
JEGYZoKoľyv

Készült Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkorm źnyzatKépviselő-testÍilet f0|4.
október 22-én 13.00 órakoľ aJőzsefvźĺrosi Polgáľmesteľi HivatalIII. emelet 300.as

tár gy alőjában me gtaľtott alakulĺí iilé séről

Jelen vannak: Dľ. Kocsis Máté, Balogh István, Duđás Istvánné, Egry Attild, &. Erőss
Gábor, dr. Ferencz orso|ya, Gondos Juđit, Guzs Gyula, Jakabfu Tamás,

Kaiser Jőzsef, Komássy Ákos, Pintér Attila' dr. Saľa Botond, Simon
Gyöľgy, Soós Gycĺrgy, dr. Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zentaí oszkár

valamint a meghívottak:
n--.^J^ T}:_:* ri-l:-^ :^-.-A Ä- 1|/]A^-Ä- E..i|'. _ o|io^,nA ĺ|r lčnrráns Í]olrrip||q -|,allaua-I\r[lau .EJurrriĺ . tęBJrr.v9 t^rlo lVlEJźąl Ł| ln4 - 4rJw6JLv) vL.

a|jegyző
Dľ. Kĺss Marietta - Budapest Főváľos Koľmányhivatala képviseletében, dr. Galambos
Károly - a Helyi Választási Bizottság elnöke, dr. Pesti lvett - Polgáľmesteľi Kabinet

vezetője, Mátraházi Judit _ SzemélyĹigyi Iroda vezetője, Fábián Márta _ Belső Ellátási
Iroda vezetője, Szedliczlĺyné Pekári Karolina - Szervezési és Képviselői Iroda vezetője'

Majerné Bokor Emese - Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, dľ. Bojsza Krĺsztina -
Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetóje, Hegediísné Kis Annamáľia _ Családtźmlogatási

Iroda vezetóje, Kincses lbolya - Humánkapcsolati Iroda vezetője, Bedő Kláľa - Epítésügyi
Iroda vezetóje, dr. Kóľódi Eva _ Hatósági Ügyosztály vezetoje, Tĺóth'Csabz _ Igazgatásí

Iroda vezetője, Páľis Gyuláné - Pénzĺigyi Ügyosĺály..vezetője, Méľeg Eva - Adóügyi Iroda

vezetője, Pénzes Attiú - VagyongazđáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztály vezetője, dľ.
Henz Adrienn _ Gazdá|kodási Iľoda vezetoje, Szabó Endre - Létesítményiĺzemeltetési Iroda

vezetője, Iványĺ Gyöngyvér - Főépítészí Irođa vezetője, Annus Viktoľ _ Városfejlesztési
Iroda vezetoje, dr. Szabĺí orsolya _ Jaľtsi Hivatal vezetoje, dr. Yas Imre _ a Kerület

országgýIési képviselője, Segyevi Zo|tán ľ. őľnagy - VIII. ker. Rendőľkapitányság
vezetoje' Sáfľány József - JIK igazgatója, Yáľadi Gizella - Józsefuaľosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetoje, Kovács ottó' - Kisfalu Kft. Ęyvezető
igazgatőja, Ács Péter _ Józsefuaľosi KĺjzterĹilet-feliigyelet és Városiizemeltetési Szolgálat
vezetője, Kovács Barbaľa . Jőzsefvárosi KözĺjsségiHazak Kft. ügyvezetoje, BiáI Csaba _

Józsefuárosi Paľkolas-iizemeltetési Szolgálat vezetoje, Kĺs István - Józsefuaľosi Gyermekek
Üdtiltetéséért Kozhasznú Taľsaság vezetoje, Kertészné Bľódy Sarolta _ Józsefuárosi
Gyeľmekek Üdtiltetéséért Közhasznú Társaság vezető.helyettese, Bonyhády Elek - BKIK
V-ffĽ-kôř: Tagcsoport elnĺjke.

Csúľĺ Akos
Tisztelettel köszt]nti a megjelent képviselőket, a Hivatal munkataľsait és a meghívott

vendégeket.
TĄékońať1a a jelenlévőket' hogy azMotv.43. $ (2) bekezdése éľtelmében az aIaku|ő tilést dr.

Kócsis Máté polgármester hívta cjssze. ĺtađ1a a- szőtdľ. Kocsis Máté Polgármesteľ Úrnak.



Dr. Kocsis M:áté
Köszĺjnti a Képviselő-testületet valamennyi megválasztott tagtú, a meghívott vendégeket az
intézmény- és cégvezetőket. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat
Képviselő-testületének alakuló ülését, mely az MÓtv. 43.$-ban adott feĺhatalmazás alapján
került osszehívásra iinnepélyesen megnyitja. Távolmarađását nem jelezte senki.

Csúľi Ákos
Felkéri a jelenlévőket, hogy PálEszter népdalénekesselegytitt énekeljék el a Himnuszt.

(Himnusz)

CsűriÁkos
Felkéri dr. Galambos Karo1yt, a Helyi Yá|asńási Bizottság elnĺjkét, hogy ismertesse a
v áIasńás vé gle ges eredményét.

Dr. Galambos Károly
Kĺjszonti a Képviselő-testÍiletet. A 2014' októbeľ 12. napjźn tartott önkormányzati
választássalkapcsolatbaĺazalábbitájékonatástadja.
Az önkormźnyzati vtt|asztás eľedményes volt. A kerĹilet polgármestere és a 12 egyéni
választókeľĹilet képviselője a FIDESZ-KDNP jelölő szewezet jelc]ltje lett, kompenzációs
listĺán 1-1 mandátumot szerzett a Jobbik Magyaľországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika,
az Egyiltt - a Korszakváltók Pźtrtja, és a Párbeszéď Magyarcrszágért PáÍt, 2 mandáfumot
szetzett a Magyaĺ Szocialista Párt, a Demokĺatikus Koalíció és a Magyar Liberális Páľt jelölő
szervezet. A Képviselő-testiilet tagjainak szźlma így 18 fő. A Képviselő-testĹilet tagjainak
megbízólevele a válasńźsi eljartlsľól szóló törvényben foglalt hataridőben átadásra került. A
helyi önkormtnyzati váIasztás során a Helyi YáIasztási Bizottság 243 hatá:ľozatot hozott,
határozatai ellen 5 esetben nyújtottak be fellebbezést, azoĺban a FőviíľosiYáIasńźlsi Bizottság
minden esetben helybenhagyta az elsőfokú đöntést. Megkösztĺni a Helyi YáIasztási Bizottság
vźiasztott és delegált tagjainak, továbbá a Helyi Yá|asztási kođa vezetőjének és tagjainak a
szakszeru és lelkiismeretes tevékenységtiket, tovźhbá jó egészséget és sok sikert kíván
munkájukhoz apo|gźtrmesteľľé vźt|asztott dr' Kocsis Máté úľnak, valamint az önkormányzati
képvise1őknek.

Csúľĺ Ákos
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselők és a polgármesteľ eskütétele következlk az
alźlbbl sorľendben:

. előszcir a települési képviselők tesznek esküt

. a képviselők eskütételét követoen kerĹil sor a polgármesteľ esktitételére az ujoĺlnart
megv áiasztott Képvi selo-testtilet előtt.

Felkéri a jelenlévőket, álljanak fel, és felkéri a megvá|asńott települési képviselőket, hogy
mondjak utźna az eskii szövegét.

,,E, ... becsťjĺetemre és lelkiismeretemre fogadom, hogl Mag,larországhoz és

annak Alaptorvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom
képviseĺői tisztségemből eredő feĺadataimat Budapest Fővóľos VIII. kerület Józsefváros

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a maglar
nemzet j avára gyakoľlom.',
(Az esktłtevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!,,



Csrĺľi Akos
Felkéľi dr. Kocsis Máté polgármestert, hogy mondjavtánaaz eskii szövegét:

an...... becsijletemre és lelkiismeretemre fogadom, hogl Magłarorszóghoz és
annak Alaptorvényéhez htÍ leszek, jogszabályait megtaľtom és másokknl is megtartatom
polgarmesteri tisztségemből eredő feladataimat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvóros
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a maglar
nemzet j avára gyakorlom.',
(Az esktłtevő meggyőződése szerint) Isten engem úgl segéljen!,,

Csúri Ákos
Felkéri dr. Kocsis Máté polgármestert, hogy az eskť;okmányt fuja aLá.

(Es Mo kľnány aláír ás a. )

Csúri Ákos
Felkéri a települési képviselőket, hogy neviik elhangzása után szíveskedjenek az asńa|hoz
fáĺaďru, és az eskĺiolcľnányt írjźka|á.

( E s küo ĺvnóny o k al áír á s a. )

Dr. Szilágyi Demeter
Egľy Attila
Dudás Istvánné
Zentaí oszkaľ
Gondos Judit
Balogh István
Soós György
Vcir<is Tamas
Guzs Gyula
Kaiser lőzsef
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Saľa Botond
Pintéľ Attila
Dľ. Eľőss Gábor
Jakabs Tamás
Komássy Akos
Simon Gyorgy



Csúľi Ákos
Felkérem dr. Kocsis Máté polgármestert azuIésvezetéS átvételéľe, valamint koszontő beszéde
meglartźĺsára.

Dr. Kocsis M.áté
Köszönt mindenkit. Előszijr is gratulál a megválasztott cinkoľmányzati képviselőknek attól
.Cí'iggeĹlelrii1, hoBy rlrilyen rrrirrr5ségbelr rryefték el rrrandátunrukat, mivel jogaik ós a

kötelezettségeik is egyenlőek. Reméli, hogy egyenlő mértékben járulnak hozzá Józsefuáros
fejlődéséhez. Ahogy az ęImű|t négy évben is láthattak, azokon az alape|veken nem szeľetne
vá|toztatní, amely alapelvek bfu a politikai nézetek megosztottstryźna| trĺzdeltek, de

Józsefuaľos kĺjzös építésére iľányulnak. Mindegy, hogy ki mit képvisel egy a célja, hogy
ennek a városnak a sorsa jobbra forduljon. Ha mindenki elfogadja a váIasztás eredményét,
marpedig miéľt ne fogadná el, akkor világossá váIik,hogy az elmúlt években lefolytatott vitát
a vá|asztők eldöntötték. Ez aŻ' jelenti, hogy azokat a vittkat' amelyeket a váIasztók jól
ismertek, azokat a vitákat lezźrtnak tekinti. De ez nem mentesít attól, hogy elkövetkező
években szakmai, a város érdekében tett vitákat lefolytassák. Kéri mindenkinek a konstľuktív
együttműködését. A következő fé| évtizedben egyĹitt fognak dolgozni, ez feltételezi minden
oldalról a konszenzus keresését és feltételezi azt, amelyet személy szeľint el is váĺ, hogy az
álláspontja kialakításakor elsősorban a váľos érdeke legyen meghatározó és másodsorban az
őt jelölő szervezet álláspontját vegyék figyelembe. Ta|áIkoztak máĺ azza|, hogy a város
érdeke szembę fordult egy-egy politikai közösség érdekével, akár a politikai tobbséget
képviselő politikai közösség érdekében is. Világossá kell tenni, hogy nem politikai pĺĺľtok
képviseletére vźůasztották meg a váIasztők' hanem a váľos éľdekeinek képviseletérc. Az
elmúlt percekben igyekezett hangsúlyozni a képviselői munka mibenlétében meghatároző
szeľepet játsző álláspontok fontosságát. A kampányban is világossá tette, hogy szerinte a

következő években melyek az előttük álló legfontosabb feladatok. Ezek a feladatok
bővíthetők, de semmiféleképpen sem szűkíthetők. Tekintsék iľanyadőnak an" a polgármesteri
programot, amelyre a vźiasztők nagy arźnyban szavazÍak. Ez azt jelenti, hogy a következő
években komoly munka vaľ rájuk. Szeľetné, ha folytatntk- a ,,Jőzsefuaľos újjáépüľ' programot,
azon belül ís ahźlzak, atźrsasházak áI|apotźnakreĺdezését. Sokan kételkedtek a kampányban
abban, hogy képesek lesznek erľe. Nemcsak politikai vitákban' hanem az utcźn is többen
megállítottak és megkérdezték, hogy nem túl nagy faIat ez? Ezt mondtĺák akkor is, amikoľ
valamennyi kcizteret megújítottak, ań. mondtfü akkor is. amikor paľ éwel ęzeIőtt kimondták'
hogy minden iskolát meg kell újítani. Ebből a testületbőlkinézi és el is vétja, hogy képes erre

a munkára, és képes együttmfüödni ebben a munkában. A társasházak felújításan'
tĺjjáépítésén túl halaszthatatlan feladat akozbinonság javítása, illetve az itt é|o emberekĺől
való gondoskodás bővítése, tekintettel arra, hogy Budapest azoĺ része, amely több évtizede
komoly lemaľadással ktizd más vaľosrészeldlez képest, míĺd az iskolazottság, mind avárhatő
é|ettartarn, mind a munkanélkiiliség teľén. A figyelem jelentős tészét az ítt élő embeľek
segítésére kell fordítani, különös tekintettel a felsoroltakĺa, az oktatásra, a

munkahelyteremtésre és a fęIzźrkőztatásra. Világossá váIik az, amivel kezdte, hogy ez a
Képviselő-testÍĺlet képes együttdolgozni, képes, hogy a mindenki száĺnáta ismert problémákat
megoldja. Ezekben a probléma megoldásokban vita is fog kialakulni, avita helyes dolog, a
vitától nem kell megriadni, a vittĺ nem kell rossznak gondolni, egészen addig, anig a vita
konstruktív és építő. Hogyha konstľuktív a vita, sokféle álláspont megjelenthet ebben, akkor
könnyebben tudnak eljutni a legjobb megoldáshoz. A vita végeredménye nem hiúság kérdése,

hanem jőzan belátás kérdése. Hogyha erľe képes Lesz a Képviselő-testület valamennyítagtra,
akkor képesek lesznek elérni azokat a céIokat, amelyeket az e|őbb megjelĺĺlt.



Különös tekintettel, hogy a váIasztők is ezt vźrják tőlĹik, hiszen ezt a programot és ezt az
elképzelés csomagot támogaÍttk. Szeretné megkciszönni a vá|asztások lebonyolításában
résztvevőknek a munkáját elsősorban Galambos Urnak, aL<l' magas szakmai színvonalon a
Helyi Választási Bizottság elntjkeként sok dĺjntést, sok ĺehéz dĺjntést hozott meg. De minďazt
a fellebbviteli fórumok döntése is igazolttlk, ezeket helyesen hozták meg. Szeľetné
megköszönni a Választási Iľoda valamennyi munkatársának, hogy az eddigi
leggördülékenyebb és legmagasabb szakmai színvonalú munkával biztosítottfü, hogy a
budapesti keľiiletek váIasńási irođáinak munkáját <jsszevetve, büszkék lehetnek ľájuk.
Megkĺiszöni a szavazőkĺjľi bizottsági tagok munkáját is, hogy a képzéseken, az oktatásokon
bll az október l2-jüket kora hajnaltól késő éjszakáig arra á|ďozták, hogy Budapest VIII.
kerületében, Jőzsefvátosban gördülékenyen és jól menjen, szabályosan töľténjen a vźiasńás.
Ez áIđozat volt a résztikről egy olyan demokĺatikus źidozat, amelyet ők meghoztak és ezért
hźiáva| tartoznak. Koszcjnik mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett. Igyekszik
nemcsak a győnes pártszĺivetséget támogató vźtlasńók, hanem minden józsefuarosi polgáľ
igényeinek megfelelő munkát végezni a következő években. Világossá kell tenni maguk
sztĺmáta is, hogy két alapelv mérce kell, hogy legyen a kĺjvetkezőkben a győzteseknek is. Az
egyik a munka és az ügy iránti alźnat, a másik pedig, hogy nemcsak a rájuk szavazőkat
képviselik, hanem az itt élő mintegy nyolcvanezer embeľt. Ennek szellemébęn kíván
mindenkinek jó munkát, jó egyiittműködést, nyugodt, stabil ĺinkormźnyzást. Ań. kivt.nja,
hogy öt év múlva, amikor az adđíg elvégzett munkát éľtékelniük kell, akkor mindenki vagy
büszkén, vagy nyugodtan nézhessen ttikĺjrbe és mondhassa azt, hogy ami tő|e tellett, azt
megtette ezért a városrészéľt. Köszĺjni a megtisztelő figyelmet.

Csúri Ákos
Bejelenti, hogy a hivatalos gratulációknakitt az ideje egy 15 peľces kávésztinet keretein belül.

Sziinet 13:23 őrtĺtőI- 13:38 őráig.

Dr. Kocsis N{'áté
Megállapítom, hogy jelen van 18 képviselő. A minősített szótöbbséghez |0 egybehangzó
szavazat, az egyszeru szótöbbséghez I0 szavazat szfüséges.
Az SZMSZ 25. $ (1) és 27. $ (2) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött napirendi
javaslat szavazása következik. A Képviselő-testĺilet a napirendről vita néIkĹil egyszenĺ
szótöbb s é g ge| határ o z. Szav azásr a bo c sátj a az a|źhbi napirendet.

Napirend

Javaslat alpolgáľmester(ek) megválasztására és a polgármesteľ,
alpolgármesteľ(ek) ille| ényének és 

-kłiltségtérítésének 
megállapításáľa

(írásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺíľmester

Javaslat az iinkormányzati képviselők' a bwottságĺ elntĺkłik, a blzottság
ta gi á n a k díjazás ár ől szĺi lĺi tin ko ľmán y zati r endel et elfo gad á s á ľa
(íľásbeli előterj esztés, P oTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺ4źLÍé - polgáľmester

1.

)



Dr. Kocsis l,Iáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazatta|, ellenszavazat és taľtózkodás
nélkül elfogadta a kĺjvetkező napirendet.

SZ^YAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH) Z EGYS ZERŰ S ZoToBB sÉc szÜr SÉGE S
HATÁRoZAT:
1g2t20|4. (X.22.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet az a|thbi napirendet fogadja el

Napiľend

1. Javaslat alpolgármester(ek) megválasztására és a polgáľmesteľ,
alpolgármester(ek) illetményének és kiiltségtérítésének megállapítására
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|l4áté - polgármester

2. Javaslat az tinkormányzati képviselőt a bizottságĺ elniikiik' a bwottság
ta gi ának díjazásár ől szóló tinko rmán y zati r endelet elfo gad ásár a
(írásbeli előteľjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺ4źńé - polgáľmester

Napiľend:

Napiľend l.. pontja
Javaslat alpolgáľmesteľ(ek) megválasztására és il polgármesteľ,
alpolgármester(ek) illelményének és }tiltségtéľítésének megállapítására
(íľásbeli e|óterjesńés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll4:áté - polgármesteľ

Dr. Kocsis lNĺáúé
Az a|po|gármester jelöltek kéľésére záľt i|és kell elrendelni. Az MötV. 74. $ (1) bekezdése
szęńnt: ,,A képviselő-testület a polgáľmesteľ javaslatáĺa, titkos szavazźssaI, minősített
tcibbséggel a polgáľmesteľ helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert
vá|aszt, tĺibb alpolgáľmestert vźt|aszthat. A képviselő-testiilet legalább egy alpolgármestert
sajźĺtagsai közül váIasztmeg. Az alpolgármesteľ jogai és kötelezettségei a megválasztásáva|'
keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szúnnek meg.''
Az a|po|gármester válasńáshoz haromtagú SzavazatszárriáIő Bizottságot kell létľehozni a
Képviselő-testület tagsaiközül, mely Bizottságsajáttagaĺkĺjziil vá|asńjameg elnĺikét.



Javasolj a a Képviselő-testtiletnek
Komássy Akos
JakabĄl Tamás
Dudás Istvĺĺnné szavazatszámlźiő bizottsági taggátörténő váIasztásźú.. amerrnyiben elfogadják
aSzavazatszźtm|źiő Bizottság tagsági felkérésüket. Megállapítja, hogy a felkérést mindhárman
elfogadtak.

Ahatźrozat elfogadásához minősített szótöbbség szĺikséges. Szavazásrabocsátjaahatźtrozati
javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy d<int, hogy az alpolgarmesterek megvá|asztásźiloz sziikséges titkos
szavazás lebonyolításfua tagsai sorából 3 tagu szavazatszźĺĺ]áIő bizottságot hoz |étre,

amelynek tagtrai

Dudás Istvánné
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos

Felelős: polgármester
Hatańđő: azowtal

Dľ. Kocsis M.áté
Megá||apitja, hogy a Képviselő-testiilet a hattrozatot 18 igeĺ szavazattal ellenszavazat és

tartő zko dás né lkül elfo sadta.

SZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
Í9312014. (X.22.) 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az alpolgaľmesteľek megvá|asńásźůloz sztikséges titkos
szavazás lebonyolításaľa tagjai sorából 3 tagú szavazatsztlmlá|ő bizottságot hoz létre,

amelynek tagSai:

Dudás Istvánné
Jakabs Tamás
Komássy Akos

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: azonna|

18IGEN



Dr. Kocsis M.áLté
Felkéri aSzavazatszámláIő Bizottság tagsaít, hogy fáradjanak ki az o|da|t źlIIő asztalhoz.
Kéri, hogy a Bizottság saját tagjai köziil vá|assza meg elnökét.

A Szavazatszám|á|ő Bizottság saját tagai köztil Dudás Istvánné képviselő asszoný
vźiasztotta elnöknek.

A szavazás az a|ábbíak szerint fog lezajlani:
Titkos szavazás esetén a szavazőIapok elhelyezéséľe urnát kell biztosítani.
A SzavazatszámláIő Bizottságnak a szavazás megkezdése elott meg kell győződnie anrőlr,

hogy az uma üres, a szavaző|apok száma egyezik a szavazásľa jogosultak szánával, ennek
megtörténte után azumźú le kell záĺni.
A szavazőlapoknak a képviselőktészére történő átadását a képviselőknévjegyzékénjelölni
kell.
A Szavazatszám|źiő Bizottság elnöke név szerint fog|a szólítani szavazźlsra a képviselőket, és

átađja részükre a lepecsételt haľom daľab szavaző|apot, amelyet a kihelyezett urnába kell
bedobni. Ervényesen szavazni csak a szavaző|apon szeľeplő jelöltre lehet. A szavazáshoz
tollat kell haszĺá|ní, a jelĺilt neve alatti körben az ígen, a nem vagy aártőzkoďźts szöveg alatt
két egymást metsző vonalat kell tenni.

Érvénytele ĺ a szav azat:
- ha nem hivatalos -béIyegzolenyomat nélktili _ szavazőIapon adták le;
- hacetuzával t<iltĺĺtték ki a szavazőIapot;
- ha nem lehet kétségetkizźtrőan megállapítani, hogy a képviselő kfue szavazott;
- haaszavaző képviselő a megválasńhatőná|ti]bb jelĺilt nevét jelöli megaszavaző|apon.

Az összes szavazőIap leadása utźn a Szavazatszamlá|ő BizoItséry megállapítja a titkos
szavazés eredményét, melyľől tájékoztatja a Képviselő-testÍiletet. A titkos szavazástől külön
jegyzőkönyv késztil, mely a Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét
képezi.

Dľ. Kocsis ľĺ.áté
Főállású alpolgáľmesteľnek javasolja dr. Sára Botonđ képviselő urat.
Megkérđezi, ho gy elfo gadj a-e a j elölést, illetve kívánj a-e ztlrt ĺJlés elrendelését?

Dľ. Sára Botond
Elfogadja a Polgármester Úr javaslatát és nem kéľi záľtuléslrlrttsźú..

Dľ. Kocsis M:áLté

Taľsadalmimegbízatású alpolgármesternek javasolja Egry Attila képviselő wat.
Megkérdezi, hogy elfogadja-e ajelölést, illetve kívánja-e záĺtlJ.lés elrendelését?

Egry Attila
E1fogadja a Polgármester Ur javaslatát és nem kívánj a ztrt ülés tartását.

Dľ. Kocsis Nĺ'áLté

Főállású alpolgármesternek nem a képviselő-testület tagjaként javasolja Sántha Péternét.

Megkérdezi, hogy elfogadja-e a jelölést, illetve kívánja-e zártuIés elrendelését?



Sántha Péterné
Elfogadja a Polgármester Úr javaslatát és nem kívánj azártülés tartását.

Dľ. Kocsis lNĺáté
F elkérem a S zav azatszámlá|ő B izott sáso t a szav azás lebo nyo lí tásár a.

Szav azatszámlálĺi Bwottság
ASzavazatszám|áIőBizottságmeggyőzőđottazumatirességérő|'majdlezárjaazumát.

Dudás Istvánné
Felkéri a képviselőket' hogy egyenként fáraďjanak ki a szavazólapok átvétele céIjáből', a
lepecsételt szavazőIapok átvételét aláírásukka| igazo|jźk, majd a kitöltött szavazőLapokat
(igény szeľint boľítékba helyezve) dobjak be azmźtba.

(A Szavazatszámláló Bizottság elnoke eglenként szóĺítja a k.źpviselőket, akik aláírják a
szavazólapok ánércléĹ átveszik a lepecsételt szavazólapot, majd leadják szavazatukat.

Dr. Kocsis Máté
Balogh Istvan
Egry Attila
Dr. Erőss Gábor
Dľ. Ferencz oľsolya
Gondos Judit
Guzs Gyula
Jakabfu Tamás
Kaiser Jőzsef
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. Sáľa Botond
Simon Gyĺirgy
Soós György
Dr. Szilágyi Demeter
Vorös Tamás
Zentai oszkĺĺľ
Dudás Istvĺínné

A szavazást kovetően a Bizottságfelbontja az urnát, megszámolja ą szavazatokat, majd kitöki
a s zavazás ere dm,ónyér ől s zóló j e gyzők)nyvet'

Szav azatszámláló Bizotts á g elntĺke D udás Istvánné
A szavazőIapok ellenőrzése utźn megźi|apítja, hogy a szavaztĺs érvényes és eredményes volt,
mely alapján a Képviselő.testület

15 igen, 1 nem, Ztartőzkodás szavazattal ffiállású alpolgármesterré megváIasńotta Dr.
Sára Botondot.



15 igen, 1 nem, f tartőzkoďás szavazaÍ1al társadalmi megbízatású alpolgármesterré
me gv áIasztotta E gry Atti l át.

15 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal főállású alpolgármesterré megvtĺ|asztoÍta
Sántha Péternét.

sZAv AZLSNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlsBro
A HATAR o Z ATH) ZATALHOZ ľ,ĺnqo s ÍTBTT S ZoToBB S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATÁROZAT:
Í94/2014. (X.fL.) 15 IGEN 1 NEM 2 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

titkos szavazźssal a polgármester javas|atára az Mötv. 74.$ (1) bekezdése a|apján 20L4.
nlrfÁl-pĺ )) nqniá+Äl Ár Śáľa R'nfnnrĺnf ą lĺénrzicelÁ-fecfíilef łąoieként főállácli alnnloármesferré

vá|asĄameg

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. oktőber f2.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvĺspl-o
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z vnĺ o s ÍľpTT S ZóTo B B SÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
1g5t2014. (x.22.) 15 IGEN 1 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

titkos szavazással a polgármester javaslatára az Motv. 74.$ (1) bekezdése a|apjźn 2014.

október 22. napjtiól Egľy Attl|át a képviselő-testiilet tagjaként tarsadalmi megbízatásu
alpol gármesterré v źiasztja meg.

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

sZAv AZÁSNAL JELEN VAN ls KÉpvlsBro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z MrNo S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
196120|,4. (X.Lf.) 15 IGEN 2 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

titkos szavazźssa| a polgármesteľ javas|atźra az Motv. 74.$ (1) bekezdése a|apján 2014.
október 22. napjától Sántha Péteľnét nem a képviselő-testiilet tagjaként főállású
alpo lgármesterľé v á|aszĘa me g.

Felelős: polgáľmester
Határíđő: f0I4. oktőber 22.



Dr. Kocsis M:áLté
Szavazásta bocsátja azY. szám,űhaÍározatijavaslatot, azMotr.49. $ (1) bekezdése alapján,
bejelenteti személyes érintettségét, igy ahatározathozatalban nem kíván részt venni.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. megállapítja, hogy dľ. Kocsis Máté polgármester havi illetménye 2014. október 12.

napjától 747.878 Ft, költségtérítésének mértéke illetményének I5oÁ-a, ĺisszege havi
112.182Ft.

Felelos: polgármester
Hataľidő: 20|4. oktőber 22.

2. dr. Kocsis Máté polgármester foglalkoztatási jogviszonyának 2014. október 12.
-^-::-,^l +:4!^+ *^-^-:a^l^l-^ +^1-:^+^a^1 111 *...^l-^.^^- 1,: ^^^ ^,7^+ ^-^L^,1^A-A+LIapJdv4I LUILEllt llIt'BJZ[xrtrJEI{' L('lt|||LELLtrl l JZ lllulllt.1llćlP I\r ll9lll ćlLt\',LL JLąUąuóąéąL

megváltja, és szabadságmegváltásként bruttó 3.501.690 Ft-ot fizet.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4. oktőbęr 22.

3. felkéri dľ. Sára Botond alpolgĺĺľmestert a hatźrozat I-2. pontja szeľinti dokumentumok
altrírásźła.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. oktőber 2f.

Dr. Kocsis lVĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatáĺozatot 16 igen, 0 nem szavazatta|, 1

tartő zko dás mell ett elfo sadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT AL:ľII Z MrNo S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZATj
(Dľ. Kocsis Máté nem vett részt a szavazásban érintettség okán)
197ĺ2014. (X.22.) 16IGEN 0 NEM t TARToZKoDASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. megállapítja, hogy dr. Kocsis Máté polgármester havi illetménye 2014. októbeľ 12.

napjátől 747.878 Ft, költségtérítésének mértéke illetményének I5oÁ-a, összege havi
lI2.I82Ft.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. oktőber 22.

LL



2. dr. Kocsis Máté polgármester fogIa|końatási jogviszonyának 2014. október If.
ĺapjáva| történt megszűnéséľe tekintette| |32 munkanap ki nem adott. szabađságát
megváItja, és szabadságmegváltásként bruttó 3.501.690 Ft-ot fizet.

Felelős: polgármesteľ
Hattriđő: 20I 4. oktőber 22'

3. felkéri dr. Sara Botond alpolgármestert a határozat I-f. pontja szerinti dokumentumok
aláírására.

Felelős: polgármester
IJatáriďő : fjL 4. oktőber 22.

Dr. Kocsis M:álté
Szavazásra bocsátja azYI, szttĺrluhatźlrozatijavaslatot, az Mötv. 49. $ (1) bekezdése alapján
dr. Saľa Botond bejelentette személyes érintettségét, így a hatátozathozataIban nem kíván
részt venni.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a titkos szavazássa|2014. októbeľ 22. napjátől megválasztott főá||tlsťr dr. Sára Botond
alpolgármester havi illetményét a polgármesteri illetmény 9}%o-źtbarl, azaz havi
673.090 Ft ĺisszegben állapítja meg.

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

2. dr. Sara Botond alpolgármester költségtérítésének méľtéke illetményének 1'5Yo-a,

összegét havi 100.964 Ft összegben állapítja meg.

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

3. dr. Saľa Botond alpolgĺĺľmester foglalkońatźsi jogviszonyőnak 2014. oktőbęr 22.

napjźna| töľtént megszrinésére tekintette| 44 munkanap ki nem adott szabadságát
megváItja, és szabadságmegváltásként bruttó 1'065.600 Ft-ot fizet.

Felelős: polgármester
Hatláridő: 2014. o|<tőbet 22.

4. felkéľi dr. Kocsis Máté polgáľmestert ahatfuozat 1-3. pontja szerinti dokumentumok
altirására.

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

Lf



I)ľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatéľozatot 16 igen szavazatta|, e||enszavazat és

tartőzko ďás né lkĺil elfo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s KÉpvĺspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT AL:nI Z MIN o S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
(Dr. Sára Botond nem vett részt a szavazásban érintettség okán, dľ. Erőss Gábor nem
vett részt a szavazásban)
198ĺ20|.4. (X.22.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy
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alpolgármester havi illetményét a polgáľmesteri illetmény 9lYo-źlban, azaz havi
673.090 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. oktőber 22.

2, dr. Saľa Botond alpolgármesteľ kĺjltségtérítésének méľtéke illetményének |5oÁ-a,

összegét havi 100.964 Ft ĺisszegben állapítja meg.

Felelős: polgármesteľ
Határiđó: 20I 4. oktőber 22.

3. dr. Sara Botond alpolgáľmesteľ foglalkoztatásí jogviszonyanak 2014. oktőbet 22.

napjáva| ttjrtént megszűnéséľe tekintettęI 44 munkanap ki nem adott szabadságát
megvá|tja, és szabadságmegváltásként bruttó 1.065.600 Ft-ot fizet.

Felelős: polgármester
Hatźlridő : 20| 4. oktőber 22.

4. felkéri dr. Kocsis Máté polgáľmesteľt ahatározat 1-3. pontja szerinti dokumenfumok
a|tĺirására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. oktőbet 22.

Dľ. Kocsĺs M:áté
Szavazásra bocsátja azYII. számuhatározatijavaslatot, azMotv.49. $ (1) bekezdése aIapján

Egľy Attila bejelentette személyes érintettségét, így a határozathozata|ban nem kíván ľésá
venni.
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a titkos szavazássa| 2014. október 22. ĺapjátől megválasńott tátsadalmi megbízatásu
Egry Attila alpolgáľmester havi tiszteletdíját a tĺíľsadalmi megbízatású polgáľmesteľi
tiszteletdíj 9\Yo-tharl, azazhavi 336.545 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľitlij: 2014. október 22.

2. Egry Attila alpolgármester költségtérítésének mértéke illetményének l1oÁ-a, osszegét
havi 50.482 Ft összegben állapítja meg.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hatáľidő: 2014. okďőber 22.

3. felkéľi dľ. Kocsis Máté poleármesteľt ahatározat I-2. pontia szerinti dokumentumok
a|áirásźra.

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

I)ľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testÍilet a hatźrozatot 17 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartő zko dás nélkül el fo g adta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc,Z MINo S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
(Egľy Attila nem vett részt a szavazńsban érintettség okán)
Í99ĺ201'4. (X.22.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a titkos szavazássa| 2014. októbeľ 22. napjátől megválasńott társadalmi megbízatásil
Egry Attila alpolgármester havi tiszteletdíját a tarsadalmi megbizatású polgármesteľi
ti sztel etdíj 9 0%o - áb arl, azaz hav i 3 3 6 . 5 4 5 Ft ö s sze gbe n á||apítj a me g.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺridő: 2014. ol<tőber 22.

2. Egry Attila alpolgármester költségtérítésének mértéke illetményének I5oÁ-a, összegét
haví 5 0.482 Ft ĺisszegb en á||apítja meg

Felelős : polgiĺrmester
Határidő: 2014. o|ďőber 22.

T4



3. felkéri dr. Kocsis Máté polgármestert ahatározat I-2. pontja szeľinti dokumentumok
a|áírásfua.

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

Dr. Kocsis Máté
S zav azásr a b o c sátj a a V II I. számú hatźł ozati j avas lat elfo gadás át.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a titkos szavazźssal 20|4. október 22. ĺapjátől megválasńott fóáI|ású Sĺíntha Péteľné
alpolgármester havi illetményét a polgármesteľi illetmény 9}Y,-źlban, azaz havi
673.090 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. oktőber ff.

2. Santha Pétemé alpolgármester kcjltségtérítésének mértéke illetményének |5oÁ-a,
összegét havi 100.964 Ft ĺisszegben állapítja meg.

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

3. Sántha Péterné alpolgáľmester foglalkońatási jogviszonyźnak 2014. október 12.

napjával történt megszĹĺnéséľe tekintettel 110 munkanap ki nem adott szabadságát
megv źitja, és szabadságmegváltásként bruttó 2.664.000 Ft-ot ťlzet.

Felelős: polgármester
Hatźridő : 20 l 4. oktőber 22.

4. felkéri dľ. Kocsis Máté polgármesteľt ahatźtrozat l-3. pontja szerinti dokumentumok
alźńrásfua.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. oktőber 22.

Dr. Kocsĺs M:áLté

Megá|Iapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatéttozatot |7 igen, 0 nem szavazattal, I

tafiőzko dás mellett elfo sađta.
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ĺZAvAZ^SNÁL JELEN VAN ls KÉpvIsBI-o
a. Ha.ľ,q.R oZ ATHI Z AT ALH) Z vn-ĺo s Íľpľľ s zóľo g g sÉc s zÜrs Écp s
Hĺ.tÁRoza.ľ:
200ĺ20:'4. (X.22.) 17 IGEN 0 NEM r ľĺ.nľózxolÁssa'r-

A Képviselő-tęstĹilet úrgy clönt, hogy

1. a titkos szavazással2014. októbeľ 22. napjátől megválasńott foáIlasú Sántha Péterné
alpolgármester havi illetményét a polgĺíľmesteri illetmény 9}%o-źlban, azaz havi
673.090 Ft osszegben állapítja meg.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: f0I4. október 22.

2. Sántha Péterné alpolgármesteľ kcjltségtérítésének mértéke illetményének l5oÁ-a,
ĺisszegét havi 100.964 Ft összegben állapítja meg.

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

3. Sántha Pétemé alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyáĺak 2014. októbeľ 12.

napjáva| történt megsziínésére tekintettel 110 munkanap ki nem adott szabađságát
megváltja, és szabadságmegváltásként bruttó 2.664.000 Ft-ot Íizet.

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

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

Felelős: polgármester
Határidő: z0I4. oktőber 22.

Dr. Kocsis ľIáté
SzavazástabocsátjaaIX.számthatźtrozati javaslatelfogadását.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mÍĺködési cél és általanos tartalékon belu| a2
fő főállású alpolgármester új bére, ktjltség1érítése és jarulékai 2 h&a e|őirtnyzatrő| -
kote|ezo feladat _ 4.159,3 e Ft-ot átcsoportosít a 11101 cím _ kötelező feladat _

személyi juttatás előirányzatáĺa 3.275,6 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzźtjáĺuIási aďő e|őkźnyzatára 883,7 e Ft-ot a polgármester és az
alpolgármesterek illetménye címen,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a koltsésvetési rendelet kovetkező módosítása
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2. aZ onkormźnyzat kiadás 1 1107-01 cím múk<jdési cél és áIta\ános tartalékon belül a 3
fő főfoglalkozású tisztségviselő munkaviszony megszĹintetéséből adódó kifizetési
kötelezettség előiľányzatrő| _kötelező feladat _ 9.183,7 e Ft-ot átcsoportosít a 11101
cím - kötelező feladat _ személyi juttatás eIőfuźnyzatara7.231,3 e Ft-ot, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ađó előirźnyzatźlra 1.952,4 e Ft-ot a
polgĺíľmest et és az alpolgármesteľek szabadságmegváltása miatt,

Felelős: polgármester
Határido : a kciltségvetési ľendelet következő módosítása

3. tartós előzetes kötelezettséget válIal a polgármester és az alpolgźtrmesterek illetménye,
tiszteletdíja. költségtérítése és jaľulékaira éves szinteĺ 42.598,8 e Ft összegben a helyi
adóbevételek terhére.

Felelős: polgármester
Hataridő : a mindenkori kĺiltségvetés teľvezése

4. felkéľi a polgáľmestert, hogy a költségvetésľől szőIő rendelet kĺjvetkező
módosításĺínál, valamint a kĺjvetkező évek költségvetésének tervezésénél a
hatźł o zatb an fo glaltakat ve gye ťr gyelemb e.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. oktőber 22.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a hatźrozatot 18 igen szavazattal, ellenszavazat és
lartőzko dás nélkül elfo gadta.

1ZAVAZÄSNAL JELEN VAN ts KÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ vrľĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜK s ÉGES
HATÁROZAT:
201ĺ20|4. (X.22.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1 . az onkorm źnyzat kiadás 1 1 l 07-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon beInl a 2
fő főállású alpolgáľmester új bére, költségtérítése és járulékai 2 hfua eIoirźnyzatrőI _

kötelező feladat _ 4.159,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a |1101 cím _ kotelezo feladat _
személyi juttatás eloírányzattra 3.275,6 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jáľulékok és

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

Felelős: polgáľmesteľ
Hatátiđo : a kĺjltsé svetési ľendelet következő módo sítása
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az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános tartalékon beltil a 3
fő főfoglalkozású tisztségviselő munkaviszony megsztintetéséből adódó kifizetési
kötelezettség előírćnyzatrő| -kcjtelező feladat _ 9.183,7 e Ft-ot átcsoportosít a 11101
cím - kötelező feladat _ személyi juttatás elóirányzatára7.231,3 e Ft-ot, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájttrulási adó e|oirányzatára I.952,4 e Ft-ot a
polgármest et és az alpolgármesteľek szabadságm egváItása miatt,

Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következo módosítása

taľtós előzetes kĺjtelezettséget vállal a polgármester és az a|polgźtrmesteľek illetménye,
tiszteletdíja, költségtérítése és játu|ékaira éves szinten 42.598,8 e Ft összegben a helyi
adóbevételek terhére.

Felelős: polgármester
Hataľidő : a mindenkori költsésvetés teľvezése

4. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetésről szőIő rendelet kĺjvetkező
módosításánál, valamint a következő évek költségvetésének tervezéséné| a
hatźr ozatbaĺ fo glaltakat vegye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014, oI<tőber 22.

Dr. Kocsis Máté
Tisztelt Képviselő-testtilet az alpolgármesterek esktitétele következik. Felkéri az
alpolgármestereket, hogy mondj źlkutźtĺa az esktĺ szövegét:

,,É,..' becsületemre és ĺelkiismeľetemre fogadom, hogł Magłarországhoz és
annąk Alaptörvényéhez hii leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváros

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára glakorlom.,,
(Az eskiitevő meggłőződése szerint) Isten engem úg,l segéljen!''

(E S Ktj o KfuÍ',{Iw,ł l-,Í Í nÁ sa1

Dľ. Kocsis M:áLté

Gratulál az a|polgármestereknek a megválasztáslł|dloz. Jó egészséget és sok munkát kívan
nekik.

2.

7.
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Napirend 2. pontja
Javaslat az iinkormányzati képviselők, a bizottsági elntikök' a bizottság
ta gi ának díjazásár ől szóló tinko ľmá nyzati r endelet elfo gad ás ára
(írásbeli eIőteľjesztés, POTKEZBESITES)
Eloterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis NĺáLté
Kiegészíti az előterjesztést annyival, hogy a rendelet 4. $-a 2014. októbeľ 22-éĺ 15.00 óľakor
lép hatályba. A napiľend vitáját megnyitja, megállapítja, hogy az eIőtelesńés tźtrgyźlbart
kérdés, hozzászőIźĺs nem érkezett. A napirend vitájen |ezárja, és szavazásra bocsátja a
hatźr o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjđési cél és általanos tartalékon beliil a
Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság saját keret _ tjnként vá||a|t feladat -
elóirźnyzataÍól 668,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat
_ személyi juttatás előirtnyzatára 526,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és

szocális hozzájáru|ási adó előirźnyzatźlra |42,0 e Ft-ot képviselői és ktilső bízottsági
tagok đíjazásacímén.

Felelős : polgiĺrmester
Hataľidő: 2014. oktőber 22,

2. az onkoľmźnvzat kiadás 11101 cím - köteleztő feladat személyi juttatás
előhźnyzatárő| 4.802,0 e Ft-ot ) a munkaadót terhelő járlékok és szociális
hozzájaru|ási adó e|őirźnyzatarő| |.297,0 e Ft-ot átcsoportosít a11101 cím - ĺjnként
vá||alt felađat - személyi juttatás e|oirźnyzatźlta 4.802,0 e Ft-ot , a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájźnulási adó e|őirźnyzatáĺa |.297,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. oktőber 22.

tartós előzetes műkĺiđési kötelezettséget vállal a képviselők vonatkozásában havonta
4.512,0 e Ft, a kiilső bizottsági tagok vonatkozásában havonta |.029,5 e Ft-ra, éves
szinten cisszesen 66.498,0 e Ft, melynek fedezete az onkormźnyzatadóbevétele.

Felelős: polgármester
Hataľidő : mindenkori kĺiltségvetés tervezése, elfogadása

felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetésről szóló rendelet ktivetkező
módosításĺánál, valamint a következő évek kcĺltségvetésének tervezésénél a
hatáĺ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelemb e'

a
J.

4.
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Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 1-2. pontban foglaltaknak legkésőbb f0l4. decembeľ 3I.,3' pontban
foslaltaknak a mindenkoľi költséevetés tervezése.

Dr. Kocsĺs Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a határozatot 18

tartő zko dtls nélktil el fo sadta.
szavazattal. ellenszav azat és

1ZAVAZÁSNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o ZATHI ZATALHoZ unĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
202t2014. (X.22.)

igen

TS IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képvise1ő-testiilet úgy dönt, hogy

1. az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül a
Yźlrosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság sajźi keľet - önként váI|a|t feladat _
e|őirźnyzatź!Íől 668,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat
_ személyi juttatás e|őirźnyzatttta 526,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és
szocális hozztĄáruIási adó e|őítányzatáĺa 142,0 e Ft-ot képviselői és ktilső bizottsági
tagok díjazásacímén.

Felelős: polgármesteľ
Hataľiđő: 2014. oktőber 22.

az onkormźnyzat kiadás 11101 cím - köteleztő feladat - személyi juttatás

e|őirźnyzatárő| 4.802,0 e Ft-ot ) a munkaadót teľhelő jaľlékok és szociális
hozzájáru|ásí adó előirényzatáÍőI1.297,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11101 cím - önként
vá|Ia|t feladat - személyi juttatás előirźnyzatára 4.802,0 e Ft-ot , a munkaadót terhelő
jaľulékok és szociális hozzájáĺulźtsi adó e|őirányzatáĺa I.297,0 e Ft-ot.

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

taľtós e|őzetes miiktjdési kĺjtelezettséget vti|al a képviselők vonatkozźsábarl havonta
4.512,0 e Ft, a külső bizottsági tagok vonatkozásában havonta I.029'5 e Ft-ra, éves
szinten ĺisszesen 66.498,0 e Ft, melynek fedezete az onkoľmźnyzat adóbevétele.

Felelős: polgármester
Hatańdó: mindenkori költségvetés tervezése, elfogadása

2.

a
J.
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4. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő
módosításánál' valamint a kĺjvetkező évek költségvetésének tervezésénél a
hatźr ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe,

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 1-2. pontban foglaltaknak legkésőbb 2014. december 31.,3. pontban
foglaltaknak a mindenkori költségvetés tervezése.

Dľ. Kocsis N I.áté
Szav azásra bocsátj a a rendelet-t ew ezetet.

_!BUDAPEST JOZSEFVAROS KEPVISELO-TESTULETE ELFOGADJA ES
MEGALKoTJA BUDAPEST povÁnos VIII. KERÚLET ĺózspr.vÁRosl
oNronvÁNyze.ľ rÉpvĺsEI,o TESTÜLErÉNpr 35DO|4. (X.22)
ÖNrconvĺÁNyza.ľl RENDELETÉT AZ oNronvÁNyz,ą.ľl rÉpvlspror. A
B IZOTTSÁ GI ELNoKor.,ą. B IZOTTSAG TAGJÁN AK DIJ Aze.sÁnór.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Megállapítja' hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás
nélkiil megalkotta a 3 5 l20| 4. (X.22.) önkoľmányzati rendeletet.

A SZAVAza.sNÁr JELEN VAN ts KÉpvlsEro
A RENDELETALKoľÁsHoz ľĺľl,TosÍrpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózspr.vÁnos rÉpvlspro.ľpsľÜrpľp 18 IGEN, 0 NEM' 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľ.ovanos VIII.
KERÜLET ĺozspľ.va.nosI oNrconvÁNyze.ľ rÉpvIspro TESTÜLErÉNpr
35l20I4. 6.22) oNronvÁNYZATI RENDELETÉT AZ oNronľĺÁNyza.ľl
rÉpvlsplor, A BIZoTTSÁGI ELNoKoK, A BIZoTTSÁG TAGJÁNAK
|i'lĺzĺsnnor.
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Dr. Kocsis Máté
Mindenkinek jó munkát kívźn az elkĺjvetkező években. Megköszoni a vendégeknek, hogy
megtisztelték jelenléttikkel az alakuló ülést. A kovetkező hetek forgatókönyvéről a Képviselő-
testÍilet tagjai jcivći hét e.lején éľtesítést fognak kapni, a ľendes, és a rendkívüli testületi ülések
vfuhatő időpontjáról is.. További szép napot kívánt, és az alakuló ülést 14 őra 10 perckor
beztrta.

Budapest, 2014. október 29.

' 
HiVazé,l

#

.'Qg*,-Đ,

A jegyzőkönry az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület 2014.

A j e gy zőkiĺnyvet ké s zítették :

-'--,1? ní*,(/oro h).
Fazekasné Ya,gaLívia
Szerv ezés{és Képviselői Iroda _ ngyíntéző

A Képviselő-testůilet ieeYzőkiinwének melléklete:
Jelenléti ív, meghívó, előteľjesztések, jegyzőkönyv az alpolgáľmesterek
megváůasztásárő|, ^z 

alpolgármesterek megváIasztásához szükséges szavazólapok
átv éte|ér ő| j elenléti ív.

r.

október Z}-eiulésén el

Szeđliczkyné Pekĺári

J-V.ž
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