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Késziilt Budapest Fővaĺos VIII. kerületJőzsefvárosi onkormányzatKépviselő-testület 2014.
októbeľ 22-én (szerda) 13.00 óľakor aJőzsefvárosi Polgáľmesteri HivatalIII. emelet 300-as

tźr gy a|őj áb an me glartott ala ku lĺó ü1é s érő l

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIspro
A HATAR )ZATH)ZAT ALH) Z EGYSZERÚ SZóTOB B s Éc szÜrs Écp s
H,łľÁRoz.q.ľ:
192ĺ2014. (X.22.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület az a|ábbi napirendet fogadja el

Napĺrend

1. Javaslat alpolgáľmesteľ(ek) megválasztására és a polgáľmester,
alpolgáľmesteľ(ek) ilte. ényének és \tiltségÍéľítésének megállapítására
(íľásb el i előterj esztés, P oľl<ÉZB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polglírmester

2. Javaslat az tinkoľmányzati képviselők, a bizottsági elntikiik, a bizottság
tagi án ak díjazásár ól l szĺólĺó iin ko rmányzati rendelet elfo gadás áľa
(írásbeli előterj esĺés' póTKÉzBESÍTÉS)
Előteťesztő: Dr. Kocsis iľlĺ:áté - polgármester

Napiľend 1. pontja
Javaslat alpolgáľmester(ek) megválasztására és a polgármester,
alpolgáľmester(ek) illel.nényének és ktiltségtérítésének megállapítására
(írásbeli előterj eszté s, P )TI<ÉZBE S ÍTÉS
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

SZAY AZÁSNÁL JELEN VAN t s rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MrNŐ S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
19312014. (X.22.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alpolgármesteľek megváIasztásźthoz szfüséges titkos
szavazás lebonyolításźra tagai sorából 3 tag,ű szavazatsztĺm|tiő bizottságot hoz létte,
amelynek tagjai:

Dudás Istvárné
Jakabff Tamás
Komássy Akos

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A dłintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHc.Z MINo S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
|g4t20L4. (X.Lf.) 15 IGEN 1 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

titkos szavazással a polgáľméster javaslatźtra az Mötv. 74.$ (1) bekezdése alapjáĺ f0I4.
októbeľ 22, napjatől dr. Sĺáľa Botondot a képviselő-testület tagjaként főállású alpolgármesterré
vźiasztjameg.

Felelős: polgáľmester
Hatźtttdő : 20 I 4. oktőber 22.

A d łi nté s v égr ehajtáls át v égző szerr' ezeti e gys é g : J egy zői Kab in et

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT AL:ľrI Z vnĺ o s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
1g5/20I4. (X.22.) 15IGEN 1 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

titkos szavazássa| a polgármesteľ javas|atára az Moťł. 74.$ (1) bekezdése alapjtn 2014.

októbeľ 22. ĺapjától Egľy AttíIát a képviselő-testület tagjaként taľsadalmi megbízatásu
alpolgármesterré v źiasztj a meg

Felelős: polgármester
Hatfuidő : 20 I 4. o|<tőbet 22.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet



SZAv AZ^SNÁL JELEN VAN ls KÉpvlspro
ĺ. He.rÁn o Z ATlľrIZ AT ALlľrc. Z ľĺnĺo s Íľpľr szóľo g n s Éc szÜrs ÉcB s
H,ą.ľÁRoza.ľ:
196/2014. (X.22.) 15 IGEN 2 NEM r ľa'RrozrouÁssa.r,

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

titkos szavazással a polgármester javas|atára az Möw. 74.$ (1) bekezdése a|apjźn 2014.
október 22. napjźúő| Sĺíntha Péternét nem a képviselő-testület tagjaként főállású
alpo l gáľmesterľé v áIasńja meg.

Felelős: polgármester
Ijatfuiđő : 201 4' oktőber 22.

A dö n tés vé greh aj tá sát v égző szerv ezeti e gység : J egyzői Kab inet

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATlľrI Z AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZoToBB S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
(Dr. Kocsis Máté nem vett részt a szavazásban éľintettség okán)
197/2014. (X.22.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

1. megállapítja, hogy dľ. Kocsis Máté polgáľmester havi illetménye 2014. október 12.
napjźńől 747.878 Ft' koltségtérítésének mértéke illetményének I1%o-a, ĺisszege havi
112.182Ft.

Felelős : polgĺíľmester
Határiđő : 20 I 4. oktőber f2.

2. dr. Kocsis Máté polgármester fog|alkoztatźlsi jogviszonyának 2014. október 12.
napjáva| történt megszűnésére tekintette| 132 munkanap ki nem ađott szabaďságát
megváltja' és szabadságmegváItásként bruttó 3.501.690 Ft-ot fizet.

Felelős : polgiĺrmester
Határidő: 2014. oktőber 22.

3. felkéri dr. Sára Botond alpolgármestert a hatérozat I-2. pontja szerinti dokumentumok
a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. oktőber 22.

A döntés végrehajtá sát v égző szew ezeti egység: J egyzőiKabinet, Pénzügyi Ügyosztály



sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l s KÉpvlspro
a Iĺe.ľe.n oZ ATHI Z AT ALHI Z ľĺnĺŐ s Íľpľľ s zóľo g B s Éc szÜr s Écp s
H.ł.ľÁRoz.q.l:
(Dr. Sáľa Botond nem vett részt a szavazásban éľintettség okán és Dr. Erőss Gábor nem
vett részt a szavazásban)
198/2014. (X.22.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a titkos szavazással2014. október 2f . napjátől megválasztott fóá||ású dr. Saľa Botonđ
alpolgármester havi illetményét a polgármesteľi illetmény 9}oÁ-ábarl, azaz havi
6]3.090 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester
Hatríľidő: 2014' oktőber 22.

2. dr. Saľa Botond alpolgármester költségtérítésének mértéke illetményének ISYo-a,

összegét havi 100.964 Ft ĺlsszegben állapítja meg.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. oktőber 22.

3. dr. Sára Botond alpolgáľmester foglalkońatási jogviszonyźnak 2014. oktőber 22.

napjźlva| történt megszűnésére tekintettel 44 munkanap ki nem adott szabadságtń
megváltja, és szabadságmegváltásként bruttó 1.065.600 Ft-ot fizet.

Felęlős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. oktőber 22.

4. felkéri dr. Kocsis Máté polgármestert ahatźlrozat 1-3. pontja szerinti dokumentumok
a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. o|ďőbet 22.

A döntés végrehajtásátvégző szervezetiegység: JegyzőiKabinet, Pénzügyi Ügyosztály

SZAV AZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁRo Z ATHcz AT ALHIZ unĺo s ÍľBTT S ZóToBB S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
(Egľy Attila nem vett részt a szavazásban éľintettség okán)
199ĺ2014. (X.22.,) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testÍilet ťlgy d<int, hogy

1. a titkos szavazással2014. októbeľ 22. napjátől megválasztott társadalmi megbízatásu
Egry Attila alpolgármesteľ havi tiszteletdíját a taľsadalmi megbízatású polgáľmesteri
tiszteletdíj 9\oÁ-ábarl, azazhavi 336.545 Ft ĺisszegben állapítja meg.



Felelős: polgármester
Határidő: 2014. oktőber 22.

f . Egry Attila alpolgáľmesteľ költségtérítésének mértéke illetményének 15%o-a, összegét
havi 50.482 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20 I 4. oktőber 22.

3. felkéri dr. Kocsis Máté polgármestert ahatározat I-2. pontja szerinti dokumentumok
a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő : 20l 4. oktőber 22.

A döntés végľehajtásźĺtvégző szeruezetiegység: JegyzőiKabinet, PéĺlzngyiÜgyosztály

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s rÉpvlsBro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z lĺľlĺo s ÍľpTT SZoToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
200ĺ20|'4. (X.22.) 17IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a titkos szavazással20|4. október 22. napjźtől megválasńott főá||źlsú Sántha Pétemé
alpolgáľmester havi illetményét a polgármesteri illetmény 9)Yo-ában, azaz havi
673.090 Ft tisszegben állapítja meg.

Felelős: polgáľmester
Határiđo : 201 4. oktőber 22.

2. Sántha Péterné alpolgáľmester költségtéľítésének mértéke illetményének I5%o-a,
összegét havi 100.964 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014. oktőber 22.

3. Sántha Péterné alpolgáľmester foglalkoztattsí jogviszonyaÍIak 2014. október 12.
napjtxal tĺjľtént megszűnésére tekintettel 110 munkanap ki nem adott szabadságát
megváltja, és szabadságmegváltásként bruttó 2.664.000 Ft-ot fizet.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. oktőber 22.

4. felkéri dr. Kocsis Máté polgármesteľt ahatározat 1-3. pontja szerinti dokumentumok
alźirására.



Felelős: polgármester
Határidő: 2014. oktőber 22.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: JegyzőiKabinet, Pénziigyi Ügyosztály

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z ľ,ĺnĺo s ÍľBTT SZŐTOB B S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
201/2014. (X.22.) TS IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

az onkormtnyzat kiadás 11 107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon be|nl a 2
fó foállású alpolgármester új béľe, költségtérítése és jarulékai 2 hőra e|óírtnyzatrő| _
kötelező feladat _ 4.159,3 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11101 cím _ k<jtelező feladat -
személyi juttatás eloirtnyzatára 3.275,6 e Ft-ot, a munkaađót terhelő járulékok és

szociális hozzájarulásí adó e|őirźnyzatáĺa 883,7 e Ft-ot a polgármester és az
alpolgármesterek illetménye címen,

Felelős : polgĺíľmesteľ
Határiďo: a költségvetési rendelet következő módosítása

az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános tartalékon belül a 3
fo főfoglalkozású tisztségviselő munkaviszony megsztintetéséből adódó kifizetési
kötelezettség e|őirányzatrőI -kötelező felađat - 9.183,7 e Ft-ot átcsoportosít a 11101
cím - kötelező feladat - személyi juttatás előirźnyzattra 7 .23|,3 e Ft-ot, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájfuulási adó előháĺyzatára 1.952,4 e Ft-ot a
p o 1 gárme st et és az alp o 1 gárme sterek szab ads ágme gváltás a mi att,

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: a költségvetési rendelet következő módosítása

taľtós előzetes kötelezettséget vállal a polgĺĺrmester és az alpolgźrmesterek illetménye,
tiszteletdíja, költségtéľítése és jaru|ékaira éves szinten 42.598,8 e Ft osszegben a helyi
adóbevételek terhére.

Felelős: polgármester
Hataľidő : a mindenkori költsésvetés tervezése

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező
módosításánál, valamint a következő évek költségvetésének tervezésénéI a
határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős : polgĺíľmester
Hatźriđő: 20I 4. oktőber 22.

A dtintés végrehajtá'sátvégző szervezetiegység: JegyzőiKabinet, Pénzügyi tigyosztály

t.

2.

3.



Napirend 2. pontja
Javaslat az tinkormźnyzati képviselők, a bizottsági elniikiik, a bizottság
ta gi ának díjazásár ől szó ló ö nko ľmány zati r end'elet e|fo gadás ára
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis I|ĺ4áté - polgáľmesteľ

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z vnĺŐ s ÍľpTT SZoToB B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
202120Í4. (x.22.) 18IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül a
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret _ önként vállalt felađat _
előirányzatĺíľól 668,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat
_ szeméIyi juttatás előirényzatára 526,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és
szocális hozzájáru|ási adó e|oirányzattra 142,0 e Ft-ot képviselői és külső bizottsági
tagok díjazásacímén.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő : 2011 4. oktőber 22.

2. aZ onkoľmiínvzat kiadás 11101 cím - köteleztő feladat - szemé|yi juttatás

elóitźtnyzatfuőI 4.802,0 e Ft-ot 2 a munkaadót terhelő jríľlékok és szociális
hozzájáruIási adó e|őirźlnyzatáÍő| I.297,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a|1101 cím - önként
vźi|alt fe|adat - személyi juttatás eIőirźnyzatára 4.802,0 e Ft-ot , a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájáru|źlsi adó e|őirźnyzatźlra I.297,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
ljatáridő : 201 4. ol<tőber 22.

3. taľtós előzetes mfüöđési kötelezettséget vá||a| a képviselők vonatkozásában havonta
4.512,0 e Ft, a kiilső bizottsági tagok vonatkozásában havonta |.029,5 e Ft-ra, éves
szinten cĺsszesen 66.498,0 e Ft, melynek fedezete az tnkormźnyzatadóbevétele.

Felelős: polgármester
Határiđo: mindenkori ktiltségvetés tervezése, elfogadása

4. felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésľől szóló rendelet következő
módosításánál, valamint a kĺjvetkező évek költségvetésének tervezésénél a
határ o zatban fo glaltakat vegye fi gyelembe,

Felelős: polgĺĺľmester
Hatfuido: l-2. pontban foglaltaknak legkésőbb 2014. decembeľ 3I.,3. pontban
foglaltaknak a mindenkori kĺĺltségvetés tervezése.

A dtintés végľehajtá sátvégzíj szewezetiegység: JegyzőiKabinet, Pénzügyi t)gyosztály



A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 18 rÉpvlsBro
A RENDELETALKoľ,ą.sHoz ľĺn'iosÍľpľľ szóľonnsÉc szÜrsÉcps

BUDAPEsT ĺózsnľvÁnos xnpvrspĺ-o.ľBsľtjr,nľa 18 IGEN, 0 NEM, 0

ľĺ.nľozxooÁssar- ELFoGADĺ,ł. És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
v[I. xnRÜr.Bľ ĺózsnľvÁRosl oľxonľrÁľyzĺ,r xnpvlsnr,o
ľľsľÜĺ-nľÉľBx 35t2014. (X?2.) oľronľĺÁlwz,ł.ľĺ.. RENDEĺ,nľÉľ 

^ZoľronľĺÁrĺyza.ľr xnľvlspr,or. A BIZoTrsÁcr nlľoxoK. A nrzoľľsÁc
ľł cĺÁľ,ł. l< ĺll ĺz ĺsÁnó l
A rendelet kihirdetéséig a Szervez,ési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A ľendelet kihirdetését végziz Szervezési és Képviselői lľoda

Budapest, 2014. oktőber 27.

Danada-Rimán Edina s. k.
jegyző

Dľ. Kocsis Máté s. k.
polgármester

A jegyzőkĺinyvi kivonat hiteles:

^ĺátr,ucJ,-,L*ł
@u
Szervezési és Képviselői I

A jegyzőkönyvi kivonatot készítették:

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda ugyintéző

\''ď;h'] -2,ĺ(/ ,C.{*^',#ęfr{^#,,:

Szervezési és Képlselői Iroda ngyintézo
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