok aján|ati kötöttsége fenntartására vonatkozó nyi|atkozatának
bekéréséről a külső bonyolító köte|es gondoskodni.

A Bírálóbizottság tiléséről / üléseiről, az ott elhangzottahő|, így különösen a szakvélemény kialakítása
szempontjából lényeges koľi'ilményekről' adatokról, információkról a külső bonyolító jegyzőkönyvet
koteles készíteni. A jegyzőkonyvet a Bírálóbizottság ęlnöke és tagjai aláírásukkal hagyják jóvá.

A Bírálóbizottság a részléte|i jelentkezésekről l ajttnlratokľól szakvéleméný köteles készíteni, amely
tartalmazza:
' az e|járás ľövid ismertetése mellett a ľészvételre jelentkezőWaján|atÍevők pénzügyi, gazdasági és

műszaki alkalmasságźnak, a részvételre jelentkezéseWajźn|atok érvényességének megíté|éséhez
szükséges _ a felhívásban és a dokumentációban kért _ adatokat, tényeket és az aján|atoknak az
elbírálási szempontrendszer szerinti taľtalmi elemeit; valamint

- az e|jźrást/résméte|i szakaszt |ezárő döntési javaslatot az eljárás eredményére, illetőleg
eredménýelenségére, az egyes részvételre je|entkezóWajánlattevők alkalmasságźtra, i||ető|eg a

részvéte|i jelentkezéselďajánlatok érvényességére, az e|jźlrás nyertesének szemé|yére.

Az eljáľást |ezárő dtintés meghozatala

A külső lebonyolító állítja össze a kozbeszerzési e|jźrást |ezźrő dcjntés meghozata|źthoz szükséges
dokumentációt, amelynektarta|maznia kell a bevont szakénő(k), a külső lebonyolító szakvéleményét,
a Birá|óbizottság szakvéleményét, a Bírtiőbizottság tiléséľől készült jegyzőkonyvet, az annak
mellékletét képező - a birá|őbizottsági tagok indokolással ellátott - bírźiati lapjait, továbbá a döntés

me ghozata|ához s zĺĺks é ge s val amennyi e gyéb iratot.

A részvételre je|entkezők alkalmasságának megítélésére, illetve az e|járás eľedményére vonatkozó
ajánlatkérői dĺjntést a Polgármestet hozza meg.

Az eľedményhĺľdetés

A külső lebonyolító koteles az e|járź.st|ezárő döntés a|apján elkészíteni a jogszabá'|yban meghatfuozott
minta szerinti összegezést, a kizźtrźsrő|, az a|ka|matlanság megä||apitásáról, illetve az érvénýe|enné
nyilvánításról szóló írásbeli tájékonatót, és azt a Kbt-ben e|óírtak szerint kézbesíteni a részyéte|re
j elentkezők l aján|atÍev ők részére.

Az eljźrás eľedményéről, illetve eľedménýelenségéľől sző|ő a jogszabályban meghatározott minta
szerinti tátjékoztatőt külső lebonyolító készíti el, és gondoskodik annak a Kbt-ben előírtak szerinti
kozzététe|érő|.

A kiizbeszerzési szerződés megkötése és teljesítése

Eľedményes kozbeszerzési eljárás esetén a szerződés (a továbbiakban: kozbeszerzési szerzodés)
megkötésére a Kbt. és a Korm. rendelet előírásai szerint az aján|atkéroi döntésnek megfelelően
keľülhet sor. A szerződéskötés előkészítése a ktilső lebonyo|ító feladata.

A közbeszerzési szerződés a|áírására a kötelezettségvállalás rendje szerint, a hatályos
kötelezettségvállalással, utalványozással' ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és szakmai
teljesítésigazolással kapcsolatos e|járäsi ľendrol szóló polgármesterĹjegyzoi egyuttes utasításban

foglaltak az ir źny adők.
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A közbeszerzési szerződésben kotelező tartalmi elemként ki kell kötni, hogy a szerzódés teljesítése
során a közbeszerzési szeľződés kötelezettje tíĺrni köteles az onkormányzat által szükségesnek tartott,
a hatályo s j o gszabályokban meghatáľozott el lenő rzési fe|adatok végzését.

A legyző a Hivatal útján koteles gondoskodni a megkötoÍt szerződések naprakész nyilvántartźsárő|,
valamint a Kbt. szabá|yainak hatályosulása érdekében a költségvetési előirányzatok figyelemmel
kíséréséről.

A kłĺzbeszerzési szerződés módosítása

A közbeszerzési szerződés módosítása ki:zźrő|ag a Kbt' szerinti esetekben lehetséges. A szerződés
módosításról a Polgármester dönt.
A szerzodés módosításárő| jogszabályban meghatározott minta szerinti tájékoztatő elkészítésérő| és

közzététe|éről a külső lebonyolító köteles gondoskodni.

Jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok

A közbeszerzési eljárását érintő, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt indult jogorvoslati eljárásról a
Hivatal haladéktalanul _ a külső lebonvolító íľásbeli véleményének csatoláséxa| - kĺjteles a
P o l gármeste rt tźĘ ékoztatni.

A Közbeszeľzési Dontőbizottsági, illetőleg bírósági eljárásban az onkormányzat jogiképviseletéről az
adott eljárásban a Polgáľmester dönt.

Ha a Közbeszerzési Dontőbizottság a jogoľvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az e|járást
|ezttrő ajánlatkérői dontést a közbeszeľzési e|jźtrás további vitelére vonatkozó döntés(eke)t a ktilso
lebonyolító szakvéleménye és javaslata a|apján a Polgármester hozza meg.

A két szakaszbĺól álló eljárások sajátos szabályai

A két szakaszbő| źů|ő e|járés a|ka|mazása esetén az aján|attételi felhívást és az ahhoz kapcsolódó
dokumentációt úgy kell a ktilso lebonyolítónak előkészítenie, hogy a Polgármester á|ta| - a Kbt.-ben és

a Korm. rendeletben rögzitett határidők figyelembe vételével - az aján|attételi szakasz kezdetéig
elfogadásra kertilhessen.

A hiľdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a|ka|mazásáró| és az aztmega|apozó korĺilményekľől sző|ő, a
Kozbeszerzési DöntőbizoÍtsághoz benýjtandó tź!ékoztatő elkészítéséľől, valamint a Kbt.-ben előírtak
szerinti kézbesítéséről a ktilső lebonyolító köteles gondoskodni.

Tárgyalásos eljáľás esetén a tźtrgyalás megszervezéséről, a tárgya|ćson az aján|atkéľő ľészéľől
megjelenő tárgya|ó delegáció összeállításáról a Polgármesteľ dönt.
A tárgya|áson elhangzottakat tarta|mazó jegyzőkonyv elkészítéséről, és annak minden jelenlevő
aján|attevő źůtalri a|źiratásáról a közbeszerzési e|járásban eljáró hivatalos közbeszerzési tanácsadó
koteles gondoskodni.

A ktĺzbeszeľzési eljáľás belső ellenőrzési rendje

A közbeszerzési e|járással kapcsolatos belső ellenőrzési feladatok végzése során a hatályos
jogszabályokban meghatározott, a közbeszerzési eljáľások ellenőrzésére vonatkozó előíľások szerint
kell eljárni.

A közbeszeľzési eljáľás dokumentálási ľendje

A kozbeszerzési eljárás megindításától a jogorvoslati eljárás jogeľős |ezárásáig, illetőleg a
kozbeszerzési szerzodés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A keletkezett iratokat,
szerződéseket, azza| kapcsolatos jelentéseket, összegzéseket stb. elektronikus tlľ..on rogzitett (floppy,
CD) formában is meg kell őrizni.

A közbeszerzési e|jttrás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot a Hivatal általános
iratkezelési rendje és szabá|yai szerint kell kezelni, és a közbeszerzési eljárás |ezárásátő|, illetve a
kozbeszerzési szeľződés teljesítésétől számított 5 évig kell őrizni.
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A Polgáľmesteľ felelősséggel tartozik azért, hogy kozbeszerzési eljáľás soľán keletkezett minden

dokumentumba - az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok betartása mellett - a feladatkörükben eljáró

és megbízóIevéllel rendelkező külső és belső ellenőrzést végzo szerv vagy személy az e||enőrzési

programmal összefüggóen betekinthessen, a vonatkozó valamennyi információt megismerhesse, és

azok valódi s ágár ő| meggy őzó dhessen.

Az aján|atkéľő nevében eljáľó, illetőleg az e|járásba
bevont személyek és szervezetek felelősségi köľe

A közbeszerzési eljárásban a Kbt. és a Korm. ľendelet alapelveinek,továtbbá a Kbt. és végrehajtási

rendeleteinek, valamint a Korm. rendelet érvényesülését, valamint a jelen eljárási rendben foglaltak

betartását az Aján|atkérő nevében eljárónak, valamint akozbesz'erzési e|járás megvalósításába bevont

személyeknek és szervezeteknek biĺosítania kell.

A közbeszerzési e|járás megvalósításában részľvevő hivatali kcjztisztviselőnek a közbeszeľzési

eljáľással kapcsolatos felelősségére a Kttv. rendelkezései az irányadóak azza|, hogy feladatait és

felelősségét aJegyző a munkaköľi leírásban rögzíti,

A kozbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolýatásában, az egyes jogok ryakoľlása és

kotelezettségek teljesítése során bevont külső személy, illetve szervezet polgári jogi felelősséggel

tartozlk a közbeszetzési eljárás során a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, valamint a Korm.

rendelet és a jelen eljáľási rendben foglaltak betaľtásáérÍ.. Felelősségét és helytállási kötelezettségét a

vele kötött szerződésben rogzíteni kell.

Jelen eljárási rendet a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete
a' . . .. ĺf0 I 4' (VI.2 5 . ) szźtmű hatźlr ozatálban fogadta.

Hatályba |ép 2014. június f6. napján és a hattiya a|á tartozó közbeszerzési e|jttrźls eredményes

lefolytatásáig tart.

Budapest, 2014. június,,...',

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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