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Készült Budapest Főváros VIII. kerüt et Jőzsefvárosi onkoľm ányzat Képviselő-testület 20t4.
június 25-én 08.00 óľakor a Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300.as

tár gy a|őj ában me gt aľtott 6. ren d kívü Iĺ ü1é s éľĺĺ 1

Jelen vannak: Dr. Kocsis Máté, Balogh Isfuán, dr. Dénes Margit, Dudás Isfuánné, Egry
Attila, dr. Ferencz orsolya, Guzs Gyula, Kaiseľ Jőzsef, Komássy Akos,
Pintér Attila, đr. Révész Mźlrta, Soós György, Sántha Péteľné' dr. Szilágyi
Demeter. SzIIiBaLázs. Vörös Tamás. Zęntai oszkar

Távol maľadt: Jakabfu Tamás

valamint a meghívottak:
dr. Sára Botond _ alpolgáľmester, Danada-Rimán Edina - jegyző, dľ. Mészáľ Erika .
a|jegyző, dľ. Kovács Gabriella . a|jegyző
dr. Pesti Ivett _ Polgármesteri Kabinet vezetője, dr. Pa|otai Péter - Polgáľmesteľi Kabinet
Titkáľság irodavezetője' dr. Sánta Zsőfia _ Jegyzói Kabinet vezetője, dr. Sommer János -
Töľvényességi és Perképviseleti Irođa vezetoje - Mátľaházi Jludit _ Személyügyi Iľoda
vezetoje, Fábián Márta _ Belső Ellátási Iroda vezetője, Szedliczlryné Pekáľi Karolina -
Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Kósa EdÍt _ Ügyviteli Iroda vezetője, Majeľné
Bokoľ Emese - Belső Ellenőrzési Iroda vezetĺĺje, dr. Bojsza Krisztina _ Humánszolgáltatási
IJgyosná|y vezetője, Hegedűsné Kis Annamáľia - Családtámogatási Iroda vezetője,
Kincses Ibolya _ Humankapcsolati Iroda vezetője, dr. Kĺóľódi Eva - Hatósági Ügyosaály
vezetője, Tĺith Csaba _ Igazgatási Iroda vezetője, Szalókné Fekete Anikó _ Anyakönyvi
Iroda vezetője, Páľis Gyuláné Pénzügyi TJgyosztźiy vezetője, Pénzes Attila
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztéiy vezetője' Dr. Henz Adrienn
Gazdá|kodási Iľoda vezetoje, Szabó Endľe _ Létesítménytizemeltetési Iroda vezetője,
Feľnezelyi Geľgely Sándor DLA - Váľosfejlesztési és Főépítészi ÜgyosńáIy vezetője,
Iványi Gytingyvér _ Főépítészi Iľoda vezetője, Szép Péteľ - Polgáľmesteri Kabinet referens,
dľ. Fejes Tamás . a látźsi Hivatal vezető-he|yettese' dr. Vas Imre _ a Kerület országgyiĺlési
képviselője, Sáfľány József . JIK igazgatőja, Váľadi GizeIIa _ Jőzsefváĺosi Szociális
Szo|gá|tatő és Gyeľmekjóléti Központ vezetóje, Csete Zo|tán - Rév8 Zrt. mb. cégvezetője,
Kovács ottő - Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja, Ács Péter _ Jőzsefvttosi KözterĹilet-
felügyelet és Varosüzemeltetési SzolgźĺIat vezetóje, Mach József JKFVSZ
városüzemeltetési vezetője, Kovács Barbara . Józsefuaľosi Közösségi HźLzak Kft.
ugyvezet(5je, Biál Csaba _ Jőzsefváĺosi Paľkolás-iizemeltetési Szolgá|at vezetője, Koscsóné
Kolkopf Judit - JEB vezetoje, Kĺs István - Józsefuiíľosi Gyermekek Üdtiltetéséért
Közhasznú Taĺsaság v ezetőj e,



Dr. Kocsis Máté
Köszonti a Hivatal munkatársait, azintézmény- és cégvezetoket' valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testtilet tagsait.

A Képviselő-testület 2014. évi 6. rendkíviili iilését - mely az SZMSZ ĺ2-I7. $-aiban
foglaltak a|apjtn került <jsszehívásra, megnyitja. Távolmaradźsát Jakabs Tamás képviselő
je|ezte. Megkéľi Képviscliitarsait, kapcsoljiĺk be a szav,łzĺigépeikeĹ. Megállapítja, lrogy jelelr
van 17 képviselő, íey a minősített szótöbbséghez 10, az egyszeru szótobbséghez 9
egybehang ző szav azat szüksé ges.

Az a|ábbí eloteqesnést az elóteľjesztő visszavonta (meghívó szeľinti számozássa|)' igy az
érintett blokkon beltili sztlĺnozás változik:

. 4I1. Javaslat a Bárka Józsefváľosi Színházi. és KulturáIĺs Nonpľofit Kft-vel
kapcsolatos tulaj donosi dtintések meghozatalár a

Az sZMsZ 25,s (1) bekezdés értelmében tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 3

sürgősségi indítvany érkezetĹ, amelyet az a|thbiak szeńnt javasol napirendre venni.

5/4. Javaslat botlatókő elhelyezésére aT,,ujza u. 6. sz. előttĺ jáľdában

Előteť esztő : Sántha Pétemé -alpolgármester

5l5. Javaslat új rendelet megalkotására a volt Ganz-Mávag gyár teľületén

(írásbeli előterj esztés, poTĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _polgármester

613. Javaslat a ,,Nyári diákmunka elősegítése 2014.', elnevezésíĺ munkaeľőpiaci

biztosítására
(írásbeli előterj eszté s, p oll<ÉzB E s ÍTÉS)
Előterj esztő : Sĺĺntha Péterné _alpolgármesteľ

Dľ. Kocsis Máté
S zav azást a bocsátj a a siirgő sséget.

5l4. Javaslat botlatókő elhelyezésére al,ujza u. 6. sz. előtti járdában

Előterj esztő : S antha P éterné _alpol gármester

5/5. Javaslat rĺj ľendelet megalkotására a volt Ganz-Máxag gyár terůiletén

(írásbeli előterj esztés, P óTKÉZBES ÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _polgáľmester



613. Javaslat a ,,Nyáľi diákmunka e|ősegítése 2014.,' elnevezésű munkaerőpiaci

biztosítására
(írásbeli előterjesztés, POTKÉzBESÍTÉS)
Előterj esztő : S antha Péteľné -alpol gĺíľmester

Dr. Kocsis N.Iáté
Megállapítja, hogy 17 igen, e||enszavazat és tartőzkodás nélkül a Képviselő-testület elfogadta
az a|ábbi siiľgő s sé geket.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERÚ szóro gB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
133120|4. (vI.25.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a sürgősség okát a siirgősségi
indítvĺínyként beterj e s ńett a|ábbi e l őterj e szté snél

5l4. Javaslat botlatĺókő elhelyezésére a|,,ujza u. 6. sz. előtti járdź.ř,an

Előterj esztő : Sántha Péterné -alpolgáľmester

5/5. Javaslat új ľendelet megalkotására a volt Ganz-Mávag gyár terĺiletén

(írásbeli előterjesztés, pOľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté -polgáľmesteľ

613. Javaslat a,,Nyáľi diákmunka elősegítése20|4.,, elnevezésiĺ munkaerőpiaci

biztosÍtásáľa
(írásbeli előterj esĺé s, P őTI<ÉzB E S ÍTÉS)
Előterj esztő : S ántha Péteľné _alpol gármester

Dľ. Kocsis }'Iáúé
Szavazásta bocsátja az igy módosult napiľendet.

Napirend:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztés

1. Javaslatóvodavezetőipályázatokelbíľálásira
(írásbeli előteľjesztés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis .}lJláté - polgármester



2. Pénzügyi' ktiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat ktiltségvetési átcsoportosításľa és önkoľmányzati fe|adatokhoz
fedezet biztosítására
(írásbeli előterjesztés, pOTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Váľosľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztések

Javaslat dtintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Pľogľam III.
megvalósításával kapcsolatban
(írásbeli előterj esĺés, PoTK-EZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

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

Javaslat diintések meghozata|ára az Auľóľa utcai rendelőintézet
felújításával (KMOP -4.3.2ĺ A-13-2013-0001) kapcsolatban
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iliĺ.áté - polgáľmester

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat éľintő előteľjesztések

Javaslat ^ Corvin Sétány Kft.vel kapcsolatos tulajdonosi dtintések
meghozata|ára
(íľásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előteť eszt o : T atźr Tibor _ igyvezető

Javaslat ktizművelődési, kulturális feladatok hatékonyabb ellátása
érd ekéb en szĺiksé ges továb b i diintések meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés, P óľĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Javaslat az Onkoľmányzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|<|lez

kapcsolódrí infľastľukturális beruházásokra vonatkozó felhasználás
szabályairól szóló' 34l20I3. (vI.25.) önkormányzati ľendelet mĺídosításáľa
(írásbeli eIőterjesĺés)
E1őterjesztő: Dr. Kocsis llL4ź./ié - polgáľmesteľ
Javaslat Táľsasház ak támogatására
(írásbeli előterjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|i4.tńé - polgármester
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5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat Józsefváľosi téľfigyelő kamerarendszeľ fejlesztésével kapcsolatos
d łi n tés ek m egh ozata|ár a
(írásbeli eloterj eszté s, P }II<BzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4:até - polgármester

2. Javaslat kerületi ziildfeliilet fenntartási és kłirnyezetvédelmi koncepció
elfogadására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Jakabfy Tamás _ képviselő

3. DtintésaNemzetiMobilfizetésiZrt.-hezvalĺícsatlakozásra
(írásbeli előterj esztés, POľĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis li4:áté _ polgármester

4. Javaslat botlatókő elhelyezésére aI'ujza u. 6. sz. előttĺ járdában

Előterjesĺő: Sántha Péterné _ alpolgármester

5. Javaslat új rendelet megalkotására a volt Ganz.Mávag gyár teľületén

(írásbeli előterjesztés, póTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }l{áté _ polgármester

6. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat a józsefvárosi teľmészetĺ ktiľnyezet védelméről szĺíló ľendelet
megalkotására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

2. Javaslat a kegyeletĺ szabáIyokľól szóIĺí tinkoľmányzati rendelet
megalkotására
(írásbeli előterj eszté s, p }TI<ÉZB ESÍTÉ S )
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis llilĺ.áté _ polgáľmester

3. Javaslat a ,,Nyáľi diákmunka elősegítése 2014.,' elnevezésű munkaerőpiaci

biztosításáľa
(íľásbeli előteľjesĺés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterj esztő : S antha Péterné _ alpol gármester



Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy I7 igen, 0 nem, hrtőzkodźĺs nélkül a Képviselő-testiilet elfogadta a
kĺjvetkező napirendet.

}ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvIspro
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERÚ S Zó ToB B sÉc s zÜrcS ÉGE S
HATAROZAT:
|34l2|JL4. (Vr.25.) 17lGl,N 0 NEM 0 TARToZK0DÁSSAL

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el

Napiľend:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztés

1. JavaslatĺívodavezetőipáiyázatokelbíráIására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

2. Pénzügyi' köItségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat köItségvetési átcsoportosításra és iinkoľmányzati fe|adatokhoz
fedezet biztosítására
(íľásbeli előterjesĺés, póľKÉZBESÍTÉS)

Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4:áté - polgármester

3. Váľosrehabilĺtációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előteľjesztések

1. Javaslat diintések meghozata|ära a Magdolna Negyed Pľogram III.
megvalĺósításával kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
Kaiseľ József - képviselő
Balogh István Szilveszter - képviselő

2. Javaslat döntések meghozata|ára az Auľóra utcai rendelőintézet
felújításával (KMOP -4.3.2l A-13-2013-0001) kapcsolatban
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis l|ĺ4láté - polgĺírmester



4. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

1. Javaslat a Corvin Sétány Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés, PólrÉzBESÍTÉS)
Előterj esĺ o : T atár Tibor - lůgyv ezető

2. Javaslat kiizművelődési, kulturális fe|adatok hatékonyabb ellátása
érd ekében szĺiks é ges továb bi d iintés ek meghozata|ár a
(íľásbeli eloterj esztés, P óľKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis i|v4:áté _ polgármester

3. Javaslat az Onkormányzat bevételeĺnek lakáscélokľa és az eze|<hez
kapcsoIódó infrastľuktuľális beruházásokra vonatkozó felhasználás
szabályairól szĺóló 3412013. (vI.25.) iinkoľmányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Javaslat Táľsasházak támogatásfua
(íľásbeli előterj esztés, P óTKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis il;4:até - polgármester

5. Vagyonkezelésselo városiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat Jĺizsefváľosi téľfigyelő kameľaľendszer fejlesztésével kapcsolatos
dii n tések meghozata|ár a
(írásbeli előterjesaés, POTKEZBESITES)
Eloterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4áté - polgármester

2. Javaslat keľületi ztildfelüIet fenntartási és köľnyezefvédelmi koncepció
elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Jakabff Tamás _ képviselő

3. DtintésaNemzetiMobilfizetésiZrt.-hezvalĺicsatlakozásra
(írásbeli előterj esaés, POTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Javaslat bot|atókő elhelyezésé," a|,'lljza u. 6. sz. előttÍ jáľdában

Előteľj esztő : S álrtlra Péterné - alpolgármesĹer



5. Javaslat új rendelet megalkotásá,ra a volt Ganz-Mávag gyár teľületén

(írásbeli előterjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

6. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a jőzsefváľosi teľmészeti ktiľnyezet védelméľől szĺiló rendelet
megalkotásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis } źLté _ polgĺírmester

2. Javaslat a kegyeleti szabályokrĺil szőľ'ő łinkoľmányzati rendelet
megalkotásáľa
(írásbeli előterjesĺés, POľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

3. Javaslat a ,,Nyári diákmunka elősegítése 201.4.,, elnevezésű munkaeľőpiaci

biztosítására
(íľásbeli előterjesztés, pOľKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Sántha Pétemé - alpolgáľmester

1. Elsődlegesen tárgyalandó előteľjesztés

Napĺľend 1/l.. pontja
Javas lat óvodaveze tői p á.Jy ázatok elbírál ásár a
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis Máté
A bizottságok megtaĺgyalták. Napirend vitáját megnyitja, és tigyľendben szót ad Komássy
Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az elótetjesztések késői postazásźlrava|ő tekintettel olvasási sztinetet kér.

Dľ. Kocsis lĺáLté
olvasási sztinetet rendel el.

SZUNET



Dr. Kocsis Máté
Szünet után a napirend tźttgyaIását t$ra megnyitja. Megadja a szőt Sántha Pétemé
alpolgármester asszonynak.

Sántha Péterné
Tájékońatja a Testületet arcőI, hogy a döntés tarta|ma 2 héttel eze|őtt teljes megbeszélésre
kertĺlt az ővodavezetokkel. Azért két évre adják a vezetői megbízásokat, mert szeretnék az
óvodáikat tömbösíteni és e kéľdésben konszenzus alakult ki közöttĹik. Továbbá elmondja,
hogy Támokiné Joó Ildikó vezeto nem tudott a mai tilésen megjelenni, mert Magyarkúton van
az óvodásokkal táborozni.

I)ľ. Kocsis Máté
További kérdés, hozzászőIás hiányában a napiľendi pont tźlrgyalását |ezźĄa, és szavazásra
bo c sátj a az a|źlbbi határ ozati j avaslatsort.

A Képviselő-testület úgy đĺint, hogy

1) a Koszorú Napkĺizi otthonos óvoda (1086 Budapest, Koszoľú u. 14-16.) vezetói
álláshelyéľe kiírt pá|yázatot eredménytelennek nyilvlánítj a.

Felelős: polgármester
Hatźlridő : 20I 4. junius 25.

2) azNkt. 98. $ (18) bekezdésének alapjĺín uezetoimegbizást ad Bukovicsné Nagy Judĺt
részére a Koszorú Napközi otthonos ovoda (1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.)
intézményben 20|4. augusztus 01. - 2016. július 31. k<jzötti időszakľa. A besorolás
alapjául szo|gźiő fokozat: Pedagógus I., fizetési kategória: 13 az alź.ŕ.bi illetménnyel:

GarantáLt illetmény: 288.301 Ft
Illetménypótlékok

intézményvezętői pótlék - méľtéke : főiskolai illetmény-alap
40 %o-a/36412013.(X.02.\ Kt-hat. 1. oont)

64.067 Ft

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2014.július 3 1.

3) aNapsugaĺ Napkĺizi otthonos óvoda (1086 Budapest, Dankó u. 31.) vezetoi álláshelyére
kiírt pá|yazatot eredménýelennek nyilvánítj a.

Felelős : polgrĺľmester
Hatźriďő : 20 l 4. j únius 25.

4) a326l2013. (VIII.3O.) Koľm. rendelet 24.$ (1) bekezdésének alapjrín vezetőimegbízástad,
Inotainé Srĺlyom Eva részére a Napsugár Napkcizi otthonos óvoda (1086 Buđapest,
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Dankó u. 31.) intézményben
besorolás alapjául szolgáIő
i11etménnye1:

2014. augusztus 1 -

fokozat.. Pedagógus
2015. július 31. közötti időszakĺa. A
I., fizetési kategóľia: 15 az a|ábbi

Garantált illetménv: 304.317 Ft
Illetménypótlékok

íntézményv ezetői pótl ék
40 oÁ-a (3 64 l 2013 .(X. 02. )

- méĺtéke: foiskolai illetmény-alap
Kt-hat. 1. pont)

64.067 Ft

llletménvpótlék ĺisszesen: 64.067 Ft
Osszesen: 368.384 Fr
Kerekítés: +16Ft
MINDOSSZESEN: 368.400 Fr

Felelős: polgármester
Hatlĺridő : 2014.jrilius 3 1.

5) vezetoi megbízást ad dľ. Táľnokiné Joó Ildikó részéte a ľÁ-ľĺ-ra Napközi otthonos
ovoda (1088 Budapest, Rfüóczi út 15.) íntézményben2014. augusztus 0I. _ 2016. július
31. közotti időszakľa. A besorolás alapjául szolgáló fokozat: Peđagógus I., fizetési
katesóľia: 15 az alábbi illetménnvel:

Garantált illetménv: 304.317 Ft
Illetménvpótlékok

íntézményv ezetői p ótlék
40 %o-a (3 64 12013 .(X. 02. )

- mértéke: főiskolai illetmény-alap
Kt-hat. 1. pont)

64.067 Ft

llletménvpótlék osszesen: 64.067 Ft
Osszesen: 368.384 Ft
Kerekítés: +16Ft
MINDOSSZESEN: 368.400 Fr

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: z}I4'július 3 l.

6) vezetói megbízást ad Tavaszĺ Jĺózsefné részére a Kincskeľeső Napkĺizi otthonos óvoda
(1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35 ') intézményben 2014. augusztus 01. _ f0I6. július 3 1.

kcizĺĺtti iđószaha. A besorolás alapjául szo|gźiő fokozat: Pedagógus I', ťlzetési kategória:
15 az alźlbbi illetménnyel:

GaruntáIt illetménv: 304.317 Ft
Illetménypótlékok

intézményv ezetői pótlék - mértéke : főiskolai illetmény-alap
40 oÁ-a (364120|3.(X.02.) Kt-hat. 1. pont) 64.061Ft

munkaközösség-vezetői pótlék - mértéke: főiskolal
illetmény-alap 5 %o (36412013.(X.02.) Kt-hat. 1. pont) 8.008 Ft

Illetménypótlék összesen: 72.075 Fr
Osszesen: 376.392Ft
Keľekítés: +8Ft
MINDOSSZESEN: 376.400Ft
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Felelős: polgármester
Határidő: z}I4.július 3 1.

7) v,ezetői megbízást ad' Yáradiné Orosz Ágnes részére a Pitypang Napközi otthonos
ovoda (1087 Budapest Sztzađos út 14.) iĺtézményben2ll4. augusztus 01. - 2016. július
3l. közcitti időszakĺa. A besorolás alapjául szolgáló fokozat: Pedagógus I., fizetési
katesóľia: 13 az a|ábbi illetménnvel:

Garantált illetménv: 288.301 Ft
Illetménypótlékok

iĺtézményv ezetoi pótlék - méľtéke : főiskolai illetmény-alap
40 oÁ-a c64l20I3.fi.02.) Kt-hat. 1. pont) 64.067 Ft

Illetménypótlék összesen: 64.061Ft
Osszesen: 352.368Ft
Keľekítés: + 32Ft
MINDOSSZESEN: 352.400 Fr

Felelős: polgármester
Hatáľidő: zlI4.július 3 1.

8) vezętoi megbízást ad Juhász Andrea tészéte a Varunk Rád Napközi otthonos óvoda
(1086 Budapest, Csobĺĺnc u.5.) intézményben 2014. október 16. -20l6.július 31. közötti
időszakra. A besorolás alapjául szolgá|ő fokozat: Pedagógus I., fizetési kategóľia: 09 az
a|źlbbi illetménnvel:

Garantźit illetménv: 256.267 Ft
Illetménvpótlékok

intézményv ezetoi pótlék - mértéke : foiskolai illetmény-alap
40 Yo-a (364/20t3.(X.02.) Kt-hat. 1. pont) 64.067 Ft

Illetménypótlék összesen: 64.067 Ft
Osszesen: 320.334Ft
Kerekítés: - 34Ft
MINDOSSZESEN: 320.300 Ft

Felelős : polgiíľmesteľ
Hataľidő: 2014. október 15.

I)r. Kocsis Nĺ.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő_testtilet egyhangú ígen szavazattal elfogađta ahatározatot.

9ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR o ZATH) Z AT ALH)Z MtNo S ÍTETT SZoToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
ĺ35lf014. (vI.25.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1) a Koszoľú Napközi otthonos ovoda (1086 Budapest, Koszoľú u. 14-16.) vezętőí
álláshelyére kiírt páIy ázatoÍ. eredménýelennek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014.június 25.

2) az Nkt. 98. $ (18) bekezdésének alapján uezetói megbízást ad Bukovicsné Nagy Judit
részére a Koszorú Napkĺizi otthonos ovođa (1086 Budapest, Koszoľú u. 14-16.)
intézményben 20|4. augusztus 01. - 2016. július 31. köztjtti időszakĺa. A besorolás
alapjául szo|gá|ő fokozat: Pedagógus I., ĺrzetési kategória: 13 az a|ábbi illetménnyel:

Garantált illetménv: 288.301 Ft
I1letménypótlékok

intézményvezetói pótlék - mértéke:
40 oÁ-a (36412013.6.02.\ Kt-hat. 1.

fóiskolai illetmény-alap
pont) 64.067 Ft

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

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

3) a Napsugĺíľ Napkĺizi otthonos óvoda (1086 Budapest, Dankó u' 31.) vezetői álláshelyére
kiírt pá|y azatot eređménytelennek nyilvánítj a.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: z}I4.junius 25.

4) a326l20I3. (VIII.30.) Koľm. rendelet 24.$ (1) bekezdéséneka|apjývezetoimegbízástad
Inotainé Sólyom Eva részére a Napsugár Napközi otthonos ovoda (1086 Budapest,
Dankó u. 31.) iĺltézményben 2014. auguszťus | - 2015. július 31. kozotti időszakľa. A
besorolás alapjául szo|gá|ő fokozat: Pedagógus I., fizetési kategória: 15 az a|źlbbi
illetménnyel:

Garantá|t illetménv: 304.317 Ft
Illetménypótlékok

intézményv ęzetőĺ pótlék - mértéke : főiskolai illetmény-alap
40 Yo-a (36412013.(X.02.) Kt-hat. 1. pont)

64.067 Ft

Illetménvpótlék összesen: 64.067 Ft
Osszesen: 368.384 Ft
Kerekítés: +16Fr
MINDOSSZESEN: 368.400 Fr

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014.július 3 1.
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5) vezetói megbizźLst ad dľ. Táľnokiné Joó Itdikó tészére a TA-TI-KA Napkozi otthonos
ovoda (1088 Budapest, Rákóczi út 15.) iĺtézményben2014. augusztus 01. - 2016. július
31. közötti időszakra. A besorolás alapjáuI szo|gźtló fokozat: Pedagógus I', ťlzetési
kategória: 15 az alábbi illetmérrnyel:

Garuntá|t illetmé 304.3T1Ft
Illetménvpótlékok

intézményvezetői pótlék - mértéke: főiskolai illetmény-alap
40 %o-a G6412013.(X.02.\ Kt-hat. 1. pont) 64.067 Ft

Illetménvoótlék <jsszesen: 64.067 Ft
Osszesen: 368.384 Ft
Kerekítés: +16Ft
MINDOSSZESEN: 368.400 Fr

Felelős: polgáľmester
Hatarido: 20|4.július 3 1.

6) vezetői megbízźst ad Tavaszi Józsefné részére a Kincskereső Napközi otthonos óvoda
(1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.) inÍézményben 2014. augusztus 0I. _ 2016. július 31.
közötti idósza|<ĺa. A besorolás alapjául szo|gáIő fokozat: Pedagógus I., fizetési kategória:
I 5 az a|ttbbi illetménnyel :

Gaľantált illetménv: 304.317 Fl
Illetménvpótlékok

intézményv ezetői pótlék - méľtéke : főiskolai illetmény-alap
40 Yo-a(36412013.(X.02.) Kt-hat. 1. pont)

64.067 Ft

munkak<jzösség-vezetői pótlék - méľtéke: főiskolai
illetmény-a|ap 5 %o (364l20|3.(X.02.) Kt-hat. 1. pont) 8.008 Ft

Illetménypótlék ĺisszesen: 72.075 Ft
Osszesen: 376.392Ft
Kerekítés: +8Ft
MINDOSSZESEN: 376.400Ft

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: z)I4.július 3 1.

7) vezetói megbízást ad Váradiné Oľosz Ágnes tészére a Pitypang Napközi otthonos
Ővoda (1087 Budapest Százađos út l4.) intézményben2Ot4. augusztus 0|. _20|6. július
31. közĺltti időszakľa. A besoľolás alapjáu| szo|gáló fokozat: Pedagógus I., ťlzetésí
katesória: 13 az alábbi illetménnvel:

Gaľantált illetmény: 288.301 Fr
Illetménvpótlékok

intézményv ezetoi pótlék - mértéke : főiskolai illetmény-alap
40 Yo-aC64/2013.(X.02.) Kt-hat. 1. pont) 64.067 Ft

Illetménypótlék összesen : 64.067 Ft
13



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

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2014.július 3 1.

8) vezetóí megbízást ad Juhász Andrea részéte a Várunk Rád Napközi otthonos lvoda
(1086 Budapest, Csobánc l.5,) intézményben 2014. októbeľ 16. _20I6.július 31. közĺjtti
időszakra. A besorolás alapjául szolgáIő fokozat: Pedagógus I., ťrzetési kategória: 09 az
alábbi illetménnyel:

Garantá|t illetménv: f56.267 Ft
Illetménvoótlékok

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

64.067 Ft

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

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. október 1 5.

Dr. Kocsis ll.áté
Gratulál, megköszöni az ővođavezetők eddigi munkáját, és további jó munkát kíván!

2. P énziigyio kłiltségvetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

Napirend 2ĺ1. pontjz
Javaslat ktiltségvetési átcsoportosításra és tinkoľmányzati feladatokhoz
fedezet biztosításáľa
(írásbeli előterj eszté s, p }TI<EZB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis };4:até - polgármester

Dľ. Kocsis M.áúé
A bizottságok az előterjesztést nem ttrgyaLták. Napirend vitáját megnyitja, és szót ad Pintér
Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Kérdezi, hogy van-e elképzelésfü arról, hogy a Trefort 3-5 szźľľrű ingatlan mennyit ér, és a
befolyó összegből mit terveznek megvalósítani?
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Dr. Kocsis NI.áLté

YáIaszadásramegađja a szőt dr. Sára Botond alpolgármesternek.

Dľ. Sára Botond
A jelenlegi béľlő vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be a Hivatal felé. Biztos, hogy pá|yázati
úton lesz értékcsítvę a:z ingaL|an, LeháL nem biz|'os, hĺrgy a bérlő fogja megvásarolni.
Értékbecslés késztil róla, hogy megtudják' milyen értéket képvisel az ingat|an. A befotyó
bevételt utak és ttrsasházak felújítására fordítják. Tavaly az utak felújítása elkezdődött, de
fonáshiĺĺny miatt nem tudták befejezni. Ez a befoIyó <isszeg k<jrĹilbelül feďezhetné eń. a
hianyző költséget.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
A Trefoľt utcai rendelőt annak idején az onkormányzat úgy kapta meg a Fővárostól,
kötelezővé tette, hogy a belső Józsefuaľosban legyen hasonló egészségügyi ellátás. Tudja,
hogy a Gutenberg téren lesmek házi orvosok és gyeľmekorvosok elhelyezve, de a
,,Trefortban'' voltak szake||źiások is. Nem lesz az gond,ha az onkoľmányzat ezt az épületet
eladja' és a kihelyezett. szakellátások esetleg nem a kerületben maradnak?

Dľ. Kocsis M:áté
Nem, mert a szakellátások biztosítva lesznek a most megújuló Auľóra utcai szakrendelőben,
tęhát a feladatot e|Látják. Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Az előterjesztésben szereplő MANLÍRA Kft-ről szóló résszel kapcsolatban jegyzi meg, hogy
korábban ezt a szetződést az onkormányzat részéró| rosszul kötötték, mert a visszavásarlási
jogot hosszú peľeskedés után sem sikerült érvényesíteni. Azok a felelő döntéshozók, akik
annak idején ań. a szeruőđést az onkormányzatnźi megírtélk, azok még itt vannak-e és
írhatnak-e még hason|ő szerzőđéseket?

Dr. Kocsis NIáté
Yálaszađásramegadja a szőt dr. Mészĺĺľ Erika a|jegyzőnek.

Dľ. Mészár Eľika
Valóban így van, a szerződéS nem tette lehetővé a visszavásĺáľlási jog gyakorlását. Ań,,hogy
ki rontotta el, és mi volt a hiba ań. Jegyzo Asszony fogja kivizsgáltatni.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dľ' Saľa Botond alpolgármesternek.

Dľ. Sára Botond
Alapvetően a Földhivatal utasította vissza a tulajdoni jog bejegyzést a visszavásárlási joguk
gyakorlásánál, és annak az vo|t az oka, hogy a fĺildhivatali gyakorlat megvźtltozott az elmúlt
10 évben. Most a felek valamennyi egybehangző akarata szükséges althoz, hogy a
tulajđonjogok vagy bejegyzésre, vagy visszajegyzésre kerĺiljenek. Maľ nem elég egyoldalú
nyllatkozat visszavásárlási szándékľól, a másik szerzőđó felet is meg kell kérdezni. Ez estben
nem egyezett bele, így utasítoL1a el a Földhivatal abejegyzést. Ebből kozigazgatási per lett és
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a Bíľóság a Földhivatalnak adott igazat. Nem biztos, hogy a szerződéskötéskor volt a hiba,
hiszen a visszavásaľlási jogot 5 év múlva gyakoľolják, és ez íďő alatt a gyakorlat váItozott.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Megadj a a szőtKomássy Ákosnak.

Komássy Ákos
A Kisfaludy utcából a Corvin-közľe töľténő behajtásľól, a stillyedő bójĺĺkkal kapcsolatban
kérdezi, hogy itt mí az új, hiszen ott vannak máĺ bőják. Ha eddig nem aZ Önkormányzat
múködtette, akkoľ ez most többlet kiadás, vagy megtakaútás?

Dr. Kocsis M.áté
Y źtlaszaďásra megadj a a szőt dr . Mészár Eľika alj egyzőnek.

Dr. Mészár Erika
A ,,bójatelepítés'' alatt nem a bőja letelepítést értik, hanem a Térfigyelő Központba való
bekötést éľtik bekötés alatt. Ezplusz költség lesz, de annak éľdekében, hogy helyéľe kerüljön
a feIadat fontos dönteni, meľt itt egy közteľĹileten történő forgalom-szabáIyzásárő|vaĺ szó, és

ezt csak a Kĺjzteriilet-felügyelet láthatja el.

Dr. Kocsis lNĺ'áLté

Megadja aszőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Az akérése, hogyha úgyis folyamatban van avizsgáIat a visszavásarlási joggal kapcsolatban,
akkor annak eredményéről legyenek szívesek tájékońatni a képviselőket.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Köszöni a tźljékoztatást a stillyedő bójával kapcsolatban és azt, hogy megoldódik ez a
pľobléma.

Dľ. Kocsis NIáLIé

Megadja aszőt Páris Gyulánénak.

Páris Gyuláné
A 14-es hataľozati javaslat b.) pontjában a Kisfalu Kft. bonyolítási összege helyesen
l.028.700.- Ft, és a módosítás c.) pontban 4I.852.900 foľintra vá|tozik.

Dr. Kocsis M.áté
További kérdés, hozzásző|ás hiányában a napiľendet. |eztĄa. Szavazásra bocsátja az a|źhbí
hattlr o zati j avas l ats oľt :

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
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l. f014. augusztus 01. napjáva| 1200 darab, l5x7 cm métetu, 1.1200-ig sotszámozott,2500
Ft,- címletű ,,első osztályosok utalvźltlya,, elnevezésű utalváný bocsát ki. Az utalvány
tarta|mazza a kibocsátó önkormányzat nevét, az utalványra vonatkozó utalást, a
felhasznźiźtsi időszakot, azltaLvány értékét, az elfogadő helyek megjelölését, sorszámot, az
ana vaIő utalást, hogy az utalvány másľa át nem nillázhatő és a pecsétlenyomatot.

Felelős: polgármester
Hataridő: Z}l4.június 25.

a VIII. kerületben 2014'július 15. napján lakóhellyel rendelkező első alkalommal iskolai
tanulmányaitmegkezdó (201412015. tanév) általános iskola első osztályos tanulói törvényes
képviselője 5000,- Ft értékű, 2x2500 Ft-os címletű első osztályosok uta|ványában ľészesül
(tanulónként 1 törvényes képviselo). Az utalvány 2014. szeptembeľ 05. napjáig vehető át a
Polgármesteri Hivatal pérlnátábaĺ (Bp. 1082 Baross utca 63-67. II. emelet 20Il2). Az
utalvány igénylőjét egyben az uta|vźnĺlyal torténő vásaľlás során a Jőzsefváros Kĺĺľtyával
való rendelkezők jogállása illeti meg.

Felelős : polgĺírmester
Hataľido: z)I4.június 25.

a határozat 2. pontja szeľinti utalványok 20|4. auguszťus 0I,- 20|4. decembeľ 31. napja
között válthatóak be,kjzfuó|ag az iskolai feladatellátáshozkĺjzvetlenĹil kapcsolódó papíľ és
írőszer teľmékekľe a Jőzsefvźnos Kártya elfogadó paľtnerként műk<jdő KeS Trade Kft
(székhely: 1085 Budapest, József krt.27., képviselő: Dr. Kovács Endre) Bp., VIII. Jőzsef
kÍt. 27. sz. a|atti üzletében, valamint Papelito 29 Kft. (székhely 1089 Budapest, orczy út
2I-23. 7. 43., képviselő: Eľdélyiné Balogh Mária) Bp., VIII. orczy tń 29. sz. alatti
tizletében.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20I 4, június 25.

elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti Íőbb taľtalmi elemekkel az ,,eIső osztályosok
uta|ványa,, beváltóhelyeivel kĺltendő megállapodást és felkéri a polgármesteľt a KeS Trade
Kft-vel, valamint a Papelito 29 Kft-ve| kötendő megállapodás aláítására.

Felelős: polgármester
Hatttridő: 2014. augusztus 1 1 .

a határozat 1. pontjában foglalt utalványok költségvetési fedezete érdekében az
onkormanyzat kiadás 11303 cím ellátottak pénzbeli juttatás e|őirtnyzatźn beln| az
onkormányzati segély _ kĺitelező feladat- e|őirányzakáľól 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
címen belül az önkormĺínyzati segéIy -<jnként vállalt feladat _e|i5irźnyzatára.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20 I 4. j únius 2 5.

a) a Jőzsefvarosi Pedagőgiai Intézet 1084 Budapest, Tolnai u. 7-9. szám a|atti ilI. emeleti
helyiségében 3 db klíma beszerzésétbiztosítja bľuttó 700,0 e Ft összegben.

2.

a
J.

4.

5.

6.
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b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiađás 11108-01 cím finanszírozási
működési bevételen bel.j,| az irtlnyitőszervi tttmogaÍásként folyósított támogatás kiutalása
e\oirányzattľőI700,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a ťtnanszírozási fe|halmozási bevételen beltil az
irényítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

c) az a) pontban foglaltak miaÍla Józsefuarosi Intézményműködtető Kozpont kiadás 72103
cím iskolai - kötelező feladat _ dologi vásáľolt élelmezés céljellegű e|őirtnyzatárő|700,0 e

Ft-ot átcsopoľtosít a72103 cím - önként vállalt feladat _bervhźnás e|oirtlnyzatra, valamint
a bevételi ]2103 cím - kötelező feladat _ működési finanszírozási bevételen beltil az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|áĺ torténő jőváírása

előírźnyzatárőI700,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozásí bevételen bebl| az
irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési sztlľľrltn tĺjľténő jőváirása
eloirányzatźĺa,

Felelős: polgármester
Hatźxidő: 20I 4. június 25.

a) jőváhagyja, hogy a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
47 fő alkalmazottjának heptitisz elleni Twinĺix A+B védőoltás költségének
ťĺnanszírozásához.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormrínyzat kíadás 11303 cím ellátottak pénzbe|i
juttatás eIőirtnyzatán belül az onkormźnyzati segély - kötelező feladat - előiranyzatárőI
500,0 e Ft-ot, az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános tartalékon
belül Santha Péteľné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - e1őiľányzatárőI
200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat - mfüödési
ťlnanszirozási kiadásokon belül az irtnyítószervi támogatásként folyósított támogatás

kiutalás a eloir źny zatár a.

c) az a) pontban foglaltak miaÍi a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ 40t02 cím - önként vá||a|t feladat - bevételi miĺkcjdési ťlnanszirozási bevételen
belül az irtnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án töľténő
jőváirása e|őiráĺyzatát és kiadás dologi eIőirźnyzatát7}},0 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

Felelős: polgármester
Hataľidő: z)I4.junius 25.

a) egyetéľt, hogy aBp., VIII. Tolnai u. 19. száma|atti Tücsök-lak Bölcsődében só szoba
kertilj tin kialakításľa.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmĺínyzatkiaďźs 11107-01 cím mfüĺidési cél és

általános tartalékon belül đr. Kocsis Máté polgármesteri saját keľet - ĺjnként vá|Ialt feladat -

eIóirźnyzataról ĺjsszesen 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím _ önként vźiIalt
feladat - felhalmozási finanszírozási kiadásokon beIĺJl az irányitőszewi támogatásként

folyósítotttámogatáskiutalásae|őfu ányzatfu a.

c)aza)pontbanfoglaltakmiatt a Jőzsefvźrosi Egyesítetett Bölcsődék 40100-02 cím _
önként vá||a\t feladat - bevételi felhalmozási ťĺnanszítozási bevételen belül aZ

8.
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irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|án történő jőváirźĺsa
e|ófuányzatát és a kiadás beruhźuás - eIőirányzatát 300,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

Felelős: polgármesteľ
Határiđo: 20I 4. június 25.

9. a) jőváhagyja, hogy a Víg otthon Idősek Klubia 35. éves fennállásának évfordulója
alkalmából rendezendő kirándulás költségeihez az Onkormźnyzathozzájtru|jon.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11 107-01 cím működési cél és
általános tartalékon belĹil Santha Péterné alpolgármesteri saját keľet - önként vá||alt feladat
- e|oirźlnyzatárő| összesęn 75,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l1108-02 cím _ ĺĺnként vźiIallt
feladat - mfücjdési finanszírozási kiadásokon belül az irányitőszervi támosatásként
fo lyó s ított támo g atás kiutal ás a elóir tny zatár a.

c) az a)pontban foglaltak míatt a Józsefuáľosi Szociális Szo|gáItato és Gyeľmekjóléti
Központ 40105 cím _ tinként vállalt feladat - bevételi működési ťtnanszitozási bevételen
belül az fuźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|án töľténő
jőváirása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirźnyzatát 75,0 e Ft-tal
célj elleggel megemeli.

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

l0. a) a Vajdahunyađ u. 5. telek visszavásarlási eljáľások eredménye miatt az onkormźnyzat
kiadás 11602 cím - ĺlnként vá||a|t feladat _ beruházási 112.000,0 e Ft e|őirtnyzatźft
átcsoportosítja a kiadás 11107-0l cím működési cél és általános taľtalékon belül az
áItalános taľtalék -kotelező feladat _ e|őirányzatára.

b) a Káptalanfiiľedi GyermektidüIo 2014. évi felújítását a kĺivetkező évekľe źúĺJltemezi,
ezért az onkormányzat kiadás 11601 cím - ĺjnként vá|La|t feladat felújítási
e|őirźlnyzatárő| 27.069,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és
általános taľtalékon beli| az általános taľta|ék_ kötelező feladat _ eIoirźnvzatáĺa.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: zll4.június 25.

11. a) a Koszoru utcai Napkdzi otthonos óvoda udvarának felújítási kdltségére a
Józsefuarosi Intézménymfüödtető Kĺizpont költségvetésében I.23 4,7 e Ft-ot biztosít.

b) az onkormlínyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a
múkĺjdési általános taľtalék e|őirtnyzatátőI1.234,7 ę Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02
cím - kötelező feladat _ felhalmozási finanszírozási kiadáson belÚ'I az irányitőszervi
támo gatásként folyó s ított támo gatás kiutalás a e|óir źny zatár a.

c) a Józsefuárosi lntézménymfüödtetési Központ 72|02 cím - kote|ező feladat _ bevételi
fe|halmozási Íinanszírozási bevételen belüI az futnyítószervi támogatásként folyósított
támogatás ťtzetési számIán történő jőváhagyása elofuttnyzatźľ-, valamint a kiadás felújítás
előirányzatát |.234,7 e Ft-tal megemeli az a) pontban foglaltak címén.
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Felelős: polgármester
Hatríridő: f0I4.június 25.

12. a) a Százados úti Bĺjlcsődebejárati kapujának karbantartására 127,0 e Ft-ot, a Tolnai
Lajos u. 19. bölcsőde udvarának árnyékolásaľa 700,0 e Ft-ot biztosít a Józsefuaľosi
Egyesített Bölcsődék költségvetésében.

b) az onkormanyzat kjadás 1II07.02 cím múkodési céI és általános taľtalékon belül a
mfüödési általános taľtalék - kötelező felađat _ e|oirányzatárő| 827,0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11108-02 cím - kĺjtelező feladat - műkcjđési finanszíľozásikíađáson belül az
ítányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őiźnyzatfua I27,0 e Ft-ot a
felha|mozttsi finanszírozási kiadáson belül az irtnyítőszervi támogatásként folyósított
támo gatás kiutal ás a eIőir ány zatár a 7 0 0,0 e Ft- ot.

c) a Jőzsefuáľosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kotelező feladat - bevételi
műköđési ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számlźn ttjrténő jőváirźsa e|oiľányzatát, va|arrint a kiadás dologi
előirźnyzatát céljellegge| 127,0 e Ft-tal megemeli a Szźzados úti bölcsőde kapujának
karbarfiaĺtźtsa címén.

d) a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kĺjtelező feladat - felhalmozási
ťlnanszírozási bevételen belül az fuźnyítőszewi támogatásként folyósított ttlrnogatás ťtzetési
szźlĺmLtn történő jőváírźsa e|óiráĺyzatát és a kiadás bervházásí e|őirźnyzatát 700,0 e Ft-tal
megemeli a Tolnai Lajos u. 19. bölcsőde udvarának árnyékolása címén.
Felelős: polgármester
Hataľidő: f}I4.június 25.

13. a) a Jőzsefyárosi Közteľiilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálatnak a Művésztelep
kerítésének anyagköltségét és festékek k<ĺltségét összesen 800,0 e Ft összegben biztosítja.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormĺĺnyzatkiađás 1l107-01 cím mfütjdési cél és

általános taľtalékon be|ul az źt|ta|ttnos tartalék _ kötelező feladat _ e|őirtnyzatarő| 800,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ önként vá|Ialt feladat - múkĺjdési ťĺnanszirozási
kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított tźlmogatás kiutalása
e|óírányzatára.

c) a Jőzsefuárosi Közteľtilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési SzolgáIat 80103 cím _
kĺjtelező feladat _ műktidési finanszíľozásibevételen belril az ítáĺyitőszervi tźlmogatásként
folyósított támogatás ťĺzetésí sztm|źn történő jővákása elóirźnyzatźń és ezze| egyidejűleg a
kiadás dologi e|őírźnyzatát 800,0 e Ft-talmegemeli.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: \}I4.június 25.

14. a) jőváhagyja, hogy 20L4. évben a Delej u. utca (Golgota utca - Vajda Péter utca kĺjzĺjtti
szakasz,hrsz.38715) felújítása 34.290,0 e Ft összegben és a Tisztes utca (osztály utca
_ Ttjrĺikbecse utca közcitti szakasz, hĺsz. 38839/1) felújítása 6.223,0 e Ft összegben
megvalósuljon.



b) a bonyolítás és mriszaki ellenőrzési feladatokat a Kisfalu Kft.Iát1a,e|, díjazása:
- Delej utca tekintetében a felújítás nettó becsült értékének 3oÁ-a%o+Afa, azaz I.028.700.-

Ft

- Tisztes utca tekintetében a felúj ítás nettó becsült értékének SoÁ-a+Afa, azaz 31 1 . 1 50 Ft.

c) a)-b) pontban foglaltak miatt az Önkormanyzatkiađás 11107-01 cím mfü<jdési cél és
általános tartalékon belu'I az általános tartalék _ kötelező feladat - előirányzatfuőI
4l.852.900.-Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím - önként vá|Ia|t feladat - felújítási
eIőfuźnyzattlra.

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

15. a) a Polgármesteri Hivatal kiadás 1220I-0| cím - kötelező feladat _ dologi kiadás
e|őirányzatárő| 5.182,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1220I-0l cím személyi juttatás
előirányzatára 4.|68,0 e Ft-ot, munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájźru|ási adó
előiráĺyzattra I.014,0 e Ft-ot infoľmáció biĺonsági kĺjtelezettségek teljesítése éľdekében
megbízási címén.

b) a Polgármesteri Hivatal kiadás I2I03 cím - á||amigazgatási felađat _ dologi
e|őirányzatźlrő|, ezen belül állategészségügyi feladatokľő| I.248,0 e Ft-ot átcsoportosít a
személyi juttatás külső megbízási đíj előirányzatáĺa 1.004,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelők
terhelő járulékok és szociális hozzájáĺulási adó eloirtnyzaÍźra 244,0 e Ft-ot
állate gészsé gügyi feladatok bérj elle gű díj azása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014.június 25.

16. a) jőváhagyja, hogy a Trefort 3-5.épiilet étékesítéséhez szfüséges ígazságügyi szakértő
általi értékbecslés elkészítését, a szakértői díjként I.270,0 e Ft-ot biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormanyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és
általános taľtalékon be|iI az általanos tartalék- kotelezó feladat - előfuźnyzattőI I.270,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás II502 cím - önként vá||a|t feladat _ dologi előírányzatára.

Felelős: polgármester
Hatfuiđo: 20I 4.j únius 25.

17 . a) Strázsa u. járđafelúj ításra 3.116,4 e Ft-ot, a Tisztes utcźtban kutyafuttatő lĺa|akításna
4.316,7 e Ft-ot biztosít a Jőzsefvárosi Közterület-felügyelet és Városĺizemeltetési Szolgálat
költségvetésében.

b) az onkormányzatkiadás 11107-01 cím múködési cél és általĺínos tartalékon belül az
általĺínos tarta|ék _ kötelező feladat _ előirźnyzatźrőI7.433,l e Ft-ot átcsopoľtosít akiadás
11108-02 cím - önként vá|Ia|t feladat _ felhalmozási finanszírozási kiadáson be|n| az
iráĺyítőszervi tĺímogatásként folyósított támogatás kiutalása e|i5irtnyzatáta.

c) a Józsefuarosi Közteľület-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgá|at 80103 cím - önként
vállalt feladat felhalmozási ťlnanszírozási bevételen beliil az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás ťtzętési számlán torténő jőváírása e|őfuźnyzatát
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7 .433,I e Ft-tal, a kiadás felújítási előirtnyzatát 3.116,4 e Ft-tal, aberuházási eIoirtnyzatát
4.316,7 e Ft-tal megemeli az a) pontban foglaltak miatt.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014.június 25.

18. a) a VIII. keľület Baross u. 135. szám előtt játszőtér kialakítására 10.000,0 e Ft-ot biĺosít
aJőzsefvtlrosi KözterĹileĹfeltigyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgálat költségvetésében.

b) a, onkormányzatkiađás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon be\iJ| az
általános tartalék - kötelező feladat - e|őirányzatárőI 10.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím - önként vá|Ialt feladat - felhalmozási finanszírozźsi kiadáson belül
azirźnyítőszervítámogatásként folyósított tánogatás kiutalása előirányzatára.

c) a Józsefuaľosi Közteriilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szo|géiat 80103 cím - onként
váIla|t feladat - felhalmozási finanszítozási bevételen belül az itźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési száľrťrźn történő jőváfuása előirányzatát és ezze| egyidejűleg a
kiadás fe|ha|mozéts e|oirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli az a) pontban foglaltak miatt.

Felelős: polgármester
Hatźriđő 2014. június 25.

19. a) a Kisfaludy utcában kiépített süllyedő bója üzemeltetését a Jőzsefvźrosi Kozteriilet-
felügyelet és Városüzemeltetési Szo|gźllat látja e|, melynek telepítési rendszerbe állítási
költségére 4'387,9 Ft-ot, a2014. évi üzemeltetési és fenntartási đijára 1.968,5 e Ft-ot, a
miĺktjdtetés személyi feltételeire 6.032,5 e Ft-ot biztosít.

b) az a) pont foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és

általanos tartalékon be|lj'l' az általános tarta|ék - kötelező feladat - előirányzatárő| _
12.388,9 e Ft-ot átcsoportosit a 11108-02 cím finanszírozási múködési kiadáson be|u| az
írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vtlllalt feladat _
előirźnyzatźĺra.

c) a Jőzsefuárosi Kcjzterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80106 cím _
önként vźtlIa|t feladat - bevétel múködési ťĺnanszítozási bevételeken belül az irźnyítő
szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn történő jőváírás e|őirányzatźi
12.388,9 e Ft-tal, és a kiadás _ önként vállalt feladat - dologi e|őirányzattt 6.356,4 e Ft-
ta|, a szeméIyi juttatás előirźnyzatát 4.750,0 e Ft-tal' a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzźtjźru|ási adó eloirányzatát |,282,5 e Ft-tal megemeli a Kisfaludy utcában
kiépített süllyedő bőja iłzemeltetési köItségei címen.

d) a Kisfaludy utcában kiépített sĺillyeđő bója tizemeltetéséľe előzetes kötelezettséget
vá||a| önként vállalt feladatként 20I5-ÍoI hatźrozat|an időľe évente 19.202.4 e Ft
összegben az ađőbevételęk terhére.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a)-c) pont esetén 2014. június 25. đ) pont esetén a mindenkori költségvetés
tervezése
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20. felkéri a polgármestert, hogy költségvetésľől szóló ľendelet következő módosításáĺá|
vegye figyelembe, valamint a hatźrozat 19.d) pontjában foglaltakat f0I5. évtől a
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: legkésőbb 20|4. december 3I.,f015. évtol a költségvetés tervezése

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 17 ígen, 0 nem szavazatta|, tartőzkodás nélkül a Képviselő-testiilet
el fo gadta a határ o zatot.

ýZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z vĺ nĺo s ÍľpT T S Z ó T t B B S ÉG
HATAROZAT:
I36t2014. (Vr.2s.) 17IGEN

SZUKSEGES

TARTóZKoDÁssALONEM O

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2014. augusztus 01. napjáva| 1200 darab,I5x7 cm méľetű, 1-|200-ig sorszámozotĹ,2500
Ft,- címletú ,,első osztályosok uta|ványa,, elnevezésií utalványt bocsát ki. Az utalvány
tarta|mazza a kibocsátó önkormányzat nevét, az utalvĺínyľa vonatkozó utalást, a
fe|haszná|ási időszakot, azutaIvány értékét, az elfogadő helyek megjelĺilését, soľszámot, az
arravalő utalást, hogy az utalvány másra át nem ruhtzhatő és a pecsétlenyomatot.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: Z}I4.június 25.

2. aYIIJ' kerületben 2014. július 15. napjan lakóhellyel rendelkező első alkalommal iskolai
tanulmiínyait megkezdő (20I4l2015. tanév) általános iskola első osztályos tanulói törvényes
képviselője 5000,- Ft értékű, 2x2500 Ft-os címletű első osztályosok uta|ványában részesiil
(tanulónként 1 tĺjrvényes képvise|ő). Az utalvány 2014. szeptember 05. napjáig vehető át a
Polgármesteri Hivatal pénztarában (Bp. 1082 BaÍoss utca 63-67. II. emelet 20Il2). Az
utalvány igénylőjét egyben az uta|vźnrryal toĺténő vásarlás során a Jőzsefvźros Káľtyával
való rendelkezők jogźtllása illeti meg.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: zll4.junius 25.

3. ahatźltozat 2. pontja szerinti utalványok 2014. auguszfus 0I.- 2014. december 31. napja
köz<jtt válthatóak be,|<lzźtró|ag az iskolai feladatel|átáshoz közvetlentil kapcsolódó papír és
fuőszer termékekľe a Jőzsefvénos Káľtya elfogadó paľtnerként műköđő KeS Trade Kft
(székhely: 1085 Budapest, József krt.27.' képviselő: Dr. Kovács Endre) Bp., VIII. József
krt. 27. sz. alatti izIetében, valamint Papelito 29 Kft. (székhely 1089 Budapest, orczy út
2I-23. 7. 43., képviselő: Erdélyiné Balogh Mária) Bp., VIII. orczy ifi f9. sz. alattí
üzletében.
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Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014.junius 25.

4. elfogadj a az előteqesztés melléklete szerinti főbb tartalmi elemekkeI az ,,elso osztályosok
utalványa'' beváltóhelyeivel kĺjtendő megállapodást és felkéľi a polgármestert a KeS Trade
Kft-vel, valamint a Papelito 29 Kft-vel kötendő megállapodás a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határiđó: 2014. aususztus 1 1 .

5. a határozat 1. **,** foglalt utalványok költségvetési fedezete érdekében az
onkormanyzat kiađźs 11303 cím ellátottak pénzbeli juttatás e|okźnyzatán be|il az
önkormányzati segé|y _ k<jtelező fe|adat- előírányzatáľól 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
címen belül az tinkormányzati segéIy _ćnként vállalt feladat --e|oirányzatára.

Felelős: polgármester
Hatáľiđő: 2014.június 25.

6. a) a Józsefuárosi Pedagógiai Intézet 1084 Budapest, Tolnai u. 7-9. szám alatti III. emeleti
helyiségében 3 db klíma beszetzését biztosítja bruttó 700,0 e Ft <lsszegben.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiađás 11108-01 cím finanszítozási
mfüödési bevételen beliil az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
eIőirtnyzatarő| 700,0 e Ft-ot átcsoportosít a ťlnanszíroztsi fe|ha|mozási bevételen be|u| az
fuźnyítőszervi támogatásként folyósított trímogatás kiutalása előiráĺyzatźĺa.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Jőzsefvźlrosi lntézménymúködtető Kozpont kiadás 72103
cím iskolai _ kötelező feladat - dologi vásárolt élelmezés céljellegű eLőfutnyzatáľőI700,0 e

Ft-ot átcsopoľtosít a72103 cím - onként vállalt feladat _bęnlházźts eloiźlnyzatra, valamint
a bevételi 72103 cím - kötelező felađat - mfüödési finanszírozásí bevételen belül az
itányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn történő jováírása
előirtnyzatárőI700,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási Íinanszirozásí bevételen belül az
itányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźtm|án ttjrténő jóváírása
eIófuźnyzatfua.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20I 4. j unius 25.

7 . a) jőváha1yja, hogy a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 47 fő
alkalmazottjanak heptitisz elleni Twirľix A+B védőoltás költségének finanszírozásához.

b) az a) pontban fogtattak míatt az onkoľmanyzat kiađás 11303 cím ellátottak péĺubelí
juttatás előittnyzatán belül az önkormźnyzati segély _ kötelező feladat - e|őirányzattlrő|
500,0 e Ft-ot' az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános tartalékon
beltil Santha Péterné alpolgármesteri saját keret _ önként vállalt feladat - előirányzatćtrő|
200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként váIIaIt feladat _ mrikcidési
ťlnaĺszítozási kiadásokon belül az íranyitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás
kiutal ás a előir źny zatfu a.



c) az a) pontban foglaltak miaÍt a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ 40102 cím _ önként vállalt feladat - bevételi mtiködési ťĺĺanszirozási bevételen
beltil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szám|án torténő
jőváírásae|őirányzatát és kiadás dologi e|őirttnyzatát700,0 e Ft-tal céljelleggelmegemeli.

Felelős: pĺrlgármester
Hatélríđő: 20I 4. június 25.

8. a) egyetért, hogy a Bp., VilI. Tolnai u. 19. szám alatti Tücsök-lak Bĺjlcsődében só szoba
kerülj tln kialakításra.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiađás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és
általános tartalékon belül dr. Kocsis Máté polgĺĺľmesteri saját keret - önként váI|a|t feladat -
előirányzatáról összesen 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ ĺĺnként váI|a|t
feladat - felhalmozási ťrnanszítozási kiadásokon be|ul az fuányitőszervi támogatásként
fo lyó s ított tiímo gatás kiutal ása eIőir źny zatár a.

c)aza) pontbanfoglaltakmiatt a lőzsefvtrosi Egyesítetett Bölcsődék 40100-02 cím _
<]nként vállalt feladat - bevételi felhalmozási ťlnanszírozási bevételen belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított tttmogatźs fizetési szám|źn történő jőváírása
e|(3irányzatźń és akiadás beruhtzás - eloirányzatát 300,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

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

9. a) jőváhagyja, hogy a Víg otthon Idősek Klubja 35. éves fennállásának évfordulója
alkalmából rendezendő kirándulás költségeihez az onkormźnyzathozzźtjtruljon.

b) az a) pontban foglaltak miaÍt az onkormanyzat kiadás 11 107-01 cím működési cél és
általános taľtalékon beltil Santha Péteľné alpolgármesteľi saját keret - ĺjnként vá||a|t feladat
- e|óirźnyzataÍő| ĺisszesen 75,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ önként vá||a|t
felađat - működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítőszervi támosatásként
folyósítotttźtmogatáskiutalásaelóirźnyzatára.

c) az a)pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi Szociális SzolgáItatő és Gyeľmekjóléti
Központ 40105 cím _ tjnként vá||a|t feladat - bevételi múködési ťtĺanszítozási bevételen
belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési sztĺrián töľténő
jőváírása e|őirźnyzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi e|őirźnyzatát 75,0 e Ft-tal
célj elleggel megemeli.

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

10. a) a Vajdahunyad u. 5. telek visszavásárlási eljáľások eredménye miatt az onkormányzat
kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat _ beruhźnási 112.000,0 e Ft e|óírányzatéú
átcsoportosítja a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon belül az
á|ta|ánostntalék_kötelezőfeladat-e|őirźnyzatfu a.

25



b) a Káptalanfüredi GyermeküdíJlő 2014. évi felújítását a kovetkező évekĺe átlltemezi,
ezért az onkormányzat kiadás 11601 cím - önként vá|Ia|t feladat felújítási
eIőiráĺyzatárő| 21.069,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím mrĺködési cél és

általános taľtalékon belu| az általános tartalék - kĺjtelező feladat _ előirányzatáĺa.

Felelős: polgármester
Határiđő: f}I 4.június 25.

11. a) a Koszoľú utcai Napközi otthonos óvoda udvarának felújítási költségére a
Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Központ költségvetésében I.234'7 e Ft-ot biztosít.

b) az onkormányzatl<lađás 11107-01 cím műktjdési cél és általános taľtalékon belül a
működési általános :artallék e|őirányzatátő| I,234,7 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02
cím - kötelező feladat - felhalmozási ťrnanszirozási kiadáson belül az irányítószervi
támo g atás ként fo lyó s ított támo gatás kiutal ás a eloir ány zatár a.

c) a Józsefuaľosi Intézménymúkodtetési Kĺizpont 72102 cím - k<jtelező fe|ađat - bęvételi
felha|mozźlsi finanszírozási bevételen be|n| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
tttmogatás fizetési számltn történő jóváhagyása e|óirtnyzatát, va|anint a kiadás felújítás
eLőitźnyzatat I .23 4,7 e Ft-tal megemeli az a) poĺtban fo glaltak címén.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: z}I4.június 25.

|2. a) a Szźr;ados úti Bölcsőde bejátati kapujanak karbarfiartásźna 127,0 e Ft-ot, a Tolnai
Lajos u. 19. bölcsőde udvaľának árnyékolźĺstra 700,0 e Ft-ot biĺosít a Józsefuarosi
Egyesített Bĺjlcsődék költségvetésében.

b) a, onkormanyzat kiađás 1|107.0f cím működési cél és źitalános tartalékon belĹil a
műkĺjdési általános tartalék - kötelező feladat _ előkźtnyzatárőI827,0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - műkodési finanszírozási kiadáson belül az
ĺrtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirtnyzatfua I27,0 e Ft-ot a

felha|mozási finanszírozási kiadáson be|n| az kźnyítőszervi támogatásként folyósított
tiímo gatás kiutalás a e|őir źny zatár a 7 0 0,0 e Ft- ot.

c) a Józsefuaľosi Egyesített Bĺjlcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat _ bevételi
mfüĺjdési ťtnaĺszírozásí bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított
tárnogatás ťĺzetési szám|án töľténő jőváfuása elohźnyzatát, valarnint a kiadás dologi
e|őfutnyzatát céljellegge| 127,0 e Ft-tal megemeli a Százados úti bölcsőde kapujĺínak
karbarfiartása címén.

d) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - koteIező feladat _ felhalmozási
ťlnanszítozási bevételen belül azfuányítőszervitttmogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|źn töľténő jőváírźsa e|oirźtĺyzatát és a kiadás beľuhazási e|okányzatát 700,0 e Ft-tal
megemeli a Tolnai Lajos u. 19. bölcsőde udvarának árnyékolása címén.
Fele1ős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014.június 25.
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13. a) a Jőzsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálatnak a Művésztelep
kerítésének anyagköltségét és festékek költségét cisszesen 800,0 e Ft ĺisszegben biztosítja.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormanyzat kiadźs 11 107-01 cím mfüödési cél és
általános tartalékon belul az általános taľta|ék _ kotelező feladat _ e|őirányzatárőI 800,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - onként vállalt feladat - múkĺĺdési ťtnanszítozási
kiadásokon belül az iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
eloirźnyzatźra.

c) a Józsefuárosi Ktizterület-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgálat 80103 cím -
kötelező feladat - működési finanszírozásibevételen belül azirányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás ťĺzetési szám|ántĺjrténő jőváirźsa e|őirányzatát és ezze| egyidejűleg a
kiadás dologi e|őirányzatát 800,0 e Ft-talmegemeli.

Felelős: polgáľmester
Hatźľidő: 20I 4.j rľrius 25.

14. a) jőváhagyja, hogy 2014. évben a Delej u. utca (Golgota utca - Vajda Péter utca kĺjzötti
szakasz,|lĺsz.38715) felújítása 34.290,0 e Ft összegben és a Tisztes utca (osztály utca
_ Törökbecse utca ktjzötti szakasz, hĺsz. 38839/1) felújítása 6.223,0 e Ft összegben
megvalósuljon.

b) a bonyolítáS és műszaki ellenőrzési feladatokat a Kisfalu Kft. látja e|, díjazása:
- Delej utca tekintetében a felújítás nettó becsült értékének 3Yo-aYo+Afa' azaz I.028.700.-

Ft

- Tisztes utca tekintetében a felújítás nettó becsült éľtékének S%,-a+Afa, azaz3I1.150 Ft.

c) a)-b) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím mfütjdési cél és
általános tartalékon be|u| az általiínos tarta|ék - kötelező feladat - e|őirányzatźlro|
4|.852.900.-Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím - önként vá||a|t feladat - felújítási
e|őirźnyzatáĺa.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Határidő: 20I 4.június. 25.

15. a) a Polgáľmesteri Hivatal kiadás I220I-u cím - kote|ezó feladat - dologi kiadás
e|őirźnyzatárő| 5.182,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás I220I-u cím személyi juttatás
elóirźnyzatźra 4.|68,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő jĺĺrulékok és szociális hozzájźnu|ási adó
eIőirźnyzatáĺa L.014,0 e Ft-ot információ biaonsági kötelezettségek teljesítése érdekében
megbízási címén.

b) a Polgáľmesteri Hivatal kiadás I2I03 cím - allanigazgatási feladat _ dologi
e|őirtnyzatáĺő|, ezen belül állategészségügyi feladatokľő| I.248,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
személyi juttatás ktilső megbízźlsi díj előiranyzatáĺa 1.004,0 e Ft-ot, a munkaadót teľhelők
terhelő járulékok és szociális hozzájátu|ási ađő előirźnyzatára 244,0 e Ft-ot
áIlategészségügyifeladatokbérjellegűdijazasacímén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. iúnius 25.
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16. a) jőváhagyja, hogy a Tľefort 3-5.épület étékesítéséhez szükséges igazságiigyi szakértő
általi értékbecslés elkészítését, a szakértői díjként 1.f]0,0 e Ft-ot biaosít.

b) az a) pontban foglaltak miatĺ az onkormanyzat kiadźs 1 1 107-01 cím műkĺjdési cél és

általános tartalékon belül az általános tartalék- kötelező feladat - e|óíttlĺyzatról l .270,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás T1502 cím - önként vállalt feladat - dologi e|óirźnyzatára.

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

17 . a) Strázsa u. jardafelúj ításra 3.116,4 e Ft-ot, a Tisztes utcában kutyafuttató kialakításaľa
4.316,7 e Ft-ot biztosít a Jőzsefvźtosi KöĺerĹilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat
koltségvetésében.

b) az onkormányzatkiadás 11107-01 cím múködési cél és általános tartalékon bęltil az
általános tarta|ék- kcjtelező feladat - eloirtnyzatárőI ].433,I e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím - ĺjnként vállalt feladat - felhalmozási finanszítozási kiadáson belül az
fuányitőszervi támogatásként folyósított ttlmogatás kiutalása előirányzatáĺa.

c) a Józsefuárosi Ktjzteľiilet-felĹigyelet és Városüzemeltetési Szo|gá|at 80103 cím _ ĺjnként
vállalt feladat felhalmozási ťlĺanszírozási bevételen beliil az irányítószeľvi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szźrr:ťrźtn tĺjľténő jővtlírása előirányzatź./-

7 .433,| e Ft-tal, a kiadás felújítási eIőirźnyzatźLt 3.116,4 e Ft-tal, abenlházási előirányzatát
4.316,7 e Ft-tal megemeli az a) pontban foglaltak miatt.

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

18. a) a VIII. kerĹilet Baross u. 135. szam elott játszőtér kialakításĺáľa 10.000'0 e Ft-ot biaosít
aJőzsefvźĺrosi Köĺenilet-feliigyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgálat költségvetésében.

b) az onkoľmĺínyzatkiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általanos tartalékon be|i| az
általános tartalék - kĺjtelező feladat _ előiranyzatźtrőI 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11108-02 cím _ ĺjnként váI|alt feladat - felhalmozási finanszírozási kiadáson beltil
azfuźnyitószervitámogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása e|őítźnyzatára.

c) a Józsefuaľosi Kĺjzteľiĺlet-felügyelet és Városüzeme1tętési Szo|gá|at 80103 cím _ ĺjnként
vállalt feladat - felhalmozási finanszítozási bevételen be|i| azirźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|tn tĺjľténő jőváírása elóirźnyzatát és ezzel egyidejűleg a

kiadás felha|mozás e|őirźtnyzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli az a) pontban foglaltak miatt.

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

19. a) a Kisfaludy utcában kiépített süllyedő bőja uzemeltetését a Jőzsefvárosi Köĺeriilet-
felügyelet és Városüzemeltetési SzoIgá|at |átja eI, melynek telepítési ľendszerbe állítási
koltségére 4.387,9 Ft-ot, a2014. évi iizemeltetési és fenntartási díjára l.968,5 e Ft-ot, a

működtetés személvi feltételeire 6.032.5 e Ft-ot biĺosít.
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b) az a) pont foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és
általános taĺtalékon belĺJ| az általános tartalék - kötelező feladat - előírányzatárőI -
12.388,9 e Ft-ot átcsoportosit a 1I108-02 cím finanszirozási működési kiadáson belül az
iráĺyitőszervi támogatásként folyósított támogatźs kiutalása _ önként vźila|t feladat -
e|őírányzattlra.

c) a Józsefuarosi KözteľĹilet-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat 80106 cím _
önként vállalt feladat - bevétel múkodési ťĺnaĺszírozási bevételeken belül az irźnyítő
szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźĺr;Jáĺl toľténő jőváítás eIőírányzatát
12.388,9 e Ft-tal, és a kiadás _ onként váI|a|t feladat - dologi e|őirźnyzatát 6'356,4 eFt-
ta|, a személyi juttatás előirányzatát 4.750,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és
szociális hozzájáruIási adó előfutlnyzatźLt I.282,5 e Ft-tal megemeli a Kisfaludy utcában
kiépített süllyedő bója üzemeltetési költségei címen.

d) a Kisfaludy utcában kiépített süllyedő bója Ĺizemeltetésére előzetes kĺitelezettséget
vállal önként vállalt feladatként 20I5-tőI hatźnozatlarl időre évente 19.202.4 e Ft
összegben az ađőbevételek teľhére.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-c) pont esetén 2014. junius 25. đ) pont esetén a mindenkori költségvetés
tervezése

20. felkéri a polgármestert, hogy költségvetésről szóló ľendelet k<jvetkező módosításźna|
vegye figyelembe, valamint a hatáĺozat 19.d) pontjában foglaltakat 2015. évtől a
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: legkésőbb 2014. december 3|.,2015. évtőI aköltségvetés teľvezése

3. Váľosrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat diintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Progľam III.
megvalĺósításával kapcsolatban
(írásbeli e|otefi esztés, P OTKEZBE S ITE S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis ll./láté - polgármester

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

Dľ. Kocsis M.áLté
Az eloterjesztést bizottság ĺem tźrgyalta. A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás
hítnyában a napirendi pont targyalásźú|ezźtrja. Szavazásra bocsátja ahatátozati javaslatsoľt.
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1. a) visszavonja a Képviselő-testület I87l20I3.(v.22.) számu határozat 5. pontját és

helyette az a|ábbi hatźn ozatot hozza..
b) felkéri Kisfalu Kft-t, hogy a Dankó utca 17. esetében 2014. junius 5-tőI, aLqzautca
22. esetében2}I4,június 5-tol, aLujza utca 30. esetében z)I4.június 5-tő1, a Magdolna
utca12, esetében 2014. április 23-tőI, a Szeľdahelyi utca 18. esetében2014. ápľilis 23-tőI,
a Magdolna utca 20. esetében a munkaterület kivitelező részére történő átadásátőI
a|kalmazza a 1612010. (III.08.) ĺinkormányzati rcndelet 47. $ (7) bekezdése aIapján
biztosított lakbércsökkentést a komplex felújítási munkálatokkal érintett bérházak bérlői
esetében az épileteket érintő felújítási munkák sikeres múszaki źLtadás-átvételéig.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: z)I4.június 25.

a) a Budapest VIII. keľ., Dobozi utca 13. (hĺsz: 35379) szám a|atti onkoľmányzati
tulajdonban lévő üres telek egy részét a Váltó-sáv A|apítvány (székhely: 1085 Budapest,
Pál u. 2.IIl70., képviseli: Mészĺáros Mercedes kuratóľiumi elnök, ađőszám:18108189-1-
42, nyiIvźntartási szám: 8682) részére a Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása
és rehabilitáciőja,, projekt keretében ,,Magdolna Klub a hátrányos he|yzetu nok számára,,

történő haszná|atába ađja, közösségi kertészkedés sztlmára a Magdolna Negyed Program
III projekt befejezéséig20|5. május 30-ig.
b) az a) pont alapján felkéri a Jőzsefvárosi Köĺertilet-felügyelet és Városiizemeltetési
Szolgálatot, aDobozi utca 13. szálĺl alatti iires telek kozösségi kertészkedés céIjára
töľténo alkalmassá tételére (tereprendezés, kerítésépítés, sziikséges javítások elvégzése)
legkésőbb 2014.július 3 1 -ig.
c) a határozat b) pontja szeľinti felađatra bľuttó 1 millió forint költségének feđezetét a
2014. évi költségvetésben a Magdolna Negyed Pľojekt 11604 kiadási előirźnyzatán
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek köItségei előiráĺyzat teľhéľe a
Józsefuaľosi Kcjzterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében
céljelleggel.
d) fentiek miatt az onkormanyzatkiadás I|604 cím közterületi beruházásoknáI felmerülő
egyęs elemek költségei dologi e|őirányzatról _ tjnként vállalt feladat _ 1.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a ťĺnanszítoztsi mfüödési kiadáson be|u| az irźlnyitőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása _ ĺinként vállalt feladat - e|óirźnyzatára.
e) a Józsefuarosi Közteľület-felügyelet és Varostizemeltetési Szolgálat 80103 cím _
önként vállalt feladat _ bevételi műkodési ťlnanszírozási bevételen belül azirźlnyitőszervi
támogatásként folyósított tĺímogatás ťlzetési számlán történő jővtńrása e|őírányzatát és

ezzel egyiđejűleg a kiadás dologi eIőirźnyzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Hatttridő : 20I 4. június 25.

a) kezdeményezi a KMOP-ĺ].llB-I2-k-2012-0001 azonosító számu,,,Budapest-
Józsefuáros Magdolna Negyed Progľam III.'' c. pľojekt,műszaki tarta|om bővítését azEI
/ onkormanyzati tulajdonban tévő lakóépiiletek; az E2 l Ttrsashźzi tulajdonban lévő
lakóépületeĘ valamint a K l Közterĺ.ilet ľehabilitáció projektelem tekintetében a
benftźr;źsi pľojektelemeken keletkezeĹt. maradványösszeg, valamint a projekt általános
taľtal ékanak fe|haszná|ás a cél i ábó l az a|źlbbi tartal o mmal :

2.

a
J.
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Bérházak felújítása
{ettó FÍ

Fedezet 1: Proiekt általános tartalék I 187 5't1

Fedezet 2: onkormáĺyzati tulajdonban Iévó bérhźzak
felújításahoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások
visszaigényelhető áfa (műszaki ellenőrzés,
tervellenőrz és, terv ezoi művezetés)

i 939 0s4

Fedezet összesen a bérházak feIiĄitásához
kapcsolódóan

š8 126 625

Bérhźnak Javasolt új műszaki tartalom
nettó
becsült
költséę Ft

bruttó
becsült
kökséę FÍ

elszdmolhątó
becsült
költséę Ft

Bauer u. 11 tetőfelúiítás r 000 000 t 350 000
' 
000 000

e l ektromo s nagy j av ítźs I 000 000 I 540 000 l 000 000

kéményfej átépités, tetőjáĺda
kiépítés, bélelés

r 000 000 r 080 000 I 000 000

Karácsony S.
f2.

utcai épületszáľny zźrőťodém
megerősítés, hőszigetelés r 000 000 t 350 000 ; 000 000

Kisfuvaľos u. 8 udvari homlokzati ablakok
részleges cseréie

t 000 000 r 080 000 000 000

Lujza34. kéményfej átépítés, tetojtnda
kiépítés' bélelés ' 

000 000 i 350 000 t 000 000

Magdolna u.47. tetőfelújítás | 000 000 0 160 000 I 000 000

kéményfej átépítés, tetőjáĺđa
kiépítés, bélęlés i 000 000 0 160 000 I 000 000

elektľomo s nagyj avítás 000 000 ; 080 000 r 000 000

udvaĺi homlokzat 0 000 000 2 700 000 l0 000 000

Magdolna u.12. plusz kéményj árat bélelések t 000 000 080 000 t 000 000

villámvédelmi rendszeľ kiépítése
terwel

I 500 000 t 71s 000 r 500 000

Magdolna u.20. villámvédelmi rendszer kiépítése
terwel

t s00 000 t 715 000 + s00 000

Lakások lakáscsatolások, szomszédsági
házmesteri lakások lakhatóvá
tétele

!0 000 000 ls 400 000 l0 000 000

Bérházak új műszaki tarta|mźnak ktĺltsége
mind<isszesen:

t8 000 000 r l 760 000 t8 000 000

F edezet cisszesen feđezí a költséseket t8 126 62s

Közteriiletek felúi ítása
rleftó Ft ]ruttó Ft

Fedezet t6 761 336 I l0 186 897

KözteľĹiletek Javasolt új műszaki taľtalom
nettó
bęcstilt
költsés Ft

bľuttó
becsült
költsée Ft

elszámolható
becsült
kĺiltsée Ft

Kisfuvaros utca S zegélycse r e p átat|arl o ldalon l s83 500 r 551 045 551 045

Homok utca
Nagyfelriletrí javítás,

i źlr đaf eliiítás, épül etszi g ete 1 é s
192 946 0 405 041 0 405 041
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Fiumei út
Szervizllt burkolat átépítés,
i árdaéoítés. zöldfelület rendezés

16 905 250 1 469 668 1 469 668

Baross utca
S zerviztlt felúj ítása, j aľdafelúj ítás,
zoldfelület rendezés

t7 814 000 t2 623180 ,.2 623',780

KáIvtriatér Fútőelemek 472 441 ;00 000 t00 000

Teleki tér Szoborriasztó 118 lt0 150 000 150 000

Kĺjzterületek úi műszaki l.zrtalrmának költsége
mindĺjsszesen: I7 086247 59',799 534 59 799 s34

Fedezet összesen feđezi a költségeket és maľadván1
kéoződik

86 761 336 l l0 18ó 897

Maľadvánv ,0 387 363

Nonprofit helyiségek, és taĺsasházak {ettó Ft ]ruttó Ft

Fedezet (közterület marađvány) ;0 387 363

Nonpľofit
helyiségek

Javasolt új mrĺszaki taľtalom
nettó
becsült
köItsés

bruttó
bęcsült
költsés

elszámolható
becsült
költsée

Valamennyi
címen

beépített bútorok 10 000 000 12 700 000 l2 700 000

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

Teleki tér 5. tuzfa|. kéménv 149 606 r 000 000 I 000 000

Lujzautca 18. víl1ámhaľítóľendszer kiépítése 968 s04 ) s00 000 l s00 000

Mátyás téľ 13. kéménymagasítás ;299 213 I 000 000 I 000 000

Dobozi utcaZ3. utcai homlokzatfelúj ítás 3 500 000 17 145 000 t7 145 000

Társ. házak új műszaki tntalmának költsége
mindrisszesen:

l8 854 331 !6 645 000 !6 645 000

NonproÍit helyiségek és ttlĺsasházak új műszaki
taľtalmĺĺnak költsése

8 854 33r t9 345 000 tr} 144 s34

Fedezet cĺsszesen feđezi a költséseket t0 387 363

b) felkéri a Rév8 Zrt. mb. cégvezetőjét a jelen határozat 4.a pont szerinti taľtalomnak
megfelelő Támogatási Szerződés módosításához szĹikséges dokumentáciő ĺjsszeállításaľa.
c) az Ez l rarcashtľzi tulajdonban lévő lakóépületek felújítása alprogĺam műszaki
tartalom bővítése érdekében a Konzorciumi Egyĺittmúködési Megállapodást módosítja'
d) felhatalmazza a Polgáľmestert Támogatási Szeruőđés módosítása iránti kéĺelem
benffitásáľa a Pro Regio Nkft. részére és a Támogatási Szerzőđés és a Konzorciumi
Egytittműködési Megállapodás módosításán ak a|áítźsźra.
e) a Támogatási szerzódés módosításának befogađását mege|ozóen a KáIvária tér
Fűtőelemek bęszerzésére 600,0 e Ft összegben, a Teleki tér Szoborriasńő bęszerzéséte
150,0 e Ft összegben a beszeruési e|jźttást megindída, melynek fedezete a Támogatási
szerződés módosításának befogađásáig a 11604 címen tervezętt önkormĺĺnyzati sajźlt

fonásból a köZtertiletiberuhazásoknál felmerülő egyes elemek költségei e|őirányzata.

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

4. a) a Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Kcjzteľületi alprogram részeként bevonni
tervezet., fővárosi tulajdonban álló új elemek - Baľoss utcai szerviz ut a Lujza utca és
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Dobozi utca közĺjtt, illetve a Fiumei uti szerviz út megújítźsa a Teleki téľ mellett _
tekintetében a sziikséges megállapodást Budapest Főváros onkoľmányzatávaImegköti.
b) felkéri a polgármestert a szükséges megállapodás előkészítéséľe, és a Budapest
Főváros onkormányzatánakKözgytĺlési elfogadó dĺjntését kcjvetően arľrak a|áírására.

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

5. az MNP-III-PA/01 kódszámmal, ,,Közösségi Akciók'' címmel kiírt mini-projekt
p á|y ázati felhívás tźr gy élban a
o Budapest VIII. keriilet, Dankó utca 38. Tttrsasház
o J őzsefvźtrosi Kcizöss égi HazakNonprofit Kft .

o Budapest VIII. keľület, Lujzautca26. Táľsashaz
o Buđapest VIII. keľület, Mátyás tét 3.Tźtrsasház

o Társak a Teleki térért Egyesület
által benyúj tott páIy ázatok érvényes ek.

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

6. az MNP-III PA/01 kódszámmal, ,,Kcizösségi Akciók'' címmel kiírt mini-projekt
pá|y ázati elj árást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2014.június 25.

7' az MNP-Iil_PNIŻ kódszĺímmal, ,,Bűnmegelőzési akciók'' címmel kiíľt mini-projekt
p áIy ázati felhívás tár gy áb an a
o Horizont Szociális A|apíŃźny
o J őzsefyźrosi Szabadidős Egyesület
o Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 4. Társashźz
által b enyúj tott p á|y ánato k érvénye s ek.

Felelős: polgáľmester
Határiđő : 20 I 4. június 25.

8. az MNP-II_PN}Ż kódszámmal, ,,BűnmegeLozési akciók'' címmel kiírt mini-projekt
p áIy tĺzati elj árást eredménye snek nyilvanítj a.

Felelős: polgármester
Határiďő : 20 I 4. j únius 25.

9. az MNP-III_PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok'' címmel
ki íĺt mini -proj ekt p áIy azati fel hívás tár gy áb an a
o Budapesti Műszaki Egyetem Építészmémöki Kara
o Hoľizont Szociális Alapítvany
o Autómentes nap a keszty'íigyárban



o Jőzsefváĺosi Szabadidős Egyesület
o Kapocs Ifiúsági Önsegítő Szolgá|at Alapítvźny
o Kunt Emő Képíró Mrĺhely Egyestilet
által benýj tott pźiy ázaÍok érvényes ek.

Felelős: polgármester
Hatćĺľiđő : 201 4, június 25.

I0. az MNP-III_PA/03 kódszźtmmal,,,Sport, szabadidő, egyéb lakossági progľamok'' címmel
kiírt mini-pľoj ekt ptiy ázati elj áľást eredményesnek nyilvánítj a.

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

11. ahatźrozat 5.,7.,9., pontja alapjántámogatási szeľződést köt a
a.) Budapest VIII. kerület, Dankó utca 38. Ttttsasházzal (székhely: 1086 Budapest, Dankó

u. 36., adőszám 2889I]8I-|-4I), mely alapjan a,,Kerékpáľ taroló kialakításď' mini-
projekt megvalósítására775.I70 Ft vissza nem téľítendő támogatásban részesiil.

b.) Józsefuaĺosi KtjzösségiHázak Nonprofit Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér
15., cégjegyzékszám:01-09-942622, adőszám:22766117-2-42), mely alapjan ,,En kis
kertet kerteltem'' közĺisségi haszntiatű zöldteľtilet létrehozása és műkodtetése a
Kesztýgyźn Közĺĺsségi Hďz Női csoportjának közreműkodésével mini-projekt
megvalósít ásáĺa 252.81 9 Ft vissza nem téľítendő támogatásban részesiil'

c.) Budapest VIII. keľület, Lujzautca26.Tfusasházzal (székhely: 1086 Budapest, Lujzau.
26. adőszźml: 28894928-I-42), mely alapján a Jó ktjzösség- jó kozérzet,, mini-pľojekt
megvalósításáľa 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

d.) Budapest VIII. kerület, Mátyás téľ 3. Társasházzal (székhely: 1084 Budapest' Mátyás
tér. 3., adőszźlm: 286259|5-I-42), mely a|apjarl a ,,Rigó udvaÍ'' mini-projekt
me gvaló sít ásfu a 3 02.39 9 Ft vis sza nem térítendő támo gatásban részesiil.

e.) Taĺsak a Teleki térért Egyesülettel (székhely: 1086 Budapest, Teleki tér 24. 1. 10.,

nyilvantatási szám: |5236, adőszám: 185t5592-2-41), mely a|apján a ,,Teleki tér és

Magdolna negyed lakosságának egymásra taláIásźnak beindítása'' miđ-pľojekt
megvaló sít ásźtr a 299 5 .3 I 4 F t vissza nem téľítendő támo gatásban részesül.

f.) Hoľizont Szociális Alapítvánnyal (székhely: 1090 Budapest, Ráday u.52. fsz.7',
nyilvántaľtźsi szán: 1090, adószám: 18006159-I-43)' mely alapjźn a ,,Ktizĺisen a
kĺizĺisségéľt'' mini-projekt megvalósításara |.723.279 Ft vissza nem téľítendő

támogatásban részesiil.
g.) Józsefuarosi Szabadidős Egyesülettel (székhely: 1086 Budapest, Szuz u. 5-7.III. 23.,

adőszźm I8I8I342-I-42), mely a|apjźn a ,,Tanodakóstolgató'' mini-pľojekt
megvalósít ásfua 1 .47 1 .350 Ft vissza nem téľítendő támogatásban részesül.

h.) Budapest VIII. kertilet, Mátyás tér 4. Tátsashźzza| (székhely: 1084 Budapest, Mátyás
tér. 4., aďőszárn: 2853883I-I-42), mely alapján a ,,Bűnmegelozés és kozbinonság
fokozása aMátyás tér 4. szćml a|att,' mini-projekt megvalósítására 783.493 Ft vissza
nem térítendő támogatásban ľészesiil.

i.) Budapesti Műszaki Egyetem Epítészmémĺiki Kaľával (székhely: 1111 Budapest,
Múegyetem ľakpart 3., ađőszźĺĺ: 15308799-2-43), mely alapján a ,,Mikľomagdolna
Közösségi Tervező Műhely'' mini-projekt megvalósításna 298.597 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesül.

j') Horizont Szociális Alapítvánnyal (székhely: 1090 Budapest, Ráday l.52. fsz.7.,
nyilvántaľtási szám: 1090, adőszám: 18006159-I-43), mely alapján a,,Kalandrafel,vár



a kölyök pagony!'' mini-projekt megvalósításaľa 300.000 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesül'

k.) Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér
15., cégtregyzékszám: 0I-09-942622, ađőszám 22766117-2-42), mely a|apján
,,Autómentes nap a kesztytlgyárban mini-projekt megvalósításáta 295.440 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesül.

1.) Józsefuárosi Szabadidős Egyesülettel (székhely: 1086 Budapest, Szuzu. 5-7.III.23,
ađőszám: I8I8I342-I-42), me|y alapján a ,,Mátyás mesék'' Szabadiđos rendezvények
gyermekeknek és szüleiknek'' mini-projekt megvalósításara 288.000 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesül.

m.)Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvaľuryal (székhely:1146 Budapest, Zichy M.
u. I4., nyilvántartási szátl: IL39, adőszéĺrl: 19651989-I-42), mely a|apján a

,,Iskolakezdés játékosan'' mini-projekt megvalósításźra298.213 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesül.

n.) Kunt Emő Képíró Múhely Egyesülettel (székhely: 3526 Miskolc Katowice u. 47. 4/4.,
nyilvĺĺntartási szĺím: 63625, adőszźlm: I8444t5I-1-05), mely alapján a ,,Iskolakezďés
játékosan'' mini-projekt megvalósításara 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban
ľészesiil.

Felelős: polgáľmester
Hatariđo : 20I 4, j únius 25.

o) az a)-n) pontokban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás 11604 cím _ önként vállalt
feladat Program Alap dologi _ előiranyzatárő| 13.084,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan
ezencim_ önként vaIIaIt feladat - múködési célú támosatások áI|amhánartáson kívĹilre
előirányzatra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2}I4.június 25.

12, a hatátozat 11. pontja a|apján felkéri a polgármestert a tźtmogatási szerződések
aláírására.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: z}I4.július 3 1.

13. felkéri a Polgármestert, hogy ameruryiben a közreműködő szervezet a Tárlogatási
szerzódést befogadja, az awtak megfelelő költségvetés módosítása érdekében készítsen
előterjesztést.

Felelős: polgármester
Hatźrĺdő: atźtmogatási szerzőđés befogadását k<jvető következő képviselő-testÍileti ülés

14. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításánál a
hatát o zatb arl fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős : polgĺírmester
Hatźríđo : legkésőbb 20I 4. decembeľ 3 1 .
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Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 16 igen szavazat, el|enszavazat és tartőzkodás nélkül a Képviselő-testület
el fo gadta a hatát o zatot.

ĺZ^VAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATlľrIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT S Zó ToB B S É G S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
(Szili Baliázs képviselő a szaYazásban nem vett ľészt)
137t2014. (Vr.2s.) 16 rGEN 0 NEM 0 TARTOZKODASSAL

A Képviselő.testület úgy dönt, hogy

1. a) visszavonja a Képviselő-testület L87l2013.(v.f2.) sztrrlű határozat 5. pontját és

helyette az a|ábbi hatźr ozatot hozza..
b) felkéri Kisfalu Kft-t, hogy a Dankó utca 17. esetében 2014. junius S-tol, a Lujza utca
22. esetében2}I4'június 5-tő|, aLujzautca 30. esetében f)I4.junius 5-tő1, a Magdolna
utca12' esetében 2014. ápľilis 23-tő|, a Szęľdahelyi utca 18. esetébenf0I4. április 23-tő|,
a Magdo1na utca 20. esetében a munkateľület kivitelező részére történő źńađástńő|

a|ka|mazza a 1612010. (III.08.) tinkormányzati rcnđeIet 47. $ (7) bekezdése a|apján
biaosított lakbércscjkkentést a komplex felújítási munkálatokkal érintett bérhtzak béľlői
esetében az épületeket érintő felújítási munkak sikeres műszaki źúadás-átvételéig.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺíľidő: z)I4.junius 25.

2. a) a Budapest VIII. ker., Dobozi utca 13. (hľsz: 35379) szźlĺrl aIatÍi önkormányzati
tulajdonban lévő iires telek egy részét a Váltó-sáv Alapítvrĺny (székhely: 1085 Buđapest,
Pálu. 2.IIlrc., képviseli: Mészáros Meľcedes kuľatóriumi elnĺjk, adőszám:18108189-1-
42, nyi|vártaľtási szttm:8682) tészérę a Tarsadalomból kiľekesńett nők foglalkońatása
és rehabilitáciőjď, pľojekt keretében ,,Magdolna K]ub a hátľányos he|yzetíi nők számtrď,
töľténő hasznáIatába aďja, közösségi kertészkedés számźra a Magdolna Negyed Program
III projekt befejezéséig2015. május 3O-ig.

b) az a) pont alapján felkéri a Jőzsefvźrosi KcjzteľÍilet-feliĺgyelet és VárosĹizemęltetési
Szolgálatot, a Dobozi utca 13. szám alatti iires telek közösségi kertészkedés céIjfua
történő alkalmassá tételére (teľeprendezés, kerítésépítés, sztikséges javítások elvégzése)
legkésőbb 2014,július 3 1 -ig.
c) a hatarozatb) pontja szerinti fe|ađatra bruttó 1 millió forint koltségének feđezetét a
2014. évi költségvetésben a Magdolna Negyed Projekt 11604 kiadási elofuányzatźn
közteľiileti beruhazásoknál felmerülő egyes elemek költségei előfuźnyzat teľhére a
Józsefuaľosi KözterĹilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szo|gźiat költségvetésében
céljelleggel.
d) fentiek miatt az onkormanyzatkiadás 11604 cím közterületi beruhazásoknál felmeľülő
egyes elemek költségei dologi előirányzatról - ĺ'nként vállalt feladat _ 1.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a finanszírozási működési kiadáson bellůl az irányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása - önként vá||a|t feladat - előirźnyzatá'ra.
e) a Jőzsefuaľosi Közteľület-felĹigyelet és Városüzemeltetési Szo|gáIat 80103 cím -
önként vállalt feladat - bevételi működési ťlnanszirozási bevételen belül az irtnyítőszervi
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támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźľrián történő jőváírása e|őirányzatát és
ezze| egyidejűleg a kiadás dologi előlráĺyzatát 1.000,0 e Fttal megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 201,4.június 25.

3. a) kezdeményezi a KMOP-S.1.IlB-12-k-2012-0001 azonosító sztlmu, ,,Budapest-
Józsefuaľos Magdolna Negyed Program III.'' c. projekt műszaki tartalom bővítését azEI
/ onkormányzati tulajdonban lévő lakóéptiletek; az E2 l Társashazi tulajdonban lévő
lakóéptiletek; valamint a K l Közterület ľehabilitáció projektelem tekintetében a
beľuhazási pľojektelemeken keletkęzett maľađványösszeg, valamint a projekt általános
tartalékanakf e|hasznźiźlsacéliábólazaltlbbitartalommal:

Bétházak felúiítása
{ettó Ft

Feđezet 1: Proiekt általános tartalék | 187 571

F edezet 2 : onkorm ány zati tul aj đo nb an |év ő b éthźaak
feli$ításźlhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások
visszaigényęlhető áfa (múszaki ellenőľzés,
teľvellenőr zés, tew ezői művezetés)

;939 054

Fedezet osszesen a bérhéaak fe|tiításához
kapcsolódóan

i8 126 62s

Bérhazak Javasolt új mríszaki tartalom
nettó
becsült
költsép Ft

bľuttó
becsült
kakséę Ft

elszómolható
becsült
koltsés Ft

Bauer u. 11 tetőfelújítás r 000 000 t 350 000 t 000 000

elektromos nagyj avítás l 000 000 ! 540 000 z 000 000

kéményfej źttépítés, tetőjárďa
kiéoítés. bélelés

ĺ 000 000 t 080 000 I 000 000

Karácsony S.
22.

utcai épületszárny zźtrőťođém
megeľősítés, hőszigetelés

r 000 000 t 350 000 r 000 000

Kisfuvaros u. 8 udvari homlokzati ablakok
részleses cseréie

000 000 r 080 000 r 000 000

Lujza34. kéményfej átépítés, tetőjáĺďa
kiépítés, bélelés

; 000 000 t 350 000 t 000 000

Masdolna u.47. tętőfęlúiítás | 000 000 l0 160 000 I 000 000

kéményfej átépítés, tetőjfuđa
kiépítés, bélelés

| 000 000 10 160 000 t 000 000

e l ektromo s nagyj av ítás r 000 000 t 080 000 t 000 000

udvari homlokzat 0 000 000 12 700 000 t0 000 000

Magdolna u.12. plusz kéményj árat bélelések I 000 000 r 080 000 r 000 000

villámvédelmi rendszer kiépítése
terwel

ĺ 500 000
' 
715 000 I 500 000

Magdolna u.20. villámvédelmi rendszer kiépítése
teľwel

I s00 000
' 
715 000 I s00 000

Lakások lakáscsatolások, szomszédsági
házmesteľi lakások lakhatóvá l0 000 000 15 400 000 10 000 000
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tétele

Bérhazak új mrĺszaki tartalmźnak költsége
mindosszesen:

t8 000 000 111 760000 t8 000 000

Fedezet összesen fedezi a költséseket l8 126 625

KozterĹiletek felúi ítása
{ettó Ft ]ruttó Ft

Fedezet t6 76t 336 l0 186 897

KoZterĹiletek Javasolt új műszaki taľtalom
nettó
becsült
költsée Ft

bruttó
becsült
költsée Ft

ęlszámolható
becstilt
költsés Ft

Kisfuvaros utca S ze sélvcse r e pár at|an oldalon l 583 500 I 551 045 t 551 045

Homok utca
Nagyfeltiletú javítás,
i aľdafelúi ítás' épületszigetelés

r92 946 0 405 041 r0 405 041

Fiumei út
Szewizűt burkolat átépítés,
iáĺdaépítés, zöldfeltilet ľendezés

16 905 250 I 469 668 ,-t 469 668

Baross utca
Szerv izut felúj ítása, j árdafelúj ítás,
zöldfelület rendezés

7 814 000 t-2 623 780 )-f 623 780

Kźiváriatér Fűtőelemek 472 44r t00 000 t00 000

Teleki téľ Szoboľľiasztó ll8 r10 150 000 150 000

KözterĹiletek új mtĺszaki tartalmának kĺiltségt
mindösszesen: 7 086247 59',799 s34 59',799 s34

Fedezet összesen feđezi a kĺiltségeket és maradván)
képződik

86 761 336 I r0 186 897

Maľadvány ;0 387 363

Nonprofit helyiségek, és tĺĺrsasházak ,lettó Ft ]ruttó Ft

Fedezet (közteriilet maĺadvány) ;0 387 363

Nonprofit
helyiségek

Javasolt új mtĺszaki taľtalom
nettó
becsült
költsée

bruttó
becsült
költsés

elszámolható
becsült
költség

Valamerľlyi
címen

beépített bútorok 0 000 000 12 700 000 12 700 000

Tĺĺľsashazak
Teleki tér 3. 2 db erké|y bontása és újľaépítése 937 008 r 000 000

' 
000 000

Teleki tér 5. tuzfa|. kémónv r49 606 ĺ 000 000 r 000 000

Lujzautca 18. v i||áll:háritóľendszeľ kiépíté s e 968 504 l s00 000 l 500 000

Mátyás tér 13. kéménymagasítás ;299 213 I 000 000 t 000 000

Dobozi utcaZ3. utcai homlokzatfelúj ítás 3 s00 000 I7 145 000 7 14s 000

Táľs. házak új műszaki tartalmának költsége
mindösszesen:

18 854 331 16 645 000 6 645 000

Nonpľofit helyiségek és ttlrsashźnak új műszaki
taľtalmának kĺjltsése

t8 854 331 t9 345 000 tr} 144 534

Fedezet tisszesen feđezi a kĺjltséeeket t0 387 363

b) felkéri a RévS Ztt. mb. cégvezetőjét a jelen hatttrozat 4.a pont szerinti taľtalomnak
megfelelő Tĺĺmogatási Szerzoďés módosításához szukséges dokumentáció összeállításaľa.
c) aZ E2 l ra,sashźui tulajdonban lévő lakóépületek felújítása alprogľam mllszaki
taľtalom bővítése érdekében a Konzorciumi E gyüttműködési Me gállapodást mó do sítj a.



4.

d) felhatalmazza a Polgármestert Támogatási Szerzőđés módosítása iránti kérelem
benffitásaľa a Pro Regio Nkft. ľészére és a Támogatásí Szerzóđés és a Konzorciumi
E gyüttműko dé s i Me gállap o dás mó do s ítás án ak a|áír ásár a.

e) a Támogatási szerzőďés módosításának befogadását megelózően a Ká|vfuia tét
Fűtőelemek beszęrzésére 600'0 e Ft ĺisszegben, a Teleki téľ Szoboĺľiasńő beszeruésérę
150,0 e Ft ĺisszegben a beszerzésí eljárást megindítja, melynek fedezete a Támogatási
szerzóđés módosításának befogadásźig a 11604 címen tervezett onkormányzati saját
fonásból a ktiĺertiletiberuházásoknál felmeľülő egyes elemek koltségei e|őirányzata.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2}I4.június 25.

a) a Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Közteľtileti alprogram részeként bevonni
tervezett, főváľosi tulajdonban ál1ó új elemek _ Baľoss utcai szeľvizut aLujza utca és
Dobozi utca között, illetvę a Fiumei űtí szewiz út megújítása a Teleki tér mellett _
tekintetében a szfü sége s megállapodást Budapest Főváro s onkoľmán y zatáv a| me gkĺiti.
b) felkéri a polgáľmesteľt a szükséges megállapodás előkészítéséľe, és a Budapest
Fővaros onkormányzattnakKözgytĺlési elfogadó döntését kĺjvetően annak a|áirására.

Felelős: polgĺĺrmester
Határidő: 201 4. június 25.

az MNP-III_PA/01 kódszámmal, ,,Kĺizösségi Akciók'' címmel kiírt mini-projekt
ptiy ázati felhívás tár gy áb an a
o Budapest VIII. keľtilet, Dankó utca 38. Társasház
o J őzsefv áĺosi K<jzĺjss égi Házak Nonprofi t Kft .

o Budapęst VIII. keľtilet, Lujza utca 26. T źrsasház
o Budapest VIII. keľület, Mátyás tét 3.Tfusashźz

o Tiíľsak a Teleki térért Egyesület
által benyúj tott páLyázatok érvényesek.

Felelős: polgáľmester
}Jatáridő : 20 I 4. j únius 25.

6. az MNP-III PA/01 kóđszámmal, ,,Közösségi Akciók'' címmel kiírt mini-projekt
pźiyźzati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2)I4.június 25.

7. az MNP-IILPA/O2 kódszámmal, ,'Búnmegelőzési akciók'' címmel kiírt mini-projekt
p á|y źnati felhívás tát gy áb an a
o Horizont Szociális Alapítvany
o Józsefuaĺosi Szabađidős Egyesiilet
o Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 4.Társasház
által benffi tott ptl|y ázatok érvényesek.
Felelős: polgármester
Határido: 201' 4. iúnius 25.
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8.

9.

az MNP-III-PN}} kódszámmal, ,,Bűnmegelozési akciók'' címmel kiírt mini-pľojekt
p áIy ázati elj árást eredménye snek nyi lvánítj a.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 201 4. június 25.

az MNP-III_PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok'' címmel
ki írt mini -pĺoj ekt p tlly tlzati felhívás tár gy áb an a
o Budapesti Műszaki Egyetem Építészméľnöki Kara
o Hoĺizont Szociális Alapítvány
o Autómentes nap akesüyugyźrban
o Józsefuarosi Szabadidős Egyesület
o Kapocs Ifi úsági onsegítő Szo\gá|at Alapítvány
o Kunt Emő Képíró Mrihely Egyesület
által benýj tott p áIy źnatok érvénye s ek.

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

I0. az MNP-Iil-PA/03 kódsziímmal, ,,Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok'' címmel
kiírt mini-proj ekt pá|y ázati elj árást eľedményesnek nyilvánítj a.

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

1 1. ahattrozat 5.,7 .,9., pontja a|apján támogatási szeľződést kĺjt a
a.) Budapest VIII. keľület, Dankó utca 38. Tźlrsasházzal (székhely: 1086 Budapest, Dankó

u. 36., adósztrn: 2889I78I-I-41), mely alapján a ,,Kerékpár táĺo|ő kialakításď' mini-
pľojekt megvalósításźlra775.170 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

b.) Józsefuáľosi Kcjzösségi HĺŁak Nonprofit Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás téľ
15., cégjegyzéksztnrl: 0I-09-942622, adőszám:22766117-2-42), mely alapján ,,En kis
kertet kerteltem'' közösségi haszná|atű zöldteriilet |étręhozésa és múködtetése a

Kesztytigyár Közösségi Haz Női csoportjának k<jzreműkĺjdésével mini-projekt
megvalósít ására 25f .81 9 Ft vissza nem térítendő tétmo gatásban részesiil.

c.) Budapest VI[. keľiilet' Lujzautca26.Tźtĺsashźľ;zal (székhely: 1086 Budapest, Lujzau.
26. adőszźtm 28894928-1-42), mely alapján a Jó k<izosség- jó kozérzet,, minĹprojekt
megvalósításáľa 3.000.000 Ft vissza nem térítendő ttlmogatásban részesüI.

d.) Budapest VIII. keľület, Mátyás tér 3. Társasházza| (székhely: 1084 Budapest, Mátyás
tér. 3., adőszám: 286259|5-I-42), mely alapjáĺ a ,,Rigó udvaÍ'' mini-pľojekt
megvalósít źsáta 3 02.399 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

e.) Társak a Teleki térért Egyesülettel (szélĺhely: 1086 Buđapest, Teleki tét 24. l. 10.,

nyilvantartási szám: 15236, adőszźtm: 18515592-2-41), mely a|apjźn a ,,Teleki tér és

Magdolna negyed lakosságanak egymásľa ta|á|ásáĺak beindítása'' mini-projekt
megvalósít ásźna 2.995.3 I 4 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

f.) Horizont Szociális Alapítvannyal (székhely: 1090 Budapest, Ráday u'' 52. fsz.7.,
nyilvántartási szám: 1090, adószám: 18006159-1-43), mely alapjźln a ''Kĺizösen a

közösségéľt'' mini-projekt megvalósításaľa I.723.279 Ft vissza nem térítendő
tĺímogatásban részesül.
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g.) Józsefuaľosi Szabadidős Egyesülettel (székhely: 1086 Budapest,Szíizll.5-].III.23.,
adőszám: 18I8I342-I.4Z), mely alapján a ,,Tanodakóstolgató'' mini-projekt
megvalósításćtta I.471.350 Ft vissza nem téľítenđó támogatásban ľészestil.

h.) Budapest VIII. kerület, Mátyás tét 4.Társasházzal (székhely: 1084 Buđapest, Mátyás
tér. 4., adőszám 2853883I-1-42), mely alapján a ,,Bűnmegelozés és kozbińonság
fokozása aMátyás tér 4. szám alatt,' mini-projekt megvalősítására 783.493 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesül.

i.) Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérndki Karával (székhely: 1111 Budapest,
Műegyetem rakpart 3., ađósztlm: |5308799-2-43), mely alapján a ,,Mikromagdolna
Közĺisségi Tervező Műhely'' mini-projekt megvalósításaľa 298.597 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesül.

j.) Horizont Szociális Alapítvánnyal (székhely: 1090 Budapest, Ráday u.52. fsz.7.,
nyilvántartási szám: 1090, ađószám: 18006I59-I-43), mely alapján a,,Kalandrafe|,vźt
a kolyök pagony!'' mini-projekt megvalósításáľa 300.000 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesül.

k.) Józsefuaľosi Közösségi Hĺízak Nonproťrt Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás téľ
15., cégsegyzéksztlm.. 0I-09-942622, adőszźlm: 22766111-2-4f), mely a|apján
,,Autómentes nap a kesztyűgyárban mini-pľojekt megvalósításáła 295.440 Ft vissza
nem térítendő támogatásban ľészestil.

l.) Józsefuárosi Szabadidős Egyesülettel (székhely: 1086 Budapest,Szuzu.5-7.III.23.,
ađőszán Í8I8I342-I-42), mely alapjtn a ,,Mátyás mesék'' Szabadidős rendezvények
gyermekeknek és szüleiknek'' mini-projekt megvalósítására 288.000 Ft vissza nem
térítendő tĺímogatásban részestil.

m.)Kapocs Ifiúsági onsegítő SzolgáIatAlapítvánnyal(székhely: It46 Budapest, Zíchy}/r.
u. I4., nyilvántaľtási sztlm: II39, ađőszám: 19651989-I-42), mely a|apjźn a

',Iskolakezdés 
játékosan'' mini-projekt megvalósításźra298.213 Ft vissza nem térítendő

tĺímogatásban ré szesül.
n.) Kunt Eľnő Képíró Műhely Egyestilettel (székhely: 3526 Miskolc Katowice v 47. 4l4.,

nyilvántartźsi szám: 63625, adőszán: 18444151-1-05), mely alapján a 
',Iskolakezdésjátékosan'' minĹprojekt megvalósítására 300.000 Ft vissza nem téľítendő támogatásban

részesül.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 4. június 25'

o) az a)-n) pontokban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11604 cím _ <jnként vá||a\t
feladat Program Alap dologi _ előirányzatárőI 13.084,0 e Ft-ot átcsopoľtosít ugyan
ezen cím _ ĺjnként vállalt feladat - működési célú támosatások áIlarnháztaÍtáson kívülre
e|őirányzatra.

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

I2. a hatátozat 11. pontja a|apjőn felkéri a polgármestert a támogatási szerzódések
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 4.július 3 1 .
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13. felkéri a Polgármesteľt, hogy amennyiben a közremúköđő szervezet a Támogatási
szerzodést befogadja, az annakmegfelelő ktlltségvetés módosítása érdekében készítsen
előterjesztést.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: atámogatźlsí szetzodés befogadását követő következő képviselő-testtileti ülés

14. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet soron k<jvetkező módosításánál a
hatźr ozatb arl fo gl altakat ve gye fi gye l emb e.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: legkésőbb 2014. december 31.

Napirend 3ĺ2. pontja
Javaslat dłintések meghozata|ára ^z Auróra utcai rendelőintézet
felúj ítás ával (KMo P -4.3.2 l A-13.20 1 3 -0 0 0 1 ) kap cs o latb an
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|i4źLté - polgármester

Dľ. Kocsis M:áté
Az elotefiesztést abizotÍságmegÍárgya|ta. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót Szili
Ba|źzs képviselőnek

Szili Balázs
Szeretne írásos tájékoztatást kérni arľól, hogy milyen kifogások meriiltek fel a ktjzbeszerzésí
eljaľássalkapcsolatban, ami miatt most egy hónapot csúszik a kezdési időpont.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pĺntér Attila
IJgyaĺeń.szeretné kérni, amit Szili Képviselő Úľ.

Dr. Kocsis M:áLté

További kérdés, hozzászőIás hianyában a napirendi pont tźtrgya|ásźÍ lezárja. Szavazásta
bocsátj a a hatáĺ o zati j avaslatsoľt :

1. elfogadja, hogy a KMOP-4.3.2lA-13-2013-0001 azonosító szźtmt pľojekt megvalósítási
időszakanak (tervezett) kęzđo időpontja: 2014' év 10. hó 01-re, a projekt ťlzikai
megvalósít ásźnak tervęzett napja: 2015 . október 3 1 -re, a proj ekt megvalósulás tervezett napj a:

20I 5 . október 3 1 -re változik és kezdemény ezi a T źtĺrlo gatźsi Szerződés módosítását.
Felelős: polgáľmester
Hatariđő : 20 I 4. j únius 25.

2. fe|kéri a polgármestert a Támogatásí Szerzodés módosítási kérelem dokumentációjĺĺnak
elkészítésére.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. jűnius 27 .

3. a határozat I. pontja a|apjáĺ fe|hata|mazza a po|gármestert a Tźlmogatási Szerződés
módosítására irányuló kéľelem aláírására és a Pro Regio Kĺĺzép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató NonprofitKozhasznú Kft. felé történő benffitásáľa.

Felelős: polgármesteľ
}Jatáridő: 20I 4.június 27.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 17 igen szavazat, el|eĺszavazat és tntőzkodás nélkül a Képviselő-testület
e l fo p adta a határ o zatot'

. S ZAv AZÄsN,łr ĺprpN VAN t z rÉpvIspro
4 HATÁRoZATHoZATA LHIZ MrNo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
Hn.ľÁRozaľ:

i 13812014. (vI.25.) l7IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja, hogy a KMOP-4.3.2lA-13-2013-0001 azonosító számí projekt megvalósítási
időszakĺĺnak (tervezett) kezdő időpontja: 2014. év 10. hó 01-re, a pľojekt fizlkaj
megvalósításának tervezett napja: 2015. októbeľ 3l-re, a projekt megvalósu|źs tervezett napja:
2015. októbęr 3l-re változik és kezdeményezi aTźtmogatási Szerződés módosítását.

Felelős : polgiíľmester
Határidő: 2014. iúnius 25.

2. fe1lkéri a polgáľmestert a Támogatási Szeruőđés módosítási kérelem dokumentációjának
elkészítésére.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 20I 4. jiĺrius 27 .

3. a határozat I. pontja aLapjźln fe|hatalmazza a po|gármestert a Támogatási Szerződés
módosítására irányuló kérelem aláírásáta és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. felé tcjrténő benffitásara.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. jinius 27 .
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4. G azdálko d ást, G azdasági Tá rsa sá go kat érin tő előteľj esztések

Napirend 4ĺI. pontja
Javaslat a Coľvin Sétány Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés, POTKÉzBESÍTÉS)
Előteť eszt ő: T atár Tiboľ _ igyv ezeÍó

Dľ. Kocsis M.áLté
Íľásbeli előterjesztés, amelyet bizottstlg nem taľgyalt. A napiľend vitáját megnyitja, és

megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
osszefoglalót kér arcő|, hogy mit tesz a Képviselő-testiilet. Ha jól érti, töľvényi
kotelezettségtik, hogy tovább működhessen a Corvin Sétany Kft, az hogy aZ

onkoľmanyzatnak jźlró 7,5 millió foľintot elengedik' és 9 millió forirrtot adjon még a Kft-nek.
Támogatjak a Corvin Sétány további dinamikus fejlődését, de nem tud mit kezdeni a kis cég
tőkeprob 1é máj áv aI. Kéri, magy at ázzák eI r észér e.

Dľ. Kocsis N{áté
Kéri a Képviselő Urat, szíveskedjék kérdését elismételni, mert nem figyeltek eléggé.

Komássy Ákos
Éni, hogy törvényi kötelezettség a tőkepótlás, de nem érti, hogy az ennél sokkal nagyobb
nagyságrendben lévő vaľosfejlesztésben, hogy jĺitt ki, hogy mínusz felmillió foľint a
tőkeegyenlege a 18 millió foľintos Kft-nek. Megkérdezi, miéľt szükséges ez a dontés?

Dľ. Kocsis M.áLté

Megadj a a szőt Egry Attila alpolgáľmesternek.

Egry Attila
El kell különíteni egymástól a gigantikus városfejlesztést az elkészült közteruletek
üzemeltetésétől. A Kft. feladata a Corvin kcjznek és az elkészült' megújult Corvin Sétany
területén ta|áIhatő közterÍiletek üzemeltetése, akképpen, hogy azokat közteľĹilet foglalási
engedély iftján az onkormányzat éúengedte a résztikľe üzemeltetésre. A cég a működés soľán

elért eređménye|átszlk az e|őteqesztésben. Ebben a Kft-ben az onkormźnyzattulajdonos, így
fulajdonosi kötelezettségei is vannak. Most ennek a tulajdonosi kötelezettségnek kell eleget
tenni, a felhasznált tőkét vissza kellpótolni 9 millió forint értékben.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
A Corvin Sétanyt, emlékei szerint a Futureál építette, ebből a tagi kölcsönnek megfelelő
összegből, kb. 285.000.000.- Ft-ból. A közterülethaszná|atéľt és hasznosításéľt cserében ťlzet
az onkormányzaÍnak 18 vagy 25 millió forintot. Ez a tevékenysége v.eszteséges. Két
alkalommal is soľ keľült mar tőkepótlásľa. Számára úgy trinik, mintha az onkormányzat a
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Corvin Sétány Kft-n keľeszttil a kcjzterület megújítást részletekbeĺ ťĺzetné egy bonyolult
szerződési rendszerben a Futuľeálnak. Megkérdezi, ez így van? Megkérdezi, a Corvin Sétĺĺny
területén pontosan mit takar az üzemeltetés? Takarítják a területet, kicseľélik a
megrongálódott ktjvet?

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila..
Amikor az onkormányzat a kĺjzterület foglalási engedélyt megadta 250.000.000.- Ft + Áfa
bevételhez jutott. Ezen kíviilminden évben érkezik 19-20.000.000.- Ft közterület foglalási díj.
Ez az onkormĺányzat számáĺa komoly bevétel. 20 év a\aÍt. ez azt jelenti,hogy az ott elkészült
közterületek az onkormźnyzatnak egy foľintjába nem kerülnek. Igaz, az utóbbi években még
mindig érezhetó apénzllgyi, gazdaságívá|ság, amely 2008-ban kezdődoilt, és a Kft. nem tudja
ellátni maradéktalanul feladatát a tekintetben, hogy a bevételeket teljes könĺen megszerezze a
piaci kĺirnyezetben. Ezért szilkséges a tagoknak ismét visszapótolni a tőkét 9 millió foľint
értékben. Ennek a Kft-nek hosszú távon van kifutási lehetősége' és az onkormźnyzatnak,
mint tulajdonosnak, esetleg osztalék bevétele is származhat. A jogszabźiy előíqa, ha 3 éven
keľesztül veszteséges a Kft., akkor komolyabb felülvizsgálatot kell végezni, me|yro| az
előterjesztés szól. EzéÍt kéÍték, hogy a harmadik negyedév végén késziiljön egy kĺizbenső
mérleg, amely a|apján meg lehet nézni, mennyi javult a Kft. jövedelmezosége. Ha a közbenső
mérleg a|apjtn azt.Iátják, hogy tudja hozni ań. az elváľást, amelyet egy gazdasági tarsaságnak
hoznia kell, akkor a hosszú tttvű ilzemeltetést fel tudja vállalni az onkormányzat. Ez a
negyedik negyedévben keľül a Képviselő-testület elé.

Dr. Kocsis N.I.áté

Dr. Révész Mártaképviselő asszonynak adja meg aszőt'

Dr. Révész ľ{.árta
Ez a teru|et egy kis szigetként működik a kerületben, ezek a teľületek szombat, vasĺĺrnap is
tíszták. Meg kell gondolni azt, ha a Kft. kevęsebbet fordít a köaeriiletekľe, akkoľ azza| az
onkoľmányzat veszít' Mindenképpen azt kell mérlegelni, hogyan tudnak olyan konstrukciót
megvalósítani, amely a jelenlegi állapotot biztosítja, de a minimális kiađást je|enti az
onkormanyzat szźlmfua.

I)r. Kocsis N{.áté
Megadja aszőt Egry Attila alpolgáľmesternek.

Egry Attila
Egyet éľt Képviselő Asszonnyal. Erre irĺínyul a vizsgálat is.
Képviselő Uľ kérđéséľe is válaszol. Mit jelent a közteľÍilet foglalási engedély keretében
szerzett üzemeltetési jog? Ez a teru|et teljes köľti takarításźt, üzemeltetését, őrzését jelenti
napi 24 őrźtban. Ebből az onkoľmányzatĺak bevétele száĺmaz1k, mivel ezt a teruletet az
iizemeltetésből ki lehet emelni, és nem kell aľľa pénztktjlteni.

Dr. Kocsis N.{.áfté

Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.
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Pintér AttiIa
Alpolgármester Úr említette, hogy a cég 3 évę veszteséges. Érte|mezése szerint a cég
múkĺjdése iryy zaj|1k, hogy a szerződésnek megfelelően az évi kcjzterület foglalási díjat
kiťĺzeti az onkormáĺyzatnak. Mivel nincs megfelelő bevétele, a keletkező vesńeséget az
onkormányzat pőto|ja. Amennyivel kevesebbet tud a cég beszedni, mint amennyit az
onkormányzatnak ťlzet a cég, aú. az onkormányzat visszaťtzeti a cégnek. RendkívĹil
túIáthatatlarl az egész rendszer. Megkérdezi, az onkonnáĺyzat az elmińt években mennyi
pénr.ťĺzetett a Corvin Sétány Kft-nek?

Dr. Kocsis M.áté
Megadja aszőt Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
A cég minden évben elkészíti a beszámolóját, és a VPB elé terjeszti. A Felügyelő Bizottságba
az onkormányzat két tagot delegál. Ha gondolj a, je|ezze igényét a FEB tagság iľánt, amely
kérés a megfelelő helyen elbíľálásra kerül, ezzel esetleg további betekintést nyerve a cég
mfüĺjdésébe. Mint képviselő, on tulajdonosként jelenik meg a Kft-vel szemben, és bármilyen
információt kéľhet az igyvezetőtóI. Az eddig kifizetett tételekĺől nem tud nyĹIatkozni,
javasolja, készítsenek aľľól egy kimutatást, amelyet írásban adnak át a Képviselő Uľnak.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy az e|őteqesztés taľgyában tovźlbbi kérdés, hozzásző|áS nem érkezett. A
napirend vitźtjźĺt|ezáľja, és a következőhatározati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület, mint a Corvin Sétány Kft. ttibbségi tulajdonosa helyi telepĹilésrendezés,
telepiilésfejlesztés tinkormányzati feladata e|Iátása éľdekében úgy dönt, hogy

1. a Corvin Sétány Kft. törzstőkéjeleszá|IításrakerüIjön mínusz 565.000 Ft összegre és

ezzel egyidejűleg felemelésľe kerĹiljön 3.000.000,- Ft-ra 3.565. 000 Ft pénzbeli
hozzájtlruIás szolgáltatásáva| (ebből onkormanyzat tagot terheli 1.785,646 Ft és

Futuľeal Delta Kft . tagot teľheli | .7 7 9 .3 5 4 F t).

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014' augusztus 3 l.
L5.

2. az 1. pont a|apján az onkormtnyzat tag 1.785.646 Ft pénzbeli töľzstőke emelés
befizetését váIlaĽ1a.
Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2014. augusztus 3 1.

3. visszavonja a 3fI|20|3.(VIII.29.) számű hattrozattnak 4. pontját, mely szerint a
Corvin Sétany Kft.-nek az Önkormtnyzatfelé 7.500.000 Ft-ot vissza kęll fizetni.
Felelős: polgármester
Hataridő: Z}I4.junius 25.

4. a Corvin Sétány Kft. 3.500.000 Ft összegű tagi kĺilcsönt Futureal Delta Kft. tagja
részére fi zessen vissza.
Felelős: polgármesteľ
Hatźlridő : 20I 4' szeptember 1 5.
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5. a Coľvin Sétány Kft. saját tőke helyzete 20|4. szeptember 30. napjfua készítendő
közbenső pénzngyi beszámoló adataí alapjtn kerüljön ismételten feltilvizsgálatľa és

annak alapján, amennyiben szükséges, a tőkehelyzet rendezésével kapcsolatos további
i ntézkedé sek tźt gy áb an a me gfe l e lő dönté s ek kerĹilj enek me gho zatalr a.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. október 31.

fe|hatalmazza az onkormányzat képviseletében eljaró tulajdonosi képviselőt, hogy a
Corvin Sétány Kft. tagi határozatainak meghozata|a során az (a) 1-4. pontokban
meghatttrozott döntését, és (b) a Társaság a Polgĺáľi Torvénykönyvről szőIő 2013. évi
V. töľvény ľendelkezéseinek megfelelően továbbműködésére tovább és - eÍTe

tekintettel - a Ptk. rendelkezéseinek való megfeleléshez szfüséges társasági szerzóđés
módosításokľa vonatkozó döntéseket képviselje és a sztikséges dokumentumokat
a|źirja.
Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2014. augusztus 3 1.

fe|hatalmazza a polgiĺľmesteľt a társasági szerzođés taggytĺlés dontéseit kĺjvető
mó do s ítás ai nak aláit tsár a.

Felelős: polgáľmester
Hatátidó: taggyiĺlés dĺjntését követően

ahatározat}-3.pontjábanfoglaltakmiatiazonkormányzat
a) kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon bellj,l az általĺános l'arta|ék
_ kötelező feladat _ elóirźnyzatárőI1.785.600 Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás II502 cím -
önként vál l alt feladat _ b eruházźtsi előir ány zatźn a tor zstőke emelé s címén
b) bevétel 11603 cím - ĺjnként váIla|t feladat _ felhalmozási ęIőirtnyzatćn belül a
részesedések értékesítése és megsztintetéséhez kapcsolódó bevételek és a kiadás
11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belül az á|taIáĺos taľtalék -
kötelező feladat _ eloitáĺyzatát7.500.000 Ft-tal törli bevétęli kiesés címén.
Felelős: polgármester
Határidő 20I 4.június 25.

felkéľi a Corvin Sétany Kft. ügyvezetését,hogy 2014. szeptember 30-i fordulónappal
k<jzbenső mérleget készítsen, amelyet ismeľtessen a Képviselő-testtilet előtt.
Felelős: Corvin Sétany Kft. tigyvezeto
Hataridő: kĺjzbenső mérleg Képviselő-testtilet elé terjesaése legkésőbb 2014. októbeľ

31.

felkéľi a polgáľmestert, hogy a költségvetésľől szóló rendelet kĺjvetkező módosíttsánáI
ahatátrozat 8. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Hataridő: legkésőbb 2014. december 31.

6.

7.

8.

9.

10.
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Dr. Kocsis N{.áté
Megállapítja, hogy a Képviselo-testĹilet 16 igen, 1 nem szavazattal, Íartőzkodás nélkül
elfo gadta az a|ábbi hatźlr ozatot..

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺnĺo s ÍľBTT S ZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HAI'AROZA'I':
139/20t4. (vI.25.) 16 IGEN 1 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet, mint a Corvin Sétány Kft. többségi tulajdonosa helyi teleptilésrenđezés,
településfejlesztés önkormányzatífe|ađatae||átása érdekében úgy dönt, hogy

1. a Corvin Sétány Kft. törzstőkéje leszállításra kerÍiljön mínusz 565.000 Ft összegre és
ezze| egyidejűleg felemelésre kerüljön 3.000.000,- Ft-ra 3.565. 000 Ft pénzbeli
hozzájáru|ás szolgáltatásával (ebből onkormanyzat tagot terheli I.785.646 Ft és
Futureal Delta Kft. tagot teľheli I.779.354Ft).
Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4. augusztus 3 1.

1_6.

2' az I. pont alapján az onkormányzat tag 1.785.646 Ft pénzbeli törzstőke emelés
befizetését váIIaIja,
Felelős: polgármesteľ
Hataridó: 2014. augusztus 3 1'

3. visszavonja a 32I/20I3.(V[I.29.) száľrru hattlrozatćnak 4. pontját, mely szeľint a
Corvin Sétany Kft.-nek az onkormćnyzat felé 7.500.000 Ft-ot vissza kell fizetni.
Felelős: polgármester
Hataľidő: zll4.június 25.

4. a Corvin Sétány Kft. 3.500.000 Ft összegű tagi kölcsĺint Futureal Delta Kft. tagja
tészér ę fizes sen vissza.
Felelős : polgĺĺrmester
Hataĺidő: 20|4. szeptembeľ 15.

5. a Coľvin Sétány Kft. saját toke he|yzete 2014. szeptember 30. napjára készítendő
közbenső pénzngyi beszámoló adatai a|apjarl kerĹiljön ismételten felülvizsgálata és
annak a|apjźn, ameĺrnyiben szĹikséges, a tőkehelyzet rendezéséve| kapcsolatos további
intézke dé s ek táĺ gy áb an a me gfelel ő dtjnté sek keľĹĺlj enek me gho zata|r a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. október 31.

6. fe|hata|mazza az onkormányzat képviseletében eljárő tulajdonosi képviselőt, hogy a
Corvin Sétany Kft. tagi hatźnozatainak meghozatala során u (a) 1-4. pontokban
meghatáĺozott dĺjntését, és (b) a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi
V. törvény renđelkezéseinek megfelelően továbbmrĺkĺjdésére tovább és - eITe

tekintettel - a Ptk. ľendelkezéseinek való megfeleléshez szÍikséges táľsasági szerződés
módosításokľa vonatkozó döntéseket képviselje és a szfüséges dokumentumokat
aláíria.



Felelős: polgármesteľ
Határido : 20I 4. aususztus 3 1 .

7. felhatalmazza a po|gármesteľt a tttrsasági szerzőđés taggytĺlés dĺjntéseit követő
mó do sítás ai nak aláír ásár a.

Felelős: polgáľmester
Hatlíľidő : taggyĹilés döntését követően

8. ahatározat2-3. pontjźhan foglaltak miattazonkormányzat
a) kiadás 11107-01 cím műkcjdési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék
_ kĺjtelező feladat _ e|oirányzatárőI1.785.600 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11502 cím -
ĺj nként v źi|a|t fel adat _ b eruházźls i elő irányz atźr a tor zstőke eme l é s címén
b) bevétel 11603 cím - ĺjnként váIIaLt feladat - felhalmozási e|oirányzatán belül a
részesedések értékesítésę és megszĺintetéséhez kapcsolódó bevételek és a kiadás
11107-01 cím mfüödési cél és általĺĺnos tartalékon belül az áItalźnos tartalék _
kotelező feladat - e|őhányzatát7.500.000 Ft-tal t<jrli bevételi kiesés címén.
Felelős: polgármester
Hataľidő: zUl4.június 25.

9. felkéri a Corvin Sétány Kft. ügyvezetését,hogy 2014. szeptembeľ 30-i fordulónappal
közbenső mérleget készítsen, amelyet ismeľtessen a Képviselő-testület előtt.
Felelős: Corvin Sétany Kft. Ĺigyvezető
Határidő: közbenső mérleg Képviselő-testület elé terjesztése legkésőbb 2014. október

31.

10. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló rendęlet következő módosíttsáná|
ahatározat 8. pontjában foglaltakat vegye f,rgyelembe.
Felelős: polgáľmester
Határidő legkésőbb 20|4. december 31.

Napĺrend 4/2. pontja
Javaslat kiizművelődési, kultuľális feladatok hatékonyabb ellátása
érdekéb en sziiks éges továb bi diintés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjeszto: Dr. Kocsis llĺ4áté * polgármester

Dľ. Kocsis M:áLté

Írásbeli előterjesztés, amelyet bizottság nem taľgyalt. A napirenđ vitáját megnyitja. Megadja a
szót dr. Szi|ágyi Demeter képviselőnek.

Dr. Szilágyi Demeter
Az előterjesztés célja, hogy az onkormźnyzat feladatait hatékonyabban láthassa el. Ennek
elérése érdekében javasolja, hogy a társaságon beltili cégvezetők önálló cégtregyzési joggal
rendelkezzenek. Ennek a kereteit' mértékét, terjedelmét a társaság SZMSZ-e fog|a
meghatźtrozni.Ezért kéri, hogy a 3. melléklet 1112. pontját hagyjak figyelmen kíviil.



Dr. Kocsis Nĺáté
Képviselő Úr módosító indítványźú az e|őtetjesztés részeként kezeli.
Megállapítja, hogy az előterjesńés tárgyában további kérdés, hozzászőIás nincs. A napirend
v itĄ át lezfu j a, és az I. szźlmu határ o zatí javasl atot b o c s átj a szav azásr a.

I. A Képviselő-testĹilet, mint a Jőzsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznu Nonprofit
Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja az e|őtefiesztés 1. sz. mellékletét képezó a Józsefuárosi Gyeľmekek
Üdtiltetéséért Kozhasznű Nonprofit Kft. alapító okiľatát a hatályos Polgari
Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban módosítja, és annak megfelelően
mfü ödiktovább,valamintf e|hata|mazzaapo|gármestertannaka|áírására.

2. felkéľi a Józsefulírosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kcjzhasznú Nonprofit Kft.
ngyvezetojét, hogy gondoskodjon a szfüséges cégjogi intézkedések megtételéről.

Felelős: 1. pont esetén polgĺíľmester
2. pont esetén Józsefuárosi Gyermekek ÜdtiItetéséértKozhasznú Nonpľofit Kft.

ĺigyvezető

Hataridő: 1. pont esetén a|apítő okiľat aláírźsa}}I4.június 26.
2. pont esetén cégjogi intézkedések megtétele z0|4.július 25.

Dr. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 3 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül
elfo gadta az I. szźmn határ ozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI ZAT ALHIZ ľĺnĺ o s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
na.ľÁRoz,ą.ľ:
140t2014. (Vr.2s.) 3 NEM 0 TARToZKODÁSSAL14IGEN

I. A Képviselő-testület, mint a Józsefuarosi Gyeľmekek Udültętéséért Kozhasznil
Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

l. elfogadja az e|őteqesnés 1. sz. mellékletét képezo a Józsefuárosi Gyermekek
Üdriltetésééľt Közhasznú Nonprofit Kft. a|apítő okiľatát a hatályos Polgári
Töľvénykönyv rendelkezéseivel összhangban móđosítja, és annak megfelelően
mfü ödiktovább,valamintf elhata|mazzaapo|gźlrmestertannaka|áírására.

2. felkéri a Józsefuaľosi Gyermekek Üdiiltetéséért Kozhasznú Nonprofit Kft.
ngyvezetőjét, hogy gonđoskodjon a szifüséges cégjogi intézkedések megtételéről.

Felelős: 1. pont esetén polgármester
2. pont esetén Józsefuáľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhaszn,ÚNonprofit Kft.

ugyvezető
Hatáľidő: 1. pont esetén alapítő okiľat aláfuása20|4.június 26.

2. pont esetén cégjogi intézkedések megtétele 2014.július 25.
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Dr. Kocsis Nĺáté
SzavazásrabocsátjaaII.számuhatározaÍi javaslatot.

il' A Képviselő-testĹĺlet, mint a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
egyszemé|yes tulajdonosa úgy dönt' hogy

1. megerősíti a IL6/20I4. (u.11.) számú hatáľozatának 1. pontjában foglaltakat, mely
szerint a lőzsefvźtrosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2014. október 01. napjától
átalakulással, tarsasági formaváItás útjan zźńkoru részvénytátsasági formában -
rövidített elnevezés: Józsefuáros Közcisségeiért Nonproťlt Zrt. - miíködjön, 5.000,0 e
Ft alaptőkével és elfogadja a formaváltással átalakuló gazđasági tźrsaság független
kĺinywizsgá|ő áIta| auditált vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltaľ-tewezetét az
előteľjesĺés 2. számu melléklete szeľinti taľtalommal, oly módon, hogy a Nonprofit
Kft. eredménýartalékának terhére a 2.000,0 e Ft-al a jegyzett tőkét megemeli.

2. Józsefuáros Közösségeiért Nonproťlt Zrt. alaptőkéje 100 darab 50.000,- Ft névértékti
névre sző|ő torzsrészvényből ál1. A ľészvények e|őáI|itásarlak módja: demateria|izá|t
módon történik.
A részvények kibocsátási értéke megegy ezik a r észv ények névértékével.

3. felkéri a Józsefuárosi Kcizösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a társaság
túa|akuIása miatti sztikséges munkajogi intézkedések megtételéte, azok körtiltekintő
rendezéséľe.

4. felkéľi a Jőzsefváĺosi KtjzösségiHázak Nonpľofit Kft. iigyvezetójét, hogy a társaság
átaIakulásával kapcsolatosan tegyen meg minden szükséges intézkedést, így ktilĺlnösen
intézkedjen az átalakulással kapcsolatos hirdetmény Cégközlönyben t<jrténő

kozzétételérő|, valamint az átalakulással kapcsolatos dokumentumok illetékes
cégbíróság részére történő benffi tásaľól.

5. felkéľi a Jőzsefvźnosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Nonpľofit
Kft. üzleti tervét a Képviselő-testület 2014. szeptember havi ülésre terjessze elő,
tekintettel a 20I 4. szeptember 1 -j ei feladatv tůtozásra.

6. elfogadja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező Józsefuĺĺros Kĺĺzösségeiért
Nonpľofit Zrt. alapszabá|yźń, és felhatalmazzaapolgiĺrmestert annak alákásfua.

7. felkéri Józsefu aľo si Közö sség i Házak Nonprofi t Kft . ügyve zetőj ét, ho gy gondo skodj on
a szükséges cégj ogi intézkedések megtételéľől.

Felęlős: I.,2.,6. pont esetén polgármester
3.,4.' 5.,7., pont esetén Józsefuárosi KĺjzĺjsségiHázakNonprofit Kft.

ugyvezetóje

Hataridő: 1.,2 pont esetén z}I4.június 25.
3.,4.,7 . pont esetén 2014. októbeľ 01.
5. pont esetén Képviselő-testület 2014' szeptember havi ĺilése
6. pont esetén zUl4.július 31.

Dr. Kocsis M.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 14 igen, 3 nem szavazaÍtaI, tartőzkodás nélkül
elfo gadta a II. száĺrru határ ozatot.
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HATAROZAT:
Í41ĺ20|4. (vI.25.)

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR c.ZATHc.ZATALHoZ vnĺo sÍľpTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

14IGEN 3 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

II. A Képviselő-testtilet, mint a Józsefuarosi Kozösségi Házak Nonprofit Kft. egyszemélyes
tulajdonosa úgy dönt' hogy

1. megerősíti a 116/2014. ryI.ll.) számú határozatźnak 1. pontjában foglaltakat, mely
szeľint a lőzsefvárosi Közösségí Házak Nonprofit Kft. 2014. október 01. napjától
átalakulással, taľsasági formavá|tás útjan zźtrtkoru részvénýársasági formában _
rövidített elnevezés: Józsefuaros Közösségeiért Nonproťlt Zrt. - működjön, 5.000,0 e Ft
alaptőkével és elfogadja a formaváltással átalakuló gazđasźęi tĺĺrsaság független
könywizsgá|ő áItaI auditált vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltar-tewezetét az
előterjesĺés 2. szémű melléklete szerinti tartalommal, oly módon, hogy a Nonproťrt
Kft. eredménýartalékrának terhére a 2.000,0 e Ft-al a jegyzetttőkét megemeli.

2. Józsefuaľos Kĺizösségeiért Nonproťĺt Zrt. alaptőkéje 100 darab 50.000,- Ft névértékű
névre szóló törzsrészvéĺyből áll. A részvények előállításanak módja: ďemateĺialrizáIt
módon történik.
A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

3. felkéri a Józsefuarosi Közösségi Hazak Nonproťrt Kft. ugyvezetojét a tarsaság
źftala\ę,ilása miatti szükséges munkajogi intézkedések megtételére, azok köľültekintő
rendezéséľe.

4. felkéri aJőzsefvźrosi KozĺjsségíHazak Nonprofit Kft. ügyvezetójét, hogy a taľsaság
źtta|akulásával kapcsolatosan tegyen meg minden szükséges intézkedést, így különösen
intézkedjen az átalakulással kapcsolatos hiľdetmény Cégk<izl<inyben tĺjrténő
kozzététe|érő|, valamint az átalakulással kapcsolatos dokumentumok illetékes
cégbíľóság részére ttjrténő benyújtásáról.

5. felkéri a J őzsefu áĺosi Közöss égi Hazak Nonproĺrt Kft . ügyve zetőjét, hogy a Nonprofit
Kft. üzleti tervét a Képviselő-testület 2014. szeptember havi ülésľe teľjessze elő,
tekintettel a 20| 4. szeptember 1 -j ei feladatv źitozásra.

6. elfogadja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező Józsefuĺíros Közösségeiért
Nonprofit Zrt. alapszabźiyát, és felhata|mazza apolgtnmestert annak a|áírásáĺa.

7. felkéri Józsefuaľosi KözösségiHazakNonprofit Kft. ügyvezetójét, hogy gondoskodjon
a sztikséges cégjogi intézkedések megtételéről.

Felelős: 1.,2.,6. pont esetén polgármester
3 ., 4., 5 ., 7 ., pont esetén Józsefuarosi Közössé gi HázakNonprofit Kft .

ugyvezetője

Hataľidő: I',2 pont esetén z)I4.június 25.
3., 4.,7 . pont esetén 2014. októbeľ 01.
5. pont esetén Képviselő-testület 2014. szeptembeľ havi tilése
6. pont esetén f}I4'július 31.

Dr. Kocsis Nl.áté
Szavazásra bocsátia a III. számú hattĺozati iavaslatot.
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ilI. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

A kĺjzművelődési és kultuľális feladatok integrációja érđekében aJozsefvárosi Kĺizösségi
HázakNonprofit Kft. a Józsefuarosi Gyermekek Üdtiltetésééľt KozhaszĺilNonprofit Kft. és a
JóHír Jőzsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Ktlzpont Nonprofit Kft. közreműködésével
készítsen javaslatot és dorrtéslrozatal cé|jźhól terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Jőzsefvźtrosi KözösségiHázakNonprofit Kft., Józsefuarosi Gyeľmekek
Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., JóHír Józsefuaĺosi Média, Rendezvény és Galéľia
K<izpont Nonpľofit Kft. ügyvezetője
Hatáľidő: Képviselő-testtilet2014.szeptembeľhaviülése

Dľ. Kocsis ľ{.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 3 nem szavazatta|, tartőzkodás nélkti]
elfo gadta a III. számű határ ozatot:

SZAV AZ^INÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATARoZATHOZATALH)Z vnĺosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:

: 142ĺ20|4. (vI.25.) 14 IGEN 3 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

m. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

A kĺjzművelődési és kulturális feladatok integtáciőja érdekében a Jőzsefvźttosi Közösségi
HázakNonprofit Kft. a Józsefuáľosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért KözhasznuNonprofit Kft. és a
JóHír Józsefvaľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonpľofit Kft. közreműködésével
készítsen javaslatot és döntéshozatal cé|jából terjessze a Képviselő-testület elé.

i Felęlős: Józsefuaľosi Közösségi Házak Nonprofit Kft., Józsefuáľosi Gyeľmekek
Üdultetéséért Közhasznú Nonprofit K-ft., JóHír Iőzsefvźrosi Média, Rendezvény és Galéria
Központ Nonpľofit Kft. iigyvezetóje
Határido: Képviselő-testiilet 20t4.szeptemberhaviülése

Napiľend 4/3. pontja
Javaslat az onkormányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez
kapcsolĺídĺi infrastrukturáIis beľuházásokľa vonatkozĺi felhasználás
szabályairól szĺóló 3412013. (vI.25.) tinkormányzati ľendelet módosítására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ/láté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Írásbeli előterjeszés, amelyet abízottságmegÍfugyaIt. A napirend vitáját megnyitja.
Megállapítja, hogy az elotefiesńés tźrgyában kéľdés, hozzászőlás nincs. A napiľend vitáját
bezárja, és szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
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BUDAPEST rozspp.vÁąos rÉpvlsp,l-o-ľpsľÜrpľp, ELFoGADJA ES
MEGALKoTJA BUDAPEST pov,ą.nos VIII. rľRÚrBľ ĺózspr.vÁRosl
oxronvĺÁNyza.r rÉpvĺspro-rp'sľÜrBrÉNn,r 25DOI4. (vI.26.)
oNronľĺÁNYZATI RpNop'rpľÉr AZ oNronvÁNyze.ľ gpvÉľBrEINEK
ra'rÁscÉLoKRA És AZ EZEKÍIEZ rapcsoróló INFRASTRUrcľunÁus
gpRunAzÁsoxna voNe.ľrozo FELHASZNÁIÁs sze.gAl-ya.nor szoĺ-o
3 4 l 20 I 3 . (V I. 2 5 . ) oNroRvłNyz'ą.ľĺ RENDELEľ ľĺóo o s ÍľÁ sÁnor.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkodás nélkül
megalkotta a 2 5 l 20 Í 4. (VI. 26. ) szttĺnu onkormányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN lz rÉpvlsprŐ
A RENDELETALKoľa.sHoz ľĺnqo sÍľBTT SZOToBB SÉG szÜrsÉcps

BUDAPEST rózsBrvÁnos rÉpvĺsBro-ľpsrÜrBľp 17 IGEN, 0 NEM, 0

ľa.nľozroDÁSSAL ELFoGADĺa. És MEGALKoTJA BUDAPEST FŐVÁRoS Vm.
KERÜLET ĺózsBr.v.ą.RoSI oNronvÁNyz,q.ľ xÉpvlsplo ľBsľÜrpľÉNBr
25l2OI4. (VI.26.) oNronvÁNyza.ľI RENDELETÉT AZ oNronľĺÁNyzar
sBvÉľprEINEK I.,ą.rÁscÉLoKRA És AZ EZEKHEZ rapcsorónó
INFRASTRUrľunÁrĺs gpRuHÁza.sorna voNa.ľrozó FELHASZNÁIÁs
sze.gÁrya.nor szoĺo 34l2OI3. (VI.25.) oNroRvÁNyz,ą.ľl RENDELET
ľĺolosÍrÁse.nol.

Napiľend 4l4. pontja
Javaslat Táľsasházak támogatására
(írásbeli előterj eszté s, P orĺ<ÉzBE S ÍTÉS )
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

f)r. Kocsis M.áúé
Írásbeli előteľjesztés, amelyet bizottságnemtárgyalt. Megnyitja a napiľenđvitźłjźt, és megadja
a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássv Ákos
Éľtĺ' ľ'ogy a Turay Ida Színhźn szívĹigy, és azt is, hogy aKá|váriat& 6. szźmt alatti ingatlan
tźrsashźn, de felhívja a figyelmet arua, hogy a Képviselő-testiilet azidén 31.000.000.- Ft-ot
tud szárľri a ttltsashźnak felúj ításának támog atásźra. A Kálvária tér 6 . szźlm a|atti ingatlaľľa és

a Népszínhén utca 22. szám aLatti ingatlan mozaikj źlra, peđig 43 millió foľintot kcilt, amely
teljesen ęlhibázott és téves. Meggyőződése, hogy a 43 millió forint forrása, akkor
tisztességesebb lett volna a 31.000.000.- Ft helyett 74.000.000.- Ft-ľa kiírni a tfusasházi
páLyázatot, és akkor nagyságľendekkel több tarsasllázat, vagy nagyságrendekkel nagyobb
mértékben tudott vo|na az Önkormanyzat fe|ujításokat tĺĺmogatni. Ez az előterjesztés
szubjektív, és nincs szakmal|ag alátámasztva. Az előteľjesztést nem tartja támogathatónak.



Dr. Kocsis M.áté
Elszomorítja a Képviselő Úr hozzźsző|ása. Az onkormányzat az idén nem 31.000.000.- Ft-ot
költ társasházak felújítására. Ha a Képviselő IJr azt szeľetné, hogy az onkormányzat
74.000.000.- Ft-ľa írjon ki tźrsasház páIyźnatot, akkoľ azt az onkormanyzat megleszi. Jóval
120.000.000.- Ft felett van az az összeg, amelyet tátsasházakfe|{Ąitására fordítanak idén. A
Tolnai Lajos utca 2I. szám a|atti hźz feltĄítására 100.000.000.- Ft-ot ktjlt<jttek. A Magdolna
Negyed Program keretében is újítanak fel táľsasházakat' Az az ti|itása, hogy 31.000.000.- Ft-
ot költ az Önkormźnyzat erre a cé|ra, az rlem igaz, annak kb. a tizszeresét, amit a Képviselő
Ú' mond. Komássy Ákos javaslatara további 74.000.000.- Ft-ot fordítanak az idén
tár sasháza\<ra. A kĺ! lt s é gveté sb en i s szeľep el.
Megadja a szőt Dudás Istvánné képviselő asszonynak.

Dudás Istvánné
Aze\óterjesztés kapcsźnmegszőIitvaérzímagát, mert aNépszínhaz utca22. szźtmu Tĺíľsasház
abban a korzetben vaÍI' ahol önkormányzati képviselő. A Taľsashźn munktĄtĺ évek őta
figyelemmel kíséri, és azt látja, minden erejükkeI azon vannak, hogy az épületet, annak
műszaki ál|apotát olyan szinten tartsák, hogy a lakások értéke ne romoljon.Ezért saját erőből
is milliókat fordítanak a Társasház feliĄítására. A kerĹiletnek van egy olyan épülete, amely
üvegmozaikkal díszített, amely tuľista látványossá is egyben. oľömmel tölti el, hogy a
kerĹileti onkormányzat rendelkezik aĺlrlyi erővel és lehetőséggel, hogy a Táĺsashźĺz kéľését
pozitívarl tudja elbírálni. A Társasház a moza1k kép restaurá|ásźlhoz pá|yźnaton 8,7 millió
foľintot nyert a Főváľostól vissza nem térítenđo pźiyázatként. A kép teljes felújítása 30 millió
forintba keľül. Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazza meg az 5 millió foľint vissza nem
térítendő támogatást, mert ettől gyarapszík a keľület is. Megköszoni aTársasház munkáját,
amelyet aTtrsasház á||agának megóvásara, akép fe|iĄítására fordít.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Szeľetné pontosítani az e\őbbíhozzásző|źtsát. orül, ha a keriileti onkormányzat kiemelkedő
kiiltéri építészeti alkotásokat, és azok ľestauľációj át támogatja. Annak is örĺil, ha a tĺibbségi
tulajdonában lévő tźrsashźnakbeźnási és egyéb problémáit támogatni kívánja. Ugyan akkor
meggyóződése, hogy a kerĹileti lakosságnak is az éľdeke, hogy ne műkĺidj on ez a típusú

,,kĹjźrás,,. Semmifele kifogása nincs a mozaik kép megújítása ellen, továbbá tźlnogatja a
KáIvźttia tér 6. szttĺrl a|atti épület ftidémje megjavításľa kerüljön, de rĺgy gondolja, hogy
kozpénzze| gazdźĺIkodó önkormányzat akkor jár eI tisztességesen, ha ezeke a célokĺa is nyílt
pá|ytzatot ír ki. Ha azon apáIyźuaton ez akéttársashźz bizonyul a legjobb javaslatot tévőnek,
és az e|járźlsnak is ez avégeredménye, akkor semmi más nem tĺjrténik, mint hogy tudatosan és
jő| gazdá|kodtak akozpénzzel, és a folyamatnak ugyan az avége. Véleménye szerint ebben a
formában ,,rosszul ĺéz ki a töľténet,', nincs előkészítve, ahogy azt egy jő szándékú
clnkormányzat tenné. Véleménye szerint az e|oterjesztés nem sikeriilt, még akkor sem, ha
egyébként az eIvi célokat elvben támogathatónak taľtja.

Dr. Kocsis Nl.áLté

Véleménye szerint hianyzikaz a komplexitás a Képviselő Úr gonđolkođásából, amely kellene
az onkormányzat távlatokból történő megtekintéséhez. Egy Békés megyei TSZ-ben igaza
lenne a Képviselő Úrnak. Ha meg tudnak nyitni egy műkođő szíĺlhttzat, amely otthont ad majd
pihenésľe kulturált embereknek. A Kálváľiatér házai is megújulnak, netán megnyílik ott egy



működő szíÍlhźlz, amely odahozza a vendégeket. Reményeik szerint, ha ez a szíĺlház tud majd
múkcidni, és vendégeket fogadni, akkor reményei szerint előbb utóbb nyílnak vendéglátó ipaľi
egységek, amelyek adőznak, emelkednek az iĺgatlanárak, és előbb utóbb kijönnek a

,,mocsáľból''. Vannak annál nemesebb célok, minthogy egyelően ptllyázhasson minden
tźrsasház minderľe. Hozzásző|ásának a legérdekesebb része az volt, hogy az onkoľmányzat
kiírhatta a volna mindenki szétmára eléľhető pźlIytnati forľásként, és lehetett volna az
eredmény mégis ugyan ez,Iobb lenne az optíkája. ha mindenki számára elérhető lenne, de ha
azt gondoljuk, hogy aKźiváriat& egészének fellendülése céljából, forgalmának ntjvekedése
céljából ez helyes, akkor ne ámítsák sem saját magukat, sem a többi táľsasháza olyan
pá|yázatta|. amelynél meg fudják mondani, hogy mire szeľetnék a foľľásokat szánni. Kéľi,
hogy ezt a komplexitást megértve, legyen kedves tźĺnogatĺi az e|képzelést. Az egész a
Ká|váría tér fe\ujítása jegyében zaj|lk. Véleménye szerint, ha egy teret megcsinálnak, akkoľ
érdemes ott mindent megcsináIĺi. Ezze| egyébként olyan ingatlan áľnövekedés következik be,

olyan pozítív folyamatok indulnak el, kulturált közeget teľemtve az embereknek, hogy az
egész téľ megújul, élhetőbb lesz. Nem titkolva ezt szolgá|ja a színház felújítása. Elmondja,
hogy a Kźivária téľ további házainak a felújításában is gondolkodnak' úgy, mint ahogy az a
Teleki téren történt.
Megadja a szőt dr. Sara Botond alpolgármesternek.

Dr. Sáľa Botond
Az a társasház nem tuđ páIyazni, ahol az önkormányzati tulajdon meghaladja az 50 %o-ot.

Még egyszer rcgziti, hogy a társashźni pá|yázaton 120.000.000.- Ft ál1 rendelkezésre. A
31.000.000.- Ft az elmúlt testĺileti ülésen elktilonített külön palyazati kiírás energetikai
felújításra. Ezen kívül voltak egyedi döntésęk, mint a mostani, mivel ennek a taľsashaznak
nincs lehetősége pźiyźnaton ľészt venni. Egyedi döntés alapjtn újítottfü fel a Tolnai Lajos
utca21'. szám a|atti ingatlant. A Kálvaľia tér 6. szám alatti ingat|an feliĄítása szükségszerú.
Ennek az ott é1ő magántulajdonosok <jrülnek. Kéľi, a Képviselő Ur magyartzza eI, miért nem
ért egyet azzal,

Dr. Kocsis M:áté
A Képviselő Úr egyet éľt vele, csak a formáját kifogásolta.
Dr. Ferencz oľsolyának ađja meg a szőt.

Dľ. Ferencz Orsolya
Az ellenzék a felújítások biráIatźwa| van elfoglalva. Kéľi őket, hogy támogassĺík a
felújításokat. Amennyiben tĺgy étzík, hogy az szfüséges, akkor a jĺivőben létľehoznak egy
homlokzati mozaikok felújításával kapcsolatos bizottságot, és annak egy aIbízottstęát. De úgy
gondolja, legyenek ennél nagyvonalúbbak, amikor nyilvánvalóan felújításokľól van szó.

Dr. Kocsis NIáté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Akos
A Kálvaľia tér a Magdolna negyed és az orczy negyed hattrźn fekszik, és a Kálváľía tér
rehabilitáciőjához nagymértékben hozzájźru| a KáIvtria tér 6. szám alattí Ttrsashtz
füdémszerkezet felíĄítása' Megkétđezí, kellő előrelátással nem lehetett volna a Magdolna



Negyed Program III. fejlesztési költségeibe betervezni a Ká|vária tér 6. Társasház
rendbetételét?

Dr. Kocsis M:áté
Az már az orczy negyed. A Magdolna negyed támogatási tisszegét a Magdolna negyedben
lehet elkcjlteni. Kellő előrelátással sem lehetett beilleszteni an. a Magdolna Negyed
Programba.
Megadja a szőt dr. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
Csatlakozik dr. Ferencz orsolya javaslatához, míve| a Prźúer utcában is vannak olyan házak,
amelyek homlokzatán aranyozott díszítés talá|hatő, és nem tudnak annyi pénzt összespóľolni,
hogy a felújításokat meg tudják oldani. Ezel<re a felújításokľa jó lenne, ha ktilon lehetne
páIyázni.

Dr. Kocsis Nĺáté
Ha befejezőđ1k az Auróľa utcai Szakĺendelő felújítása, illetve a köZtertileti felújítások is
befejeződnek, akkoľ a következő 5 évben atársashźzak felújítása kezdődik. Jőzsefvárosban
javulni fognak a házak külső állapotai. A kĺjvetkező 5 évben eljutnak odáig, hogy azok a
házak, ahol a lakóknak nincs saját fonásuk - egyébként mríemlék jellegű hźľ:aik- felújításra,
azt feItljitj a az onkorm ány zat.
Kaiser József képviselőnek adja meg aszőt.

Kaiseľ József
Komássy Ákos 4 év a|at|nem tudta megtanulni, hogy mí az Orczy negyed és a Magdolna
negyed kĺjzcjtti ktilönbség. Szźlmára ez megdöbbentő. Nem elég, hogy 4 éve nem érti, hogy
mit mond, de most mźr azt látja, hogy ő sem érti, mit mond, miket csinál. Ez felháborító.
Főleg azért, meľt politikai okokból próbálja támadni a színház épületének a megújítását,
amely nagyon fontos lenne a VIII. keľtilet középső részének megújítása érdekében. Mindenbe
megpróbál belekötni' hogy az ne sikeľÍiljön. Sikerülni fog megújítani a Középső-Józsefuĺíľost,
mert azoĺ dolgoznak évek óta. Es bárhogy is fogja akađáLyozni eń. a munkát, ĺem fog az
sikerülni. Reméli a választókhoz is eljut, mertborzalmas az, amit évek óta a testületi üléseken
csinál, és ezen a testtileti tilésen is.

Dľ. Kocsis M.áLté

Meg kell védje' Komássy Képviselő Urat. Nem akaľt semmi rosszat, csak megkérđezte, miért
nem egy komplex váľosľehabilitációs program részekérý. iúítják fę| a hźnat. Erľe vá|asń"
kapott. Nem ellenzi a felújításokat.
Megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Mindig is elkĺjtelezett támogatói voltak, és most is azok, Józsefuaĺos rehabilitációjának, így a
Magdolna negyed és az orczy negyed szociális ľehabilitációjanak is. Pontosan tu{ja' hol van
az orczy negyeđ és a Magdolna negyed, határa. Ha jól érte|mezi Polgármester Uľ vá|aszát,
akkor még a Ktivária téri jźúszőtér belefért a Magdolna Negyed Progľamba, aKá|vtria tér 6.
sztm a|atti épület már nem. Ez nem egy magátől éĺtetőđő dolog. Erre vonatkozott a kérdése.
Kér egy összesítést, írásbeli tájékoztatźlst arról, hogy néz ki a 120.000.000.- Ft-os támogatás,
amelyet az idén tźľsasház felújításra fordított az onkormányzat? Bizonyára elkerülte egyik
másik részlete a figyelmét.
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Dr. Kocsis M:álté
Természetesen, kap kimutatást a Képviselő Úr.
Megállapítja, hogy az e\óterjesztés tźrgyában tovttbbi kérdés, hozztszőIáS nem érkezett. A
napirend vitttját|ezárja, és a következő határozati javaslatot bocsátja szavazásta,

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a VIII. keľtilet, Ká|vttriatér 6. szám alatti Tarsashaz teljes homlokzatának felújítása,
a ľoldszinti és az I. emeleti homlokzat eređeti állapotanak he|yrcá|lítása, és az uďvaľí
flodém teljes helyreáIlítása érdekében az onkormźnyzat összesen, bruttó 43.000.000 Ft
vissza nem térítendő támogatású összeget kiilönít el a működési cél és általános tartalékon
beĺj.| az általános tarta|ék terhére. A támogatási összeg folyósításanak feltétele, hogy a
kivitelezőt a homlokzat felújításra és az udvarí ftjdém he|yreá||ítására közbeszeruési
eljárás keretében kell kiválasńani, a muszaki ellenőri feladatokat pedig a Kisfalu Kft.
lássa el.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014.június 25.

2. felkéri a polgármestert, hogy az I. pont szerinti támogatás fe|haszná|ásáról készítsen
megállapod ást, az alábbiak ťrgyelembe vételével :

a Józsefuaľosi onkormźnyzat bruttó 43 000 000.- Ft vissza nem téľítendő
támogatásban részesíti a Taľsasházat, a megźt|Iapodás mellékletét képezo költségvetés
szerinti munkák elvégzése céIjábőI,

- a felújítási munkákat a Társashtz rendeli meg' a műszaki ellenőrzést a Kisfalu
Józsefuaros i v agy ongazdálkodó Kft . látj a el,
- a támogatás ťęIhaszná|ásának ellenőľzése céIjábőI, akozbeszerzésekľől sző|ő 2011.
évi CMII. törvényben foglaltak a|apján kozbęszerzési eljarás keretében vźiasńja kí a
nyeľtes kivitelezőt, a Tttrsashéz a kozbeszerzés lebonyo|ításźhoz bírźiő bizotÍságot á|Iít
fel, melybe az onkoľmźnyzattagot delegál,

- a Ttĺrsashźtz a megá|Iapodás szerinti munkálatokat, illetve annak építési naplóval és

szám|tild<al történő elszámolás át 20 I 4. december 3 1 -ig kciteles elvé gezni.

Felelős: polgármester
Hattriďő : tĺímo gatás i szer ző đés a|áír ása 20 I 4 . j úlius 3 1 - i g

aKá|váriatér 6. sztlm alatti Tarsashaz teljes homlokzatának felújításával' a fijldszinti és

azI. eme|eti homlokzat eredeti állapotanak, és az udvaľi, Színhaz feletti ftjdém szigetelés
és burkolás teljes helyľeállításával ftjdém teljes helyľeźllIitásával kapcsolatban a Kisfalu
Kft-t a musza|<s' ellenőľi felađatok e|Iźtásźtra vonatkozóan megbízza, díjazźsa a
kozbeszeruési eljaľás keretében nyertes kivitelező által adott átaján|at3%o-a.

Felelős: polgármester
Hataridő: a kozbeszeruési e|jarás nyertes kivitelezőjével kötött megállapodás a|áítźsěÍ
követő 30 napon belül.

a) a VIII. kertilet, Népszínhaz u. 22. szám a|attí Társasházat a Társashá zon ta|á|hatő
három képmezős mozaíkfríz képmezője kĺjzül a középkép teljes restaurtl|áya céljából

ĄJ.

4.

58



egyszerí,5.000, e Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a működési cél
és általános tartalékon beu| az általános tartalék terhéľe.
b) felkéľi a polgármestert a támogatási szerzodés elkészítésére és annak aláírására.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: a) pont esetén z}I4.június 25.,b) pont esetén f)|4.július 31.

5. ahatározat 1. és 4. pondában foglaltak miaÍt az onkormanyzatkíadás 11107-01 cím
mfüĺjdési cél és általános taľtalékon belül az általános tarta|ék _ kötelező feladat _
e|oirányzatáról 48.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11705 cím - önként vállalt feladat _
f e|ha|mozásicélútámogatásoktl||amháńartásonkívtilľee|őirányzatra.
Felelős: polgiĺľmesteľ
}Jatfuidő: 20T 4.június 25.

6. felkéľi a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosításánál' a
határ ozatban fo gl altakat vegye fi gyel embe.

Felelős: polgármester
Határiđő..legkésőbb 2014. december 3 l.

Dr. Kocsis M.áté
Megá||apítja, hogy a Képviselő-testtilet a határozatot 14 igen, 0 nem szavazatta|, 3

tartozko dás mellett elfo gadta.

A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ nĺnqo s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
14312014. (VI.25.) 14IGEN 0 NEM 3 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a VIII. keľĺilet, Kálvaľia tér 6. sztnrl a|atti Ttlrsasház teljes homlokzatĺának felújítása,
a fřjldszinti és az I. emeleti homlokzat eľedeti állapotának helyreá,Ilítása, és az udvari
ftjdém teljes helyreállítása érdekében az onkoľmanyzat osszesen, bruttó 43.000.000 Ft
vissza nem térítendő tĺĺmogatású cisszeget különít el a múködési cél és általĺĺnos
taľtalékon beul az általános tartalék terhére. A támogatási <isszeg folyósításĺának feltétele,
hogy a kivitelezőt a homlokzat felújításra és az udvari Ířjdém he|yreá||ítására
kozbeszerzési eljárás keľetében kell kiválasńani, a muszaki ellenőri feladatokat pedig a
Kisfalu Kft. Iássa el.

Felelős: polgáľmester
Hattľ:lđő : 20 1 4. j rinius 25.

2. felkéri a polgáľmestert, hogy az I. pont szerinti támogatás felhaszná|ásaról készítsen
megállapod ást' az alábbiak fi gyelembe vételével :

- a Józsefuárosi onkoľmányzat bruttó 43 000 000.- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a Társasházat, a megźi|apodás mellékletét képező költségvetés
szerinti munkfü elvégzése céljáből,
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3.

- a felújítási munkákat a Táľsasház ľendeli meg' a műszaki ellenőrzést a Kisfalu
Józsefuárosi vagyongazđá|kodő Kft. látja el,

- a támogatás fe|haszná|ásának ellenőrzése cé|jábőI, a kozbeszerzésekľől sző|ő flII.
évi CVIII. törvényben foglaltak aIapjan kozbeszerzési eljarás keretében vá|asĄa ki a
nyertes kivitelezőt, a Tźlrsashétz a kozbeszerzés lebonyo|íttsához bíráló bizottságot állít
fel, melybe az onkormányzattagot delegál,

- a Tźtrsashźĺz a megttllapodás szerinti munkálatokat, ilietve annak építési naplóval és

számlĺíkkal torténő elszámolás át 20 I 4. december 3 1 -ie köteles elvégezni.

Felelős: polgármester
Határidő : támo gatási szerzódés aIáír ása 20I 4. j úlius 3 1 -ig

aKá|vttríatér 6. szttm alatti Társasház teljes homlokzatának felújításáva|, a ftjldszinti és

azI. emeleti homlokzat eredeti állapotának, és az udvaľi, Szíl.ház feletti ftjdém szigetelés
és burkolás teljes helyreáI|ításáva| ftjdém teljes helyreáI|ításával kapcsolatban a Kisfalu
Kft-t a muszaki ellenőľi feladatok e|Iźtására vonatkozóan megbízza, dijazása a
kozbeszerzési eljaĺás keretében nyertes kivitelező által adott fuajźn|at3oÁ-a.

Felelős: polgármester
Hataridő: a kozbeszerzési eljtlrźĺs nyertes kivitelezőjével kotĺjtt megállapodás aláirását
követő 30 napon belül.

a) a VIII. keľület, Népszínhaz u. 22. szźrn a|aÍti Társasházat a Társasházon ta|tt|hatő

harom képmezős moza1kfriz képmezoje közül a kozépkép teljes ľestaurá|ásra céljából
egyszeri,5.000, e Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a műkodési cél
és általiĺnos tartalékon belJ.| az általános hrta|éktęľhére.
b) felkéri a polgáľmestert a támogatási szerződés elkészítésére és annak altúrására.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) pont esetén z)I4.június 25.,b) pont esetén 20|4.július 31.

ahatźrozat 1. és 4. pontjában foglaltak miati az onkoľmányzatkiadts 11107-01 cím
múködési cél és általános tartalékon belül az általános arra|ék _ kĺitelęző feladat -
előirźnyzatáÍól 48.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a II705 cím - önként vźll|alt feladat -
f e|ha|mozásicélútámogatásokźilamháńaľtásonkívĹilree|óirtnyzatta.
Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2014.június 25.

felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló ľendelet kcjvetkező módosításánáI
a hatźn ozatban fo gl altak at v egy e fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: legkésőbb 2014. december 31.

4.

5.

6.
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5. Va gyo n kezelésselo vá rosĺi zeme|tetéssel ka pcsola tos előteľj esztés ek

Napirend 5/1. pontja
Javaslat Józsefuáľosi térfigyelő kamerarendszeľ fejlesztésével kapcsolatos
d łi ntés ek m eghozata|ár a
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis N{.áté
Az elóterjesztést bizottság nem tźrgya|ta.
Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ertesültek róla, hogy a téľfigyelő kamerák
Rendőr-fokapitanyság tájékońatása szerint' a

akkoľ a telepítésének mi a céIja?

arcfelismerési bűnmegelőzési haszĺá|atára, a
rendőrség nem jogosult. Ha nem használható,

Dr. Kocsis M:áté
Nem is az oRFK haszná|ja őket, hanem a Nemzetbiztonsági Szakszolgźiat. Egyébként az
nem igaz, hogy nem jogosultak rá, csak nincsen gyakorlata Magyarországon az arcfelismerő
rendszemek. Egyébként a tcjrvényi szabáIyozás lehetővé teszi most is hogy haszná|jtk, đe
nem ők fogiĺík használni. A szerver és az arcfelismerés képessége az a Nemzetbiztonsági
SzakszoIgáIatná| kertil elhelyezésre. Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Támogatjĺĺk a téľfigyelő megújítását, đe je|zi, hogy a kĺjzteľületekľől a társashazakba szoru| a
bűnözés, oda a kameľa nem lát be. Emelt szźtmű járőrszo|gálatra lenne szükség. Sok panasz
érkezett arról, hogy a ľendőrségi bejelentések után óľákkal érnek a helyszínľe a jaľőrök. A
Rendőrségnek van-e kapacitása arra, hogy a kamerákat megfelelő alapossággal tudja figyelni'
és van-e annyi járór?

Dľ. Kocsis M:áté
Atźlrsasházban élők valóban panaszkodnak, đe apá|yźnatok kapcsán van lehetőség ana,hogy
belső kamerát építtessenek kiahźzakban. A rendőrség létszźrĺát ő is szeretné emeltetni. A
Kcjzteľiilet-felügyelet végzi a térfigye|ő kamerák megfigyelését, és szfüség esetén megfelelő
járőr á|| rendelkezésre. Komássy Akosnak ađ szőt.

Komássy Ákos
Támogatjak a közbiztonság növelését, de nem tartjĺĺk a forľás legjobb felhasznźůźtsának a
térfigyelő kameraľęndszer fejlesztéséľe tĺjľténő fordítását. Eľti, hogy megvan a jogi a|apja a
térfigyelők aľcfelismeľo hasznźiattnak, de mégis az a vé|eménye, hogy nem eľľę kellett volna
fordítani ezt afonást.

Dr. Kocsis ľ{.áté
Megađja a szőt Pintér Attilának.
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Pintér Attila
Úgy tudja, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszo|gáIat adatbźnisába lehet betth|ázni a kőrözött
bűnözők adatait. Kérđezi, hogy van.e információáramlás a helyi rendőľség és a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálatkozott, meľt ha ők a megfigyelők, a helyi rendőrséget tudják
értesíteni, ha körozött, vagy gyanús alakot látnak a kerületben. Fontosnak taľtja az
egyĹittműködést, mert akkoľ nem hiába fordítja az||yeĺtípusú kamerákľa apénzt a keľület.

l)ľ. Kocsis Máté
A BelĹigyminisztéľiumtól kapott péĺlzt összesen 73 millió forinttal kell kiegészítenie az
onkormanyzatnak. Felajánlja, hogy a pártok képviselőinek szívesen taľtanak egy zártköru
tźĄékońatást, hogy hogyan fog ez mrĺkodni. Magyarországon ennek még nincs gyakoĺlata,
hangsúlyozza, hogy nem a jogi-, hanem a technikai hátterével van probléma. Eú. ptőbá|ják,
most kiépíteni az országban elsőként, és az információáramlźsra is meg kell találni a

megfelelő módot. Egy biĺos, hogy a kerületben sokkal gyorsabban meglaIáIjźk ezzel a
módszeľľel a búnözőket. Megadja a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiseľ József
Tegnap a hírekben |átta, hogy Csepelen ľendszámfelismerő rendszert telepítettek 1,5-20

millióért azokon a főúwonalon' ahol a legnagyobb az autósforgalom' és ezt összekötötték a
kamerarendszertikkel. Ennek több hasznavaÍI. A lopott, vagy mĺlszakilag lejárt autókat is fel
tudja deľíteni és biztonságosabban lehetne a ktjzutakon közlekedni. Kérdezi, hogy a téľfigyelő
kiépítésen túl nem lehetne ilyen rends zert még kialakítani?

Dr. Kocsis lN.I'áté

Az a szoftver, ami beszerzésľe kerÚ.l az aľcfelismerő rendszerhęz) az képes erre, tehźi az
többet tud, mint arendszámfelismeľés, tehát ez megoldott.
További kéľdés, hozzźsző|ás hianyában a napirend tźrgya|ásátlezáqa. Szavazásra bocsátja a

következő határ ozati i avaslatsort.

|. a) a közbiaonság növelését szolgźt|ő önkormányzati fej|esztések tĺímogatása céljából
Belügyminisztéľiummal kötött 220.069.492,- Ft-os trĺmogatási szerzőđés alapján a
támogatásból megvalósuló beruhazást a beruházás megvalósításától sztlmított ot évig az
eredeti ľendeltetésnek megfelelően haszná|ja, a létesítméný nem sziinteti meg.

b) atámogatással létrehozoÍtingat|anvagyont abeĺvházás megvalósitásátő| számítotttíz
évig nem idegeníti el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik
sziikségessé, és az abból származő ellenértéket igazolható módon a támogatási cél
szerinti feladatokĺa fo rdítj a.

c) tudomásul veszí, hogy a támogatásból beszerezésre kenilt targyi ęszkozok a
tulajdonszeľzés időpontjától számított öt évig csak a Támogató előzetes
hozzájtru|ásźlva| idegeníthetőek el, adhatók bérbe vagy más hasznáIatba. illetve
terhelhetők meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014'június 25.
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f.

a
J.

4.

5.

aZ e|őterjesztés 1. sZ. mellékletét képezo tartalommal a képfelvevővel megťrgyelt
kĺjzterületeket kij eloli.

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

a) a kozbínonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésekľe _ téľťrgyelő-
ľendszer beszeruésére a költségvetési fedezetet 32.930,5 e Ft-tal kiegészíti a 11601
címen tervezett 60.000 e Ft-os káptalanfiiredi gyeľmeküdülő felújítási e|őirźnyzatbő|.
b) az I. a) pontban foglaltak míatl az onkormĺányzat bevéteI |1706-02 cím _ önként
vállalt feladat _ felhalmozási cé|í támogatások á|Iamhanafiáson beltilről e|őirtnyzatot
és ugyan ezen cím - önként vállalt feladat _berubźzźlsok előiľányzatát220.069,5 e Ft-
tal megemę|i kozbiztonság növelését szo|gáIő önkoľmrányzati fej|esztések támogatása
címen.
c) a 3. a) pontban foglaltak míatt az onkormányzatkiađás - ĺjnként vállalt feladat -

11601 cím felújítások előirányzatźtről - káptalanfiiredi gyeľmekĹĺdtilő felújítása -
32.930,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11706-02 cím _ ĺjnként vá||alt feladat _ beruhĺízások
eIóirányzatátakozbiztonság nĺjvelését szo|gáIő ĺĺnkormányzatifej|esńések címen.
đ) akozbiztonság nĺjvelését szo|gá|ő ĺinkormanyzati fej|esztések megvalósítása miatt
az onkormányzat kiadás II107-02 cím felhalmozási céltartalék - ĺjnként vá||a|t

feladat - téľfigyelő kamerarendszer beszerzése elofuźnyzatrő| 40.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosit a 11706-02 cím _ ĺjnként vá||a|t feladat _ beruhtnások előirányzatára
közbizto nság nĺi velé s é t szolgá|ő ö nkormány zati fej|e sztések címen.
e) felkéľi a polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat a kĺjltségvetési rendelet
következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: a)-d). pontokban 20|4. június 25.' e) pontban a k<iltségvetési rendelet

következő módosítása

elfogadja a határozat mellékletét képezo, a kozbiztonstry novelését szo|gá|ő
önkormányzati fejlesztésekľe _ téľfigyelő-rendszeľ beszerzése tárgytl kozbeszerzési
eljźtrásta vonatkozó elj arási rendet, 20I 4.június 26-i hatá|yba lépéssel.

Felęlős : polgĺĺrmesteľ
Hataľidő: zll4.junius 26.

ahatározat 4. pontja szeľinti kozbęszerzési eljĺíľásban abírá|őbizottság tagtrai:

- dr. Sánta ZsőfiaJegyzói Kabinet, kabinetvezető
- P áris Gyulĺíné P éĺlzugyi Ü gyo sztály, iigyo sztál yv ezető
- Pénzes Attila Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y,ugyosńá|yvezeto

Abírá|őbizottságtagaidíjazásbarlnemrészesülnek.

Felelős : polgáľmest er, jegyző
Hataridő: 2014. iúnius 26.
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(9 óra 95 perckor az ülésteľembőĺ dr. Dénes Margit képviselő asszony távozott, így a
Kéov i s el ő -t e s tĹil e t ĺ é t s z áma ] 6 főr e v ólto zott. )

Dr. Kocsis NIáLIé

Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem szavazatta|, lartőzkođás nélkül a Képviselő testĺilet
elfo gadta az a|ábbi hatźr ozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHc.Z MtNo S ÍTETT S ZóToBB SÉG SZÜK S ÉGES
HATAROZAT:
144t2014. (Vr.zs.) 16IGEN O NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a) a kozbiztonság ntivelését szolgáló cjnkormźnyzati fejlesztések ttlmogatása
céljából Belügyminisztériummal kotott 220.069.492,- Ft-os támogatási szerződés
alapján a támogatásból megvalósuló beruházást a beruhézás megvalósításától
számított öt évig az eredętí rendeltetésnek megfelelően haszntija, a létesítméný nem
szünteti meg.

b) atámogatással létrehozottingatlanvagyont aberuházás megvalósításátő| szétmítotttíz
évig nem idegeníti el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik
sztikségessé, és az abból származő ellenértéket ígazolható módon a támogatási cél
szeľinti feladatokľa fordítj a.

c) tudomásul veszi, hogy a tĺímogatásból beszerezésre keľü|t taryyi eszkcjzok a
fulajdonszerzés időpontjától számított öt évig csak a Támogatő előzetes
hozzájttru|ásáva| idegeníthetőek el, adhatók bérbe vagy más haszná|atba. illetve
terhelhetők meg.

Felelős: polgármester
Hataridő: \}I4.junius 25.

2. az e|oterjesztés 1. sz. melIék|etét képező taľtalommal a képfelvevővel megfigyelt
közterületeket kij elc]li.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014.június 25.

3. a) a kozbinonság növelését szolgźlő ĺinkormányzati fejlesńésekre - térfigyelő-
rendszeľ beszerzésére a kĺjltségvetési fedezetet 32.930'5 e Ft-tal kiegészíti a 11601

címen tervezett 60.000 e Ft-os káptalanfiiredi gyermektidrilő felújítási előirtnyzatbő|.
b) az 1. a) pontban foglaltak miati az onkormrínyzatbevéte| 11706-02 cím _ tjnként
vá|Ialt feladat - felhalmozási célru támogatások á||arrháztartáson belülről e|oirányzatot
és ugyan ezencím - önként váIIaIt feladat _berubźuások előirĺínyzatát220.069,5 eFt-
tal me gem eIí kö zbinons ág növel é sét szo|gáIő önkormány zatí fejleszté sek támo gatás a
címen.



c) a 3. a) pontban foglaltak miatt az onkormĺĺnyzatkíađźs _ önként vállalt felađat -
11601 cím felújítások előirányzatárő| - káptalanfiiľedi gyermeküdtilő felújítása -
32.930,5 e Ft-ot átcsoportosit a 11706-02 cím _ ĺjnként vállalt feladat - beruhazások
e|oirtnyzatfuakozbiztonság növelését szolgálő önkormányzati fejlesztések címen.
d) akozbiztonság novelését szo|gá'Ió önkormányzati fej|esńések megvalósítása miatt
az onkormáĺyzat kiadás |1107-02 cím felhalmozási céltaľtalék - onként vállalt
feladat - térfigyelő kameraľendszet beszerzése eloirtnyzatrő| 40.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a 11706-02 cím _ önként vállalt feladat _ bervházźtsok eloirányzatáta
közbiztonság növelé s ét szol gá1ó önkormányzati fej l esztések címen.
e) felkéri a polgármestert, hogy a hatźtozatban foglaltakat a költségvetési ľendelet
kovetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a)-d). pontokban 2014. június f5., e) pontban a költségvetési rendelet

kĺjvetkező módosítása

4. elfogadja a hatátozat mellékletét képezó, a közbiztonság növelését szo|gá|ő

önkormĺĺnyzati fejlesńésękĺe _ téľfigyelő-rendszęr beszerzése tareyű kozbeszerzési
elj aľásľa vonatkozó elj aľási rendet, 20 I 4 . j únius 26 -i hatáIyba lépéss el.

Felelős: polgármester
Hataľidő: z}I4.junius 26.

5. ahatározat4. pontja szerinti kozbeszerzési eljárásbanabfuá|őbizottságtagjai:

- dr. Sánta ZsőfiaJegyzoí Kabinet, kabinetvezető
- P ĺáľi s Gyul áné P énzngy i IJ gy o sńá|y, ť;gy o sztá|yv ezető
- Pénzes Attila Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y,igyosztá|yvezető

AbitáIőbizottságtagsaiđíjazásbannemľészesülnek.

Felelős : polgármest er, jegyző
Hataľidő: 2014. iunius 26.

A 144/20l4.(W.25) számú határozat mellékletét, a jegyzőkiinyv melléklete tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
Szav azásr a bocsáti a a rendelet-t ęrv ezetet.

BUDAPEST ĺozspr.vÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrpľB ELFoGADJA ES
MEGALKoTJA BUDAPEST ľ.ovÁnos VilI. KERÜLET rózspp.vÁnosl
oNronueNyza.ľ rÉpvlspro_ľpsľÜLETÉNEK 26120|4. (vI.26.)

oNroRvÁNyze.ľl RENDELETÉT A rÉpvlspro-ľpsrÜrpľ És SZERVEI



SZERVEZETI És vŰropÉsl sz'ą.gÁryza.ľÁnór szoro 25l20I3. (v .f7 .)

oNroRvĺÁNyzarl RENDELEľ lrĺono sÍľe.sÁnor

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testüleĹ 16 igen' 0 nęm szava:zattat' taľtĺ5zkodás nélkül
megalkotta a 26 l 20 I 4. (VI. 2 6. ) számu rendeletet.

A SZAVAzÁsNa.r JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKoľa.sHoz ľĺnĺosÍľpTT SZoToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsprvanos xÉpvIsEro-ľpsrÜrpľp 16 IGEN' 0 NEM, 0

TARTóZKoDASSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ r.ovÁąos Vn.
KERÜLET ĺózspľ.v,ą'Rosl oNronveNYZAT rÉpvlspro TESTÜLETÉNEK
2612014. (yI.26.) oNronvÁNYZATI RENDELEIÉľ e rÉpvlsplo-ľpsľÜrpr És
SZERVEI SZERVEZETI ÉS ľĺuropÉSl SZABÁLYZATÁRoĺ- szoro 25l2Oĺ3. (v.27.)

ÓNronvĺÁNyz,ą.ľĺ RENDELET MóDosÍľa.sÁnór

Napiľend 5l2.pontja
Javaslat keľületi ziildfelület fenntaľtási és kiiľnyezetvéde|mi koncepció
elfogadásáľa
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Jakabff Tamás _ képviselo

Dľ. Kocsis ľ{'áté
Az előteľjesztést abízottsźąmeglárgya|ta. Napíľendvĺtáját megnyitja. Megadja aszőt Santha
Pétemé alpolgármester asszonynak.

Sántha Péteľné
Jakabfu képviselő úľ jó összefoglalót készített a keriilet felosztásaróI, zöldfelületeiről,
elképzeléseirőI, azoĺban figyeImébe ajanlja, hogy a nemĺég e|ĺevezett Muzsikus Cigányok
Parkját is bele kellene venni a felsoľolásba, hiszen az is egy jő zöldfeliilet

Dr. Kocsĺs N{.áté
Mivel Jakabfu képviselő ur távolléte miatt nevére vette az előterjesńést, ezért Alpolgármester
Asszony módosító j avaslatát befo gadj a.

Sántha Péterné
A 6. oldalon az egyéb józsefuaľosi tulajđonba lévő k<jzteriiletek és zöldfelületek
felsorolásáhozkéri még beírni a Muzsikus Cigĺínyok Parkját.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Annak a felújítása is a nyároĺ várhatő, ez&t is lesz jó komolyan venni Alpolgáľmester
Asszony javas|atźú, mert egy megújult kĺjztertilettel, zöldfelülettel állnak szemben.
Megadja a szőt dľ. Révész Márta képviselő asszonynak.



Dr. Révész Márta
Kérdezi, hogy mit jelent az ,,utcakanyar hatás,,? Ha ez alégáram|ással hozható kapcsolatba,
akkor kérdezi, hogy nincs tennivalója a keriiletnek?
Már volt rőIa sző, hogy a kertilet a park1ait rendszeresen locsolják, de úgy látja, hogy a f,ĺvel
gond van. Ebben az évben terveznek olyan beruházást. amivel ezen segíteni tudnának? A
nagyméretrĺ zöldfelületeknél furt kutak létesítését javasolják és csepegtető ĺjntözést. Kérđezi,
hogy a kettő összehozhatő?
Magyarkúttal kapcsolatban kéri, hogy az e|őteqesnésben leírt erdei iskola nevelő hatása
kerüljön bele a cselekvési irĺínyok kĺjzé is. A 2. pontbanakozéptávú csęlekvési iranyokľól
van sző, otÍ az oktatóprogramoknál ttĺntessék fe| azt is, hogy az erďei iskola kihasználását
növeljék az iskolai oktatásnál.
Megjegyzi, hogy jónak tĄamagát az e|őte1esńést'

Dľ. Kocsis Nĺáté
A módosító javaslatot befogadja. Az idei évben szinte az cisszes térnek a felülete megújul, ez
a flivesítését is jelenti, lesz ahol gyepszőnyeg |esz, vagy lesz vetett fiĺ. ontözőrendszeľt
minden parkba teľveznek. Reméli, hogy nem rongálják meg.
Megadja a szőt Santha Péterné alpolgármester asszonynak.

Sántha Péteľné
Dr. Révész Mtlrta kérdésére vźiaszolva elmondja, hogy az oktatási íĺtézmények nagyon
kedvelik Magyarkutat, és az erđei iskolát, még évközben is van, hogy ellátogatnak oda a
tanulókkal. Persze fejleszteni lehet, de most is jól kihasznált.

Dr. Kocsis ll.áté
Megadja a szőt dr. Révész Mfutaképviselő asszonynak.

Dr. Révész Máľta
Miutĺĺn a múltkor kaptak olyan tźĄékoztatźlst, hogy melyik iskola mennyi támogatást kéľ
Káptalanfiiľedre, vagy Magyarkútľa tĺlľténő táborozásźůloz, ezért gondolt aľTa' nem árt,ha ezt
egy kicsit bővítik.

Dr. Kocsis M:áté
További kérdés, hozzásző|ás hianyában a napirend tárgya|źsát lezźrja. Két ponton
módosítottźů< az e|őteľjesztést, így teszi szavazásra ahatźrozati javaslatot mely szerint

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogađja a Józsefuaľosi onkormányzat z<jldfetület
fenntartási és köľnyezetvédelmi koncepciój át.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem szavazaÍÍaI, tartőzkođás nélkül a Képviselő-testiilet
elfogadta a koncepciót.

1ZAYAZÁSNÁL JELEN VAN lo rÉpvlspro
A HATAR o Z ATH) ZAT ALH) Z EGYS ZERŰ SZóTo B B sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
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|4512014. (vI.25.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefuárosi onkormanyzat zo|đfelulet
fen-ntartási és környezetvédelmi koncepciój át.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiđó : 20I 4. június 25.

Napirend 5/3. pontja
Diintés a Nemzeti Mobilfizetési Zľt.-hez v a|ő csatlakozásra
(írásbeli előterjesztés, póľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis M:áLté
Az előteľjesztést bizottság nem tárgyalta. Napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Pintér
Attila képviselőnek.

Pintér Attila
K&đezi, ezerÍił| a rendszerben közvetlen kapcsolatban |esz a mobilszolgáltatókkal vagy a

rendszeľben marad továbbra is azEME Zrt.?

Dľ. Kocsis N{'áLté

Yá|aszadásramegadja a szőt Biál Csabanak

Biál Csaba
Az EME csak úgy képes a ľendszerben maradni, ha viszonteladóként szerződ1k a Nemzeti
Mobilfizetéssel. Neki kötelessége varl arÍa' hogy szerződjön az opertúotokkal, így biztosítja
azt,hogy az ljgyfelek mobiltelefonon tudjanak paľkolást indítani, viszont a rendszer lehetővé
teszi, hogy az eddígi szerzőđo felek - mint az EME is - viszonteladóként tudjanak működni.
Az anyagirészét ők rendezik egymás kozott'
Jelenleg úgy tűnik a sajtó alapjtn, hogy nagy fesziiltség vaÍI az EME és a Nemzeti
Mobilfizetési Zrt. kcjzott. Ugy fest, hogy az ElldB Zrt. nem fog részt venni magźlban az
értékesítésben.

Dr. Kocsis N.ĺ.álté

Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Az EME nem fog ebben részt venni, de akaľ részt is vehet, ez majđ a mobilfizetőnek a
dcintése lesz, de neki úgy tiĺnik, hogy a mobil ťĺzetés vagy đrágu|, vagy az onkormtnyzatnak
lesz kevesebb bevétele a parkolásból.
Most 18 millió foľintot fognak ťlzet|'i évente, akkor ennyivel kevesebb bevétel |esz, vagy
akkor árharitják az autósokĺa? ,,Az Allam ukatJa kivenni a részét a jőI ťlzető paľkolásból'
valami kĺjzvetített díjszedéssel?'' Van-e báľmilyen módja annak, hogy ezt elkerüljék? Ugy
látja nincsen, mert ez egy törvény. Nem támogatja az előterjesztést.
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Dr. Kocsis Máté
További kéľdés, hozzźtsző|źls hiányában a napirendi pont tárgya|ását |ezárja. Szavazásra
boc sátj a a hatźr ozati j avaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. anemzeti mobil ťlzetési rendszerľel sző|ő f0T1. évi CC. törvény, valamint az aĺrlak
végrehajtásaľól szóló 35612012. (XII.13.) Korm. rendeletben foglaltak aIapján
felhatalmazza a Józsefuarosi Parkolás-üzemeltetési Szolgá|at igazgatőjźt, hogy a
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-ve| (székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.,
cégsegyzékszám: 0I-10-047569) szo|gźitatői szerződést kössĺjn a várakozásí
(paľkolási) kozszolgáItatás nemzeti mobil Íizetési rendszeren kereszttil t<jľténő

továbbértékesítése tár gy ában.

Felelő s : Józsefu áro si Paľkolás-üzemeltetési Szo lgá1 at igazgatőja
Határidő : a szer ző đés a|ák ásának le gké sőbbi időpontj a 20 I 4 . j úl i u s 0 1 .

2. a) a hatźtrozat 1. pontjában foglaltak miatt a Józsefuáľosi Parkolás-üzemeltetési
Szo|gtllat 30105 cím _ kötelező feladat _ bevételi mfüödési bevétel előirányzatát és
ezze| egyiđejűleg a kiadás dologi e|őirányzatát 18.250,0 e Ft-talmegemeli.

b) tartós múködési előzetes kötelezettségetvźila|2015. évtől megkoze|ítőIeg évente
36.500,0 e Ft értékben, melynek fedezetétil az éves paľkolási bevételt jelöli meg.

Felelős: polgármester
ľi:atźrido: a) pont esetén 20|4.június 25.,b) pont esetén 2015' évtől évente a
költségvetés tervezése

3. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő
módosításánź], va|amint a k<jvetkező évek költségvetés tęrvęzésénél a határozatbarl
foglaltakat vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő 2014. évi költségvetés esetében legkésőbb 2014. decembeľ 3|.,2015. évitől
a mindenkori kĺiltségvetés tervezése és elfogadása.

Dr. Kocsis ľIáté
Megállapítja, hogy 13 igen, 1 nem szavazatta|,2tartőzkodással a Képviselő-testület elfogađta
ahatátozatot.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN lo rÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z N,ĺn,r o s ÍľBľľ
HATÁRoZAT:
146t2014. (Vr.25.) 13 IGEN

SZOTOBBSEG SZUKSEGES

1 NEM 2 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
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1.

Napĺrend 5/4. pontja

(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterj esztő : S ántha Péterné _alpol gĺíľmesteľ

2.

anemzeti mobil ťĺzetési rendszerrel sző|ó 2011. évi CC. töľvény, valamint az amak
végrehajtásáľól szóló 356l20lf. (xI.13.) Koľm. rendeletben foglaltak a|apján
fe|hatalmazza a Jőzsefuaĺosi Paľkolás-üzemęltetési Szo|gtiat ígazgatőját, hogy a
Nemzeti Mobilfizetési Zrt,-vel (székhely: I0f7 Budapest, Kapás u. 6-12.,
cégsegyzékszám: 0I-10-04]569) szolgźt|tatőĺ szerződést kössön a várakozási
(parkolási) kozszo|gáItatás nemzeti mobil ťlzetési rendszeren kereszttil történő
tovább értékes ítés e tźr gy áb arl.

Felelő s : Józsefu aľo si P arko lás-üzemeltetési S zolgálat igazgatőj a
Határiđő : a szerződés a|áírásának legkésőbbi időpontj a 20 1 4. j úlius 0 1 .

a) a hatźttozat 1. pontjában foglaltak miatt a Józsefuarosi Parkolás-tizemeltetési
Szolgálat 30105 cím _ kĺjtelező feladat _ bevételi múködési bevétel eloirányzatźú és
ezzeI egyiďejűleg a kiadás dologi e|óirtnyzatźLt I8'250,0 e Ft-tal megemeli.

b) taľtós műkodési előzetes ktjtelezettséget vállal 2015. évtőlmegközelító|eg évente
36.500,0 e Ft étékben, melynek fedezetéĹil azéves paľkolási bevételt jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hataridő: a) pont esetén 2014.június 25.,b) pont esetén 2015. évtől évente a
költségvetés teľvezése

felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló ľendelet kĺjvetkező
módosításáná|, valamint a kovetkező évek költségvetés tervezéséné| a határozatban
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. évi költségvetés esetében legkésőbb20|4. december 3I.,2015. évitől
a mindenkori k<iltségvetés tervezése és elfogadása.

a
J.

Dr. Kocsis Nĺ.álté

Az e|óterjesztést bizottság nem tátgyalta' Napirenđ vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás
hiźnyában a napiľendi pont taľgya|ását\ezźĄa. Szavazźsra bocsátja ahatátozati javaslatot.

A Képviselo-testtilet úgy dönt, hogy támogatja Mendelovits Herman emlékéľe botlatókő
elhelyezését aLujzautca 6. sz. alattíház e|őtti járdán.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 2014.június 25.
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem szavazattal,I tartőzkodással a Képviselő-testĹilet elfogadta
ahatározatot.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z MINO S ÍTETT S ZóTOB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
H,ą.ľÁRozłľ:
L47ĺ20Í4. (VI.25.) 15IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja Mendelovits Herman emlékére botlatókő
elhelyezését aLujza utca 6. sz. alattiház előtti járdtn.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2014.junius 25.

Napiľend 5/5. pontja

elrend elt v áltoztatásĺ tilalo m mal ii s szefůi ggés b en
(írásbeli előterj eszté s, P }TI<ÉZB E S ÍTÉ S )
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté _polgĺíľmester

Dľ. Kocsis M:áLté
Az e|őterjesztést bízoltság nem tárgyalta. Napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás
hianyábarl a napiľendi pontttlrgya|ását|ezźrja. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvtspro-ľpsrÜI.pľp ELFOGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST povÁnos Vm. KERÜLET ĺozsBpvÁRosl
oNronuÁľyz,ł.ľ rÉpvIspro TESTÜLEľÉNEK 27D0t4. (VI.26.)
oNronv,łNYZATI RENDELETET A GANZ-MAVAG TERÜLETEN KoBÁNYAI UT
_ KONWES KÁLMÁN ronÚT _ VAJDA PÉTER UTCA _ BLÁTHY oTTó UTCA _
oRCZY ÚT, oRCZY ľÉn Árľer HATÁRoLT TERÜLETEN) vALTIZTATÁSI
TILALoM ELRENDErÉsÉnor.

Dľ. Kocsis ľIáté
Megállapída, hogy a Képviselő-testiilet 16 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül
megalkotta a 27 l 20 I 4. (v I.26.) szźlm,ű rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN to rÉpvIspro
A RENDELETALKoľÁsrĺoz ľĺrľĺŐsÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos KÉPVISELo-ľpsľÜrpľp 16 IGEN, 0 NEM, 0
TARTOZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS Vm.
KERÜLET rózspr.va.Rosl oNromĺÁNYZAT rÉpvlspro TESTÜLEľÉNpr
27 l20l4. (vI'26.) oNronvÁNyza.ľl RENDELEľÉľ a. GANZ-MÁVAG TERÚLETEN
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GŐBÁNYAI ÚT - KoNWES KÁLMÁN ronÚT - VAJDa. pÉľpn UTCA _ nre.ľHy
oľľó UTCA oRCZY ÚT, oRCZY ľÉn Árľ'ą.r H,ą.ľ,ą.Rol-ľ ľEnÜreľEN;
v nĺr ozr'a.ľ,ą.s l TILALoM ELRENDEIÉ s Énor.

6. Egyéb clőtcrjcsztósck

Napirend 6/1. pontja
Javaslat a jĺízsefuáľosi természeti kiiľnyezet védelméľől szóló rendelet
megalkotásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Íľásbeli e|oterjesńés, amelyet az illetékes bizottság meg!árgyalt. A napirend vitáját megnyitja.
Megállapítja, hogy az előterjesztés tátrgyában kérdés, hozzászőIźts nincs. A vitát lezárja, és a
következő rendelet-tervezetet bocsáti a szavazásra.

BUDAPEST rozspr.vÁnos rÉpvIsBI-Ő-ľpsrÜrBľp ELFOGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERULET ĺózspr.vÁRosl
oNronľĺÁNYZAT rÉpvlspro TESTÜLETÉNEK 28l2OI4. (VII.01.)
oNronvÁNyza.n RENDELEľÉT a ĺózsppvÁRosl TERMÉSZETI KoRNYEZET
vÉoprvĺÉnor.

Dr. Kocsis Nĺáúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 16 igen, 0 nem szavazatta|, ls,rtőzkodás nélkül
megalkotta a 28 l 20 1 4 . CVII. 0 1 . ) szźrrlú onkormányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKoľa.sHoz MINOSÍTETT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsBr.vÁnos rÉpvlsBro-ľpsrÜrBľp 16 IGEN' 0 NEM, 0

TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FoVÁRoS VIII'
KERÜLET ĺózsppvÁRosl oNronvÁNYZAT rcÉpvIspro TESTÜLETÉNEK
28l2}t4. (VII.01.) oNronvÁNyza.ľl RENDELETÉT A ĺózspľ'v,q.Rosl
TERMÉSZETI KoRNYEZET vÉoprvĺÉRoL.

Napirend 612. pontja
Javaslat a kegyeleti szabályokľól szríló iinkormányzatĺ ľendelet
megalkotásáľa
(írásbeli előterjesztés, POTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesńő: Dr. Kocsis }ĺĺ.élté _ polgármester
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Dľ. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesztés, amelyet bizottság nem tárgyalt. A napiľend vitźljátmegnyitja.
Megállapítja, hogy az előterjesztés ttlrgyában kéľdés, hozzásző|áS nem érkezett.. A napirend
v itáj át |ezfu j a, é s a k<jvetk ező határ o zati j avas latot b o c s átj a szav aztsr a.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) Csécsei Béla sírkĺjvének źů|itásźhoz 1.200.000-Ft-ot biztosít, amelynek fedezete a
múktjdési általános tarta|ék.

b) felkéri a polgármesteľt a sírkőállításához szĹikséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 4.június 26.

2. a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és áIta\ános taľtalékon belül az
általános tartalék _ kötelező feladat _ előiľányzatárőI I.200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 1 1 104 cím _ onként vállalt feladat - beruházźlsi előírtnvzatáľa ĺéhai Csécsei Béla
polgáľmester sírkő źi|ítása címén.

b) felkéri a polgáľmestert, hogy ahatźrozatban foglaltakat a költségvetési rendelet
ktjvetkező módo sításán áI v egy e fi gyelemb e.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a) pont esetén \}I4.június 26.,b) pont esetén legkésőbb 2014. december 31.

Dr. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy a Képviselo-testtilet 15 igen, 0 nęm szavazatÍa|, I 1'artőzkodás mellett
elfogadta a következ ő hatźrozati j avaslatot.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z l,ĺľľĺo s ÍľpTT SZóToB B s ÉG szÜrs Écps
Ha.ľÁRoza.ľ:
148ĺ201'4. (vI.25.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a) Csécsei Béla sírkövének áI|ításźthoz 1.200.000-Ft-ot biztosít, amelynek fedezete a
miĺködési általĺĺnos taľtalék.

b) felkéri a polgáľmestert a sírkőállításához sziikséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: zll4.junius 26.
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2. a) az onkormányzat kiadás 11107-0l cím működési cél és általános tartalékon bďrilaz
általános tartalék _ ktjtelező feladat - előíráĺyzatárőI 1.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11104 cím _ önként vállalt feladat _beruhźzási előirányzatźlranéhai Csécsei
Béla polgármester sírkő á||ítźsa címén.

b) felkéri a polgármestert, hogy a hatátozatban foglaltakat a költségvetési rendelet
kovetkező módosításánál vegye f,rgyelembe.

Felelos: polgármesteľ
Hataľidő: a) pont esetén z)I4.június 26.,b) pont esetén legkésőbb f0I4. december 31.

Dr. Kocsis M:áté
Szav azásr a bocsátj a a rendelet-t ęrv ezetet.

BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvlsBro-ľpsrÜĺ,pľp ELFoGADJA ES
MEGALKoTJA BUDAPEST r.ovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsBr.vÁRoSI
oNronľĺ.łNyz,ą.ľ rÉpvIspro TESTÜLETÉNEK 29l20I4. (vI.26.)
oNronv,łNyza.ľl RENDELEľÉľ e. KEGYELETI SZABÁLYOKRoL.

Dr. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazatta|, I tartőzkodás mellett
megalkotta a 29 l 20 I 4. (VI. 2 6. ) szźlmu onkormanyzati ľendeletet

A SZAVAzÁsNÁI- JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKOrÁsHoz MINŐSÍTETT SZoTÖBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozspľvÁnos rÉpvlsplo-ľpsľÜI,pľp 15 IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľ.ŐvÁnos VIII.
KERÜLET rózsprvÁRosl oNroRvÁNyzaľ rÉpvlspro TESTÜLEIÉNBr

?T:łÍ',"ffi'aT., 
oNronuÁNyz,ą.ľl RENDELETÉT A KEGYELETI

Napiľend 6/3. pontja
Javaslat a ,,Nyári diákmunka elősegítése 20|4.,, elnevezésíĺ munkaerőpiaci
pľogľamban való részvétel támogatására és a foglalkoztatás feltételeinek
biztosításáľa
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Pétemé _ alpolgáľmester
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Dr. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesztés, amelyet bizottsćry nem tárgya|t. A napirend vitáját megnyitja.
Megállapída, hogy az e|őteqesztés tárgyában kérdés, hozzászőItts nem volt. A napirend vitźját
|ezárja, és szavazásra bocsátja a kcjvetkezó határozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. ''Nyári diakmunka elősegítése 2014." elnevezésti munkaerő-piaci progľamban való
ľészvételre iranyuló kérelmek benyújtását tćtmogatja, ennek érđekében:

a) felkéri a jegyzőt, mint fogla|końatőt a kérelem benyújtására a ''Nyári diakmunka
elősegítése 2014., program keretében nýjtott bérköltség trĺmogatás elnyeréséhez) a
munkaügyi kĺizponttal a hatósági és a munkavállalókkal a foglalkoztatási szerződések
megkotésére,

b) felkéľi a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Szolgálat, a Józsefuaľosi
Közteľület-felügyelet és Váľosüzemeltetési SzoIgáIat és a Józsefuaľosi
Intézményműkodtetési Központ intézményvezetójét, mint foglalkoztatót a kéľelem
benyújtásaľa a ''Nyári diakmunka elősegítése f0I4." program keretében nyújtott
bérkoltség támogatás elnyeréséhez, a munkaügyi központtal a hatósági és a
munkavállalókkal a foglalkozt atźsi szerződések megkötésére.

Felelő s : pol gáľmest er, jegy zo, kö ltsé gvetési szervek intézményv ezetói
Határidő: 201 4. június 25.

2. az 1. pontban foglaltak biztosítása érdekében az onkormanyzat engedéIyezi a
progľamban résztvevő kciltségvetési szerveknek, hogy azéves kĺiltségvetési előirányzatuk
terhéľe előIegezze meg a nyáľi diákmunka költsé geit a pá|yázati pénzeszkoz jőváirásáig.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: z}|4.jrinius 25.

3. a) az onkormźnyzatvá||a|jaa szociális hozzź$áru|ási adó ťlnanszirozását.
b) az a) pontban foglaltak miatl. az onkoľmanyzatkíadás 1l l07-01 cím miíködési cél és

áItalános taľtalék _ kötelező feladat elóirźĺnyzatźrőI 1'55,| e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím - önként váIIaIt feladat _ működési finanszírozásí kiadáson be|u| az
fuźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatára.
c) a Polgármesteri HivataI 12202 cím _ ĺjnként váIIa|t feladat _ műkodési ťlĺanszírozásí
bevételen be|il az fuányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn
töľténő jőváírása eLőfuttnyzatát és a kiadás munkaadót terhelő jáľulékok és szociális
hozzźtj źtruIźtsi adó eIőfu źny zatát | 5 5,1 e Ft-tal me gemeli.
d) felkéri a Polgáľmestert, hogy kciltségvetésľől szóló rendelet következő módosításánál a
3. pont b)-c) pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidó: 20|4. junius 25.; d) pont esetében legkésőbb 2014. december 3 1.

75



Dr. Kocsis Nĺálté
Megállapítja, hogy a Képviselő-test{ilet 16 igen' 0 nem szavazatLa|, tartőzkoďás nélkül
elfo gadta a hatát o zatot.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH)Z MrNo S ÍTETT S ZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
1'4gt2014. (vI.25.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. ''Nyári diákmunka elősegítése 2014." elnevezésű munkaerő-piaci programban való
részvételre irányuló kérelmek benyúj tását tźtmo gatja, ennek érdekében:

a) felkéri a jegyzőt, mint foglalkońatőt a kérelem benyújtásara a ''Nyaľi diakmunka
elősegítése 2014'" program keretében nffitott bérköltség támogatás elnyeréséhez) a
munkatigyi kozponttal a hatósági és a munkavállalókkal a fogla|koztatási szerzőđések
megkötésére,

b) felkéri a Jőzsetvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Szolgálat, a Jőzsefuáľosi
Kĺjzteľület-felügyelet és Váľosiizemeltetési Szo|gá|at és a Józsefuaľosi
Intézméĺyműködtetési Központ inté,zményvezetojét, mint foglalkoztatót a kéľelem
benffitásaľa a ''Nyáľi difümunka elősegítése 2014." progÍam keretében nyújtott
bérköltség tźtmogatźs elnyeréséhez, a munkaügyi kozponttal a hatósági és a
munkavállalókkal a foglalkoztatási szerződések megktitésére.

Felel ő s : p o 1 gárme st er, j e gy ző, ko ltsé gveté si szervek intézményv ezętoí
Határidő: zll4.június 25.

2. az 1. pontban foglaltak biztosítása érdekében az onkormźnyzat eĺgedé|yezí a
programban tésztvevő k<iltségvetési szerveknek, hogy az éves koltségvetési előirányzatuk
terhére elo\egezze meg a nyári diákmunka kĺiltségeit apá|yázati pénzeszk<iz jőváírásáig.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľ'iđó 20I 4. j unius 25.

3. a) az onkormányzatvá||a|jaa szociális hozzájźru|ási adó ťlnanszirozását.
b) az a) pontban foglaltak míatt az onkormĺányzatkiađás 11107-01 cím működési cél és

általĺínos taľtalék - kĺjtelező feladat előfuźnyzatáľól 155,i e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím - cjnként vállalt feladat _ mfüödési finanszírozási kiadáson belül az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása eIóirányzatźra.
c) a Polgármesteri Hivata| I220f cím _ önként vállalt feladat _ műktjdési finanszírozási
bevételen belül az fuźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jőváfuása előirányzatát és a kiađás munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájaruIási adó e|őírźnyzatát I55,I e Ft-tal megemeli.
d) felkéľi a Polgármesteľt, hogy költségvetésről szóló rendelet kovetkező módosításánál a
3. pont b)-c) pontjában foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014 ' j unius 25 .; d) pont esetében legkésőbb 2014 . december 3 1 .
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Képviselői kérdések
(Szó szerinti leiratban)

Dľ. Kocsis N.ĺ.áté
Az ülés végén képviselői kérdések következnek. Dr. Révész Márta képviselő asszony,
paľancsoljon.

Dľ. Révész Márta
Ta\á|końam egy olyan hírrel, amelyik azt monđta, hogy a Práter utca 6. szám a|aÍt |évő

építkezésen ott hagyott darut kaszkadőľök aĺ.a hasznáIják, hogy turistákat visznek fel, és a
kĺirnyékbeli szépségeket onnan tudják megszemlélni. Azt szeretném kérdezni' maľ volt e.ĺró| a

đaruról sző. Egyszer mźr hallottunk arľól, hogy az építtető úgy gondolja, hogy egyszeĺűbb
neki a bérleti dijat ťĺzetni folyamatosan, mint hogy amikor éppen úgy adódik, és Íuđja az
építkezést folytatni, akkor vissza kelljen neki a daľut oda visszahurcibáltatni. Azt szeretném
kérdezni, hogy eznem balesetveszélyes dolog, nincs ehhez sziikség ktilönböző engedélyekľe?
Ez megfelel a valóságnak vagy valaki kíta|źL\ta? Ehhez nem szĹikséges engedélyeket kérni
akar ÁNľSZ-ĺőI, aktr tuzo|tóságtól, bárkitől? Vajon akik, ezt a tevékenységet folytatjak,
akkoľ minden biĺonsági előírásnak megfelelően csináljak-e ezt?

Dľ. Kocsis Nĺ'áté
Jegyzó Asszony vá|aszol a kérdéséľe.

Danada-Rimán Edina
A kérdés első részéľe válaszolva valóban ott vaĺr ez a daĺu, de tudomásunk szerint minden
megfeleloségi nyilatkozattal rendelkezik ez a daru, tehát nem balesetveszélyes, legalább is,
alni ahhoz sziikséges, hogy ne legyen balesetveszélyes, mindent megtett a tulajdonos. Es erről
mutatott is be nekiink igazolást. An.,hogy különbtjző kaszkadőľmutatványok lennének, erľől
nincs tudomásunk, arról viszont van, hogy adtak bérbe filmfoľgatáshoz, és az eLlhez szükséges

mindenfele védőfelszerelést, ami ott a filmforgatással összefüggésben, erről a tulajdonos
gondoskodott. Jelenleg, mi úgy ítéltĹik meg, hogy nem áll fent balesetveszély.

Dľ. Kocsis M.áúé
Pintéľ Attila képviselő tľ.

Pintér Attila
Mint tudjuk a II. János Pá|pápateľet felújítottuk, szép lett. Köszönjiik szépen. Csak a lakóktól
hallottam panaszt, hogy sajnos sokan azok köziil, akik kutyát sétáItatnak, a kutya
összepiszkítjaaz új teret, és nem szedik {issze' és azokat a lakókat, akiknek nincsen klúyäja,
vagy éppen van kutyájuk, csak éppen ők osszeszedik a kutyapiszkot, őket ez zavarja. Aľĺa
irányul ez a fe|vetés, hogy próbáljuk eztva|ahogy megoldani. Helyezztink ki gytĺjtőket, hogy
kevesebbet kelljen gyalogolnia a kutyapiszokkal, illetve, ahol éppen tilos a kutyákat ráengedni
a térre vagy a fiĺľe, ott valami hatósági jelenléttel pľóbáljuk visszaszorítani eú. a nem

megfelelő jelenséget.

Dľ. Kocsis M.áLté

A Köáertilet-felügyelet munkatársait arra kérttik, hogy folyamatosan legyenek jelen atéren,
mert dúl a kutyások és a nemkutyások kozotti háboru, és előbb utóbb véľ fog folyni. Már
verekedés is volt a kutyások és a nemkutyások köztjtt. Vannak kutyapiszok tartók a II. János



Pá| pápa téren' Az az igazság, hogy a bunkó kutyatulajdonost nem az gáto|ja meg a
kutyapiszok összeszedésében, hogy messze yan a kutyapiszok tartó, hanem az,hogy lusta rá.
A kutyatartáshoz is kell némi inteIligencia, bar jelen van a hatóság és figyelmezteti,
tudomásom szerint nem feltétlentil bírságolják őket, hanem ťĺgye|meztetik, hogy legyenek
kedvesek összeszedni a kutyájuk után, amit sztikséges, de eú. nem minden esetben teszik meg.
A problémźt éĺzékę|tik, és továbbra is jelen lesznek a hatóságok atéren,
Pintér Attila, paľancsolj on.

Pintér Attila
Ha egy javaslattal élhetnék. Ez igazáből nemcsak a II. János PáI pápa teľet érinti, hanem
Jőzsefváros számos közterületén ez probléma. Ha esetleg valamifele tájékoztatő.vagy
felvilágosító kampáný folytatnánk. Rendęlkezéstinkĺe á|| akar a Józsefuáľosi Ujság,
felhívnánk a lakosok figyelmét erľe, hogy eZnem megfelelő, szabá|ysértés, büntethetik ĺĺket,
stb. Erre fordítsunk figyelmet, mert lehet, hogy ezze| is tudnánk eredméný elérni.

Dľ. Kocsis Máté
Dr. Révész Márta képviselő asszony' parancsolj on.

Dr. Révész M:árta
A II. János PáI pápa téľen lévő állapotokhoz. Tegnap előtt is 15 kiskutyát számoltam, mert
mźr számolgatom őket, természetesen nem a kutyafuttatóban, hanem a füves tészen. Azt
szeretném javasolni, hogy nézztik máľ meg, mit lehet tenni annak érdekében, hogy az ott
kialakított kutyafuttatót a kutyások használni tudjfü, meľt jelen pillanatban panaszkodnak, és
nem igazźtn engedik oda a kutyáikat. Azt gondo|om, ez |enne az egyik megoldás. Az itt
szerzet tapasńa|atokat érdemes lenne felhasználni a most teÍvezett kutyafuttatók
kialakításanál.

Dr. Kocsis Nĺ'áté
Jelenleg cseľélik mt.ľ az aljzatot apápa téri kutyafuttatőban. ott a kutyások azt mondták' nem
megfelelő az a|jzat a kutya ta|pźnak a szempontjából. Kicseréltetjtik, nehogy ez |egyen az
akadźiya. De nekem továbbra is az a meggyőződésem, hogy a kutyások nem azért nem viszik
be a kutyafuttatóba a kutyát, mert nem megfelelő annak az al1zata, hanem azért, mert
szívesebben néz1k a kiskutyát sza|ađgá|ni a füvön, boldogan, felhőtlenül, kikaparni, amit ki
kell kaparni. Azért mondtam az e|óbb, hogy soha nem a kutya a hibás, hanem a gazdája, ésha
a gazdźljźhan nincsen elég intelligencia althoz, hogy egy nagyvarosi közegben, ahol számos
más ember is él, és szeretne abban a parkban pihenni, akkor ő ezt Íisztęletbęn tartsa, csak a
saját ínző víIágáva| van elfogla|va, azza| nehéz mit kezdeni. Még egyszeÍ mondom,
érzékeltiik a problémát. Sajnos tényleg nagy a vita a kutyások és a nemkutyások kĺizott.
Nehéz is hova állni, én egyébként azt mondom, hogy a kutyásoknak kellene többet beletenni
ebbe a megoldásba, hiszen a probléma náluk keletkezett, és nem a nemkutyásoknál.
Komássy Képviselő Uľat illeti asző.

Komássy Ákos
Két apľó megsegyzés ehhez az elvont kérdéshez. Egyrészt, ha jól tudom, akkor tényleg van
egy probléma a volt Końtrsaság téren lévő kutyafuttatóval, mert effektív van egy
tére|váIasńó a kül<jnböző ta|ajtípusok között, ami el tudja vágni a kutyák labát.Ezzel érdemes
lenne foglalkozni. Valószínúleg összhangbarl azzaI, amít Polgĺĺrmester Ur is jelzett, hogy a
kutyások nemkutyások békés egyĹittélésének kultúráját lenne fontos megteľemtentink, vegyfü
bele a kutyafiirdetést is. Biztos nagyon aranyosak a jőszágok. amikoľ vizesen megcsóváljak a
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fejtiket, de nem biztos, hogy a kisgyeľekek öľülnek, amikor a kutyus fiirdővizéből kapna a
téren. Célszenĺ avizes árkokat nem kutvafürdetésre haszĺá|ni.

Dr. Kocsis lNĺ.áté
Egyetérťtink ezzel is. Ha nincs további kéľdésük, akkor az ülésünket 10 óra 27-kor bezátom.
Kellemes nyarat kívánok mindenkinek és egyben felhívom a figyelmet, hogy ebbeĺ az
<lnkormányzati ciklusban várhatőan mát csak egy közos képviselő-testĹileti ülésünk lesz.
Következőt már csak a választások utánra tervezzik, úgyhogy ennek lelki terhe mellett
legyenek szívesek szeptemberben megérkezni. Hogy októberben ki alakít Testületet' az
meggyőződéSem, hogy nem a szeptemberi tilésen fog eldöntőďni, az ottani hozzásző|źlsokból
eZnem fog következni, úgyhogy kellemes nyarat kívánok mindenkinek és jó pihenést!

Budapest,

A jegyzőkönw az Mötv-ben foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és a Képviselo-testĺilet2014.
június 25-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

ľ,Á&n
Szervezési és Képviselői I

A jegyzőkönyvet készítették:

,,$,,#*nk*futĹ
Szervezési és Képvisěíői Irodavezető

řlIl l

I iC.Ql)t"tt
Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iľoda _ ĺjgyintéző

A Képvĺselő-testület iegyzőktinwének mellék|ete:
Jelenléti ív, meghívó' előteľjesztések
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