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intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľol és az <inkormanyzatí pélueszkozok átmenetileg
szabad rendelkezésrĺ részének pénzpiaci jellegĺĺ lekötéséről.''
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Tárgy: Polgáľmesteri tájékoztatól
végľehajtásáľĺól, az e|őző ülés őta
eseményekľől és az önkormányzati
ľészének pénzpĺaci jellegű lekötéséről

a lejáľt hatáľidejű testületi határozatok
tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb
pénzeszkti zök átmenetileg szabadľendelkezésű

A napirendet nyílt ĺilésen lehet taľgyalni, dĺjntés nem szükséges.

EĺÓrÉsnro szpRvpzETl EGYSÉG: SzpnvpzÉSl ÉS KÉPVIse,l,ol IRoDA
KÉszÍrprľe (ÜcvrxľÉzo Neve): Acócs ZSANETT fuTA F(ľJ--
PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉNyBI-/NEM]G]'syBL, IcłzoLłs: " ťJ^--:

2014 tiĹr'l ? 5

JoclroľrRoLL: F
BnrľRrrszľÉsRp łI.x

o^Ą.Nana.-RIMÁN ED

Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi t]
Emberi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi tr
Hatát ozati jav as|at a bizottság' számáÍa:
A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés megtáľgy a|ásźtt.

2Ü!łflcľf 5 Lť5,,



Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2014. novembeľ 21.

Tcirvényességi ellenorzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

,ilailĄfr,,,ĺ,"
Dr. Kovács Gabľiella

aIjegyző 
IU1j, 1ijľ.é 2 5

/
.ż. ' ŕł

-,l,.^ ś /

-v 
ľe

Dr. Kocsis Máté
po1gáľmester



Polg ármes teľĺ tájékoztatő

a 2014. december 4-ei
képvĺselő-testiileti

iilésľe

,,(1) Minden hónap ręndes ülésének állandó napirendi pontja a polgĺírmester íľásos
tájékoztatőja a lejárt hatĺĺridejtĺ testületi határozatok végrehajtőtsárőI, az elozo képviselő-
testĹileti tilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekről és az
önkoľmányzati pénzeszkozok átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegrĺ
lekötéséről.''

(az SZMSZ ]7. s (I) bekezdése alapjĺźn)



TtĄékońatőalejźrthatáridejűképviselő.testüIetihatározatok
végrehajtźĺsźĺrő|

Tisztelt Képviselő.testii let !

A lejárt hatáľidejű képviselő-testületi hĺtározatokvégrehajtásáľól az a|ábbl
jelentést adom:

ruvaslat a lózseÍvúros kiizigazgatlźsi teriiletén a jdrmíível tijrténő vúľukozds

kieg észítő, n ůyt szab úty izús lźrlÍl s aíló 2 6/2 0 1 0. (W. 1 8.) ö nkoľmúny zati
rendelet módosítúsúra

351201'4.(ĺI.28.)
A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

t. a 27120I4.(II.L2.) szttmí képviselő-testĹileti határozat 2. pontja szerinti hatĺáľidot 2014.

maľcius 1. napjáról 2014. április 15.napjtramódosítja.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. április 15.

2. ahatározat I.pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím múkĺjdési

cél és általános tartďékon uÉttil az általános tartalék - kötelęző feladat - eIóirtnyzattń és az

onl.o**y'at bevétel 11108-02 cím működési célú támogatásokáIlanhźńartáson beltilről

- az elvonások és befizetések - e\óktnyzatát_ kotelező feladat - 12.373,0 e Ft-tal torli,

ezzel akerĹileten belüli duplazódás összěge 193.g4O,0 e Ft-ľól 18l.567,0 e Ft-ľa csökken.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|4. februaľ 28.

3. ahatźrozat I. pontjában foglaltak miatt a Józsefuaľosi Paľkolás-iiemeltetési Szolgálat

bevétel 30105 cím műkodési bevételek - kötelezo fe|ađat - előirányzatát 18.000,0 e Ft-tal

torli, a kiadás egyéb mfüöđési célú kiadásokon belĺ| az elvonások és befizetések _

kötelező feladat 1 ęIóirźnyzatźú 12.373'0 e Ft-tal, a dologi kiadások _ kötelező felaďat -

elóirtnyzatat 5.627 ,0 e Ft-tal törli.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2014. februar 28.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźrozat 2. poĺtjźhan foglaltakat az önkoľmányzat

költségvetésének kovetkező módo sításánál vegye fi gyelembe.

Fe1elős: polgáľmester
Hataridő: a2OI4.évi költségvetésľől szóló önkormányzatiľendelet kcĺvetkező módosítása



5. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja feltil a Jőzsefváros közigazgatási területén a
járművel történő vźtrakozás kiegészítő, helyi szabtiyozźsárő| szőIő 26l20t0. (VI.18.)
tinkormányzati rendelet lakossági vźtrakozási hozzźĄárulás költségeit szabá|yoző
ľendelkezéseket, és azok módosítására _tervezetten 2015. jarlún l-jei hatályba lépéssel -
készítsen javaslatot a Képviselő-testiilet 2014. november havi tilésére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-testĺilet 2014. november havi ülése

A VaeyoneazdáIkodási és Üzemeltetési Ügvosztály táfiékoztatása alapján: a Józsefuáros
kőzigazgatási teľiiletén a járművel ttirténő várakozás kiegészítő, helyi szabiůyozásárő|
szőlő 26l2010.(W.18.) önkormányzati ľendelet módosítása jelenleg is egyeztetés alatt
van. A megtárgyalása a 20|5.januáľi első iilésen tiiľténhet meg.

A Pénzüeyi Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 35t2014. (II.28.)
számú határozatának 2..3. pontjában foglaltak esetében a kti|tségvetési módosítása a
2014. évi kiiltségvetésľől sző|ő 312014. (II.13.) önkoľmányzati rendelet mĺídosításáľól
szó|ő |7ĺ2014. (v.15.) számú tinkormányzati rendeletben végrehajtásra került.

J av as I ut h dzio rv o s s űI k ö t tj tt e g é s zs ég iłgy i fe l a d at- e II dt ú s i s zer ződ é s
felmonddsdra

41t2014. (rrr.0s.)
A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy

1. felmondja a Dľ. Vígh Elek Csecsemő-gyeľmek HĺŁiorvosi Korlátolt Felelősségű Egyéni
Céggel kötött 2012. januźlľ 01. napjától hatályos gyógyító megelőző egészségügyi
alapellátást nyujtó házi gyermekoľvosi feladatok e|Iátása targyábarl kötött, a 46. szárÍl
orvosi körzetre vonatkozó egészségügyi feladat ellátási szerződést 2014. maľcius 07.
napjára, azzal az indokkal, hogy a szolgá|tatő megszegte a jogszabźtlyban foglatt
műkĺjdésére vonatkozó előírásokat (személyes ellátási kötelezettség, bejelentési
kötelezettség, helyettesítés), valamint az egészsé.gugyi szo|gá|tatás szakmai színvona|a
csökkent,

Felelős: polgáľmester
Hattnidő : 20 I 4. miírcius 05.

2. ahatźtrozat 1. pontjában foglalt felmondásľa tekintettel átmeneti jelleggel 2014. mĺírcius
08. napjátóI 2014. szeptember 08. napjáig a felmondással érintett köľzetre vonatkozó
egészségügyi feladatot a Józsefu aľo si Egészségügyi S zol g á|at lźúja e|.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 4' maľcius 05.

3. felkéri a polgármestert, hogy a 46. számu teriileti eltátási kötelezettséggel mfüödő
háziorvosi korzet feladat ellátásanak jövőbeni biztosítására vonatkoző javas|atot terjessze
be a Képviselő-testület2014. szeptember havi első rendes iiléséľe.



4.

5.

Felelős: polgármester
Határidő: 2OI4. szeptembeľ havi első rendes ülése

felkéľi aJőzsefvtrosi Egészségügyi Szolgálat főigazg9tőjátahatźrozatI. pontja szeľinti

felmondással érintett feladat átva'eléhez šĺikséges |e|táĺozásí és átadás - átvételi eljaľás

1ebonyolításáľa,

Fęlelő s : Józsefu áľo si Egé szsé gtigyi S zo1g ź/lat főígazgatőja

Hatáľidő: 20L4. március 14.

felhata|mazza apo1gźrmestert ahatźrozat 1. pontja szerinti felmondás, valamint a feladat

ellátás további biĺosításához sziikséges dokumentumok aláirására.

Felelős: polgármester
Határiđő 2014. marcius 3 1 .

A Humánszoleáltatási tjgyosztály Humánkapcsolati lľoda tájékoztatá_sa a-lapján: a 46.

számú orvosi ľti."ffiíĺl.*ĺ "go."'egĺĺgyi 
feladat ellátási szerződés 2014. március

07. nappal felmondásľa kerůilt. A Józsefuáľosi Egészségůigyi Szolgálat részértj| a

felmondással érintett feladat átvételéhez szükséges leltározási és átadás - átvételi eljáľás

lebonyolítása megtłiľtént. A Képviselő-testület 180t2014. (VIII. 27.) sz. határozata

alapjin az éľintett ktirzet egészségĺigyi feladatait.2014. szeptember 08. napjától

továbbľa is a Józsefuárosi EgészscgĺĺgyíśzoĘálat látja el, akőrzetjiivőbeni ellátásával

kapcsolatos javaslatot a képviselő.testület 2015. márciusi ĺiléséľe kell elkészíteni.

r uv as l at óv o d av e zetői p úly ózato k elb íľ ĺÍl á s úr a

13stf0r4. (vl.2s.)
A Képviselő-testtilet ťrgy dont, hogy

1) a Koszoľú Napközi otthonos óvođa (1086 Budapest, Koszorú u. 1,4-16.) vezetoi

áltáshelyéľę kiíĺt pźiy taatot eredménytelennek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Határiđő: }}|4.junius 25.

2) az Nkt. 9s. $ (18) bekezdésének alapjan uęzet.ói megbizást ad Bukovicsné Nagy Judit

tészére a Koszoru Napközi otthonôs óvoda (1086 Buđapest, Koszorú u. 14-16.)

intézményben 2O|4. aĘusztus 01. _ 2016. július 31. kozötti időszalaa. A besoľolás

alapjául šzolgáIő fokozat: Pedagógus I., ťĺzetésikategőria'. Í3 az a|ábbi illetmérmyel:

288.301 FtGarartá'|t illetmény:
il 1ékok

64.067 Ftintézményvezetoipótlék - mértéke:

40Yo-aG6412013 X.02.) Kt-hat. 1.

fóiskolai illetmény-alap



il osszesen: 64.067 Ft
Osszesen: 352.368Ft
Kerekítés: + 32Ft
MINDOSSZESEN: 352.400 Fr

Felelős: polgiíľmester
Határidő: 20|4.július 3 1.

3) a Napsugaĺ Napközi otthonos óvoda (1086 Buđapest, Dankó u. 31.) vezetoí álláshelyére
kĺírt páIyázatot eredménýelennek nyilvanítj a.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő 201 4.június 25.

4) a326120|3. (VIII.3O.) Korm. rendelet 24.$ (1) bekezdésének ďapján vezetoimegbízástad'
Inotaĺné Sólyom Eva részére a Napsugaľ Napk<izi otthonos ovoda (1086 Éudapest,
Dankó u. 31.) intézményben 2014' augusztus | - 20|5. július 31. közcitti időszal<ra. A
besoľolás alapjául szo|gáIő fokozat: Pedagógus I., ťlzetési kategória: 15 az alábbí
illetménnvel:

Garantált illetménv: 304.317 Ft
Illetménypótlékok

intézményv ezetoi pótlék
40 oÁ-a (3 64 l 20 I 3 . (X.02.)

- méľtéke: foiskolai illetmény-alap
Kt-hat. 1. pont) 64.067 Ft

llletménypótlék <isszesen : 64.067 Ft
Osszesen: 368.384 Ft
Kerekítés: +16Ft
MINDOSSZESEN: 368.400 Fr

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 4. július 3 1 .

5) vezetói megbízást ad dr. Táľnokiné Joĺó ltdikó részére a ľÁ-ľl-re Napközi otthonos
ovoda (1088 Budapest, Rakóczi út 15.) intézményben2014. augusztus 0I. _ 2016. július
31. közötti időszalaa. A besorolás alapjául szo|gáIő fokozat: Pedagógus I., ťlzetési
kategória: 15 az aIábbi illetménnyel:

Gaľantált illetménv: 304.317 Ft
Illetménypótlékok

iĺtézményvezetői pótlék - méľtéke: főiskolai iIletmény-alap
40 %o-a (36412013.(X.02.) Kt-hat. 1. pont) 64.067 Fl

Illetménypótlék összesen: 64.067 Ft
Osszesen: 368.384 Ft
Kerekítés: + t6 Ft
MINDOSSZESEN: 368.400 Fr

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



6) vezetői megbízást ad Tavaszi Jĺizsefné részére a Kincskeľeső Napkozi otthonos ovoda

(1089 BudJpest, Bláthy ottó u. 35') intézményben 2OI4. augusztus 0t. _2016.. július 3l.

közötti időszakĺa. A básorolás alapjául szolgźiő fokozat: Pedagógus I., fizetési kategória:

15 az a|ábbi illetménnyel:

Felelős: polgármester
Határidő: 20l4.jú1ius 3 1.

7) vezetői megbizźst ad Váradiné Orosz Ágnes részére a Pitypang Napktizi otthonos
, ,| 

o'-"á" ĺiós7 Budapest Szźnados ilt I4.) intézményb ęn2Ot4. auguszťus 01. _2016. július

31. közotti időszakĺa. A besorolás áapjául szo\gá|ő fokozat: Pedagógus I., ťlzetési

kategória: 13 az aIźhbi illetménnyel:

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2014.július 3 1 .

8) vezetői megbizástad Juhász Andľea részére a Vaľunk Rád Napközi otthonos óvoda

(1086 Budapest, Csobánc u. 5.) intézményben 2OI4. október 16. _2016.július 31. közötti

időszakĺa. A besorolás alapjául szolgáló fokozat: Pedagógus I., fizetési kategóľia: 09 az

alábbi illetménnyel:

304.317 FtGarantált iIletmény:
I tlékok

pótlék - mértéke: főiskolai illetmény.alap

40 oÁ-aB6412013 X.02.) Kt-hat. 1.

munkaközösség-vezetői pótlék mértéke: főiskolar

illetmény-a|ap 5 oÁ (3 64 l 20 13 .6nf . Kt-hat. 1. pont)
7f .075 Ft
376392FtOsszesen:

Keĺekítés:
MIND

288.301 FtGarantált il
I11etmé

1"ré^@ mértéke: főiskolai illetmény-alap

40 oÁ-a G64l20I3.(X.02.) Kt-hat. 1.

64.067 Ftill
352.368Ft
+ 32FtKerekítés:

EN:

2s6.267 FtGaľantált illetmény:
I11etmén ok

iĺtézményv ezetői p ótlék
40 %o-a G64 1201,3 .(X.02.

mértéke: foiskolai illetmény-alap

64.067 FtIlletménvpótlék összesen:
320.334Ft

Kerekítés:
EN:



Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. október 15.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv Humánkapcsolati lroda tájékoztatása alapján:
személyiigyi dokumentumok elkészítésľe és aláíľásra keľültek.

Javaslat Józsefvdľosi térÍigyelő kamerarendszerfejlesztésével kapcsolatos
di) ntés e k meg h o zataldr a

144t2014. (Vr.2s.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a kĺjzbiztonság növelését szolgá|ő önkormanyzati fej|esztések támogatása céljából
Beltigyminisztériummal kötĺitt 220.069.492'- Ft-os támogatási szerződés a|apján a
támogatásból megvalósuló beruházást abenlhźzás megvalósításától szánítoÍt öt évig az
eredeti rendeltetésnek megfelelően haszná|ja, a létesítményt nem szĹinteti meg.

b) attlmogatással létrehozottingat|anvagyont abeĺlhźaás megvalósításátő| számitotttíz
évig nem idegeníti el, kivéve, ha az eliđegenítést mrĺszaki vagy szakmai okok teszik
szfüségessé, és az abból szźlrmaző ellenéľtéket igazo|ható módon a tétmogatási cél
szerinti feladatokľa fordítj a.

c) tudomásul veszi, hogy a támogatásból beszerezésre került tźtgyi eszk<izĺik a
tulajdonszerzés időpontjától számított öt évig csak a Támogató előzetes
hozzźĄźlrúźsźxa| idegeníthetőek el, adhatók bérbe vagy más haszĺá|atba. illetve
terhelhetők meg.

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

2. az e|(5terjesztés 1. sz. mellék|etét képező tartalommal a képfelvevővel megfigyelt
kĺjaeńiletęket kij eltili.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014.junius 25.

3. a) a ki5zbiztonsźą növelését szo|gáIő önkoľmányzati fejlesńésękľe _ térfigyelő-
rendszer beszerzésére a költségvetési feđezetet 32.930,5 e Ft-tal kiegészíti a 11601
címen tewezett 60.000 e Ft-os káptalanfliľedi gyermeküdülő felújítási előirányzatbő|.
b) az I. a) pontban foglaltak miatt az onkormĺĺnyzat bevétel 11706-02 cím - cinként
váI|alt feladat _ felhalmozási cé|í támogatások áLlanháztaľtáson belĹilről e|őirźnyzatot
és ugyan ezen cím - önként vál|alt feladat _beruhźzások előiľányzatźú220.069,5 eFt-
tal megemeli kijzbiztonság növelését szo|gá|ő ĺinkormányzati fejlesztések támogatása
címen.
c) a 3. a) pontban foglaltak miat1 az onkormányzatkiađás - önként vźůIa|t feladat -
1160l cím felújítások előirźlnyzatćnő| - káptalanfliredi gyeľmeküđtilő felújítása -



4.

3f.g30,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11706-02 cím- önként vállalt feladat - beruhazások

előiránryzatárakozbiztänság növelését szolgáIó onkormányzatífejlesztések címen.

d) aközbiztonság novelésět szolgáIő önkormanyzati fe]|esztések megvalósítása miatt

- o,,uo,^aĺyzít kiadás ||IOI-O} cím felhalmozási céltartalék - önként vállalt

felađat - téľfigyelő kamerarendszeľ beszeruése e|óirányzattőI 40.000,0 e Ft-ot

átcsopoľtosĺt a ivoe-\Z cím _ önként vállalt feladat _beruhźyások előirányzatźna

kcizbiaonság növelését szolgáló ĺinkormány zatí fej|esńések címen.

e) felkéri a-po1gármesteľt, ĺogy a határozatban foglaltakat a kĺjltségvetési rendelet

kĺjvetkező módosításán áI v egy e figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a)-d). pontokban 20t4. junius 25., e) pontban a koltségvetési ľendelet

következő módosítása

elfogadja a hatátozat mellékletét képezo, a kozbińonsźą novelését szolgáIő

o*ä'*a"y zatí fejlesztésekre _ téľfigyeiő-rendszer beszerzése ttľeyí kozbeszerzési

elj árásra vänatkoźó eIj aĺási rendet, 2OI 4.j únius f6-i hatáIyba lépéssel.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014.június 26.

ahatfuozat4. pontja szeľinti kozbeszeruési eljaľásbanabíráIőbizottságtagjai:

- dľ. Santa Zsőfia J egy zői Kabinet, kabinetvezető

- Páľis Gyulané P énzngyí Ügyosĺály, ügyosztál W e??!:

- Pénzes Attila vagyoígazaäítoae'i-es Üzemeltetési ÜgyosńáIy,igyosztáIyvezeto

Abirźl|őbizottságtagsaidijazźsbannęmrészestilnek.

Felelős : polgármest er, jegy zó
Hatźĺĺdő : f}I 4. június 26.

tájékoztatása alapján: a

M"lť. At".- Zrt. A kivitelezés megtörtént, a tesztlizem

5.

A Pénziieyi ÜgYosztálv táljékoztztása alapján: a Képviselő-testü|et 14412014. (vI.25.)

számú határozatáloul.T polt;ĺnuo foglaltaĚ esetében a köttségvetési mĺódosítása a20|'4.

évi köttségvetésről szőiről 3ĺ201'4. (II.í3.) tinkormányzati ľendelet módosításáról szólĺí

3ut20|'4.(vlIl.zg.) száműiinkormányzati ľendeletben végrehajtásra keľült.

A JegYzői Kabinet tájékoztatása alapján: a közbeszerzési eljárás eredményesen

lefolytatásľa kerülřz (ínkormány,at a iyertes ajánlattevővel a vállalkozási szeľződést

-.gĹottitte. A kivitelezés folyamatĹan ouo, u teljesítés véghatárideje 2015. januáľ l'5.

közbeszerzési eljárás győztese a

folvamatban van.
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Jav aslat alp o lgdrmester (e k) megv ĺÍIasztás dra és a p olg úľmester,
alpo lgúrmester(ek) illetmény ének és kökségtěľítésének megáIlapí'túsĺÍra

194ĺ201,4. (X.22.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

titkos szavazással a polgármester javaslatttra az Motv. 74.$ (1) bekezdése a|apjźn 2014.
október 22. napjźtől dr. Sára Botondot a képviselő-testtilet tagjaként főállású alpolgármesteľľé
vá|asztjameg.

Felelős: polgármester
Határid(5 : 20| 4. oktőber 22.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz az alpo|gáľmester jogviszonyával kapcsolatos
okirat előkészítésľe keľiilt, melyet a polgármesteľ aláírásával látott el.

19st2014. (X.22.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

titkos szavazással a polgáľmesteľ javas|atźtta az Mow. 74.$ (1) bekezdése a|apján 2014.
október 22. napjźńól Egry Attilát a képviselő-testtilet tagjaként tarsadalmi megbízatásu
alpolgármesteľľé választj a meg.

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

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: az alpolgármesteľ jogviszonyával kapcsolatos
okiľat előkészítésre került, melyet a polgármester aláíľásával |átott el.

196t2014. (X.22;)
A Képvise1ő-testtilet úgy dĺint, hogy

titkos szavazással a polgĺĺľmester javas|atźra az Motv. 74.s (1) bekezdése a|apján 2014.
október 22. napjátől Sĺíntha Péternét nem a képviselő-testiilet tagjaként fóállású
alpolgármesterré v źiasztj a me g.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. o|<tőber 22.

A Jeeyzői Kabĺnet tájékoztatása alapjáni az alpolgáľmesteľ jogvĺszonyával kapcsolatos
okiľat előkészítésľe keľiilt, melyet a polgáľmesteľ aláírásź*a|tátott el.
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r9712014. (x.22.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. megállapítja, hogy dr. Kocsis Máté polgármester havi illetménye f0I4. október 12.

napjától 747.87đ- Ft, koltségtérítésénäk -e.tet. illetményének I5oÁ-a' összege havi

rLz.182Ft.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. oktőber 22.

2. dr. Kocsis Máté polgármesteľ foglalkoztatási jogviszonyának 20I.4. október 12.

ĺapjávaI történt megszűnésére tekintetteI I32 munkanap ki nem ađott szabadságát

megváltja, és szabadšágmegváltásként bruttó 3.501.690 Ft-ot fizet.

Felelős: polgármester
Hatarido: 2014. oktőber 22.

3. felkéľi dľ' Sáľa Botond alpolgármesteľt a határozat I-2. pontja szerinti dokumentumok

aláittsára.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. oktőber 22.

A Jegyzői Kabinet tátjékoztatása alapján: a polgáľmester jogviszonyával kapcsolatos

okirat előkészítés.Il.".tilt, melyet ar. śĺru Botond alpolgáľmester aláírásával látott el.

A szabads ágmegváitás kifizetéséľől a SzeméIyůigyi Iroda a Magyar Allamkincstár felé

intézkedett.

198t20r4. (x.fz.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a titkos szavazással20t4. október f2. ĺapjátől megválasńott fóáIIású dľ. Saľa Botond

alpolgármester havi illetményét a polgŁrmesteri illetmény 9OYo-ában' azaz haví

673.090 Ft osszegben állapítja meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiđo : 201 4. okďőber 22.

2. dľ. Saľa Botond alpolgármester költségtérítésének mértéke illetményénęk l1%o-a,

összegét havi 100.964 Ft osszegben állapítja meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáriđő: 20t4. oL<tőber 22.

3. dr. Saľa Botonđ alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyának 2014. oktőber f2.

napjáva| tĺjrtént *"g,iűné,ére tekiňtette| 44 munkanap ki nem adott szabađságti

mé gv áItja, és szabadságmegváltásként bruttó 1 . 0 6 5 . 6 0 0 Ft-ot fizet.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. oktőber 22.

4. felkéľi dr. Kocsis Máté polgármestert ahatározat 1-3. pontja szeľinti dokumentumok
a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014, október 22.

A Jeeyzői Kabinet tá,jékoztatása alapján: a szabadságmegváltás kifizetéséľő| a
Személyügyi lroda a Magyaľ Áilamkincstár felé intézkedett. Az alpolgármester
jogviszonyával kapcsolatos okiľat előkészítésre került, melyet a po|gármesteľ aláíľásával
látott el.

199t2014. (X.22.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a titkos szavazássa| 2014. október 22. napjátől megválasztott tfusađalmi megbízatásu
Egľy Attila alpolgáľmester havi tíszte|etđíját a tarsadalmi megbizatású polgáľmesteri
tiszteletdíj 9}%o-élban, azazhavi 336.545 Ft összegben állapítja meg.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hataľidő: 2014. oktőber 22.

2. Egry Attila alpolgármester költségtérítésének méľtéke illetményének |SYo-a, ĺisszegét
havi 50.482 Ft összegben állapítja meg.

Felelős : polgrármester
Hataridő: 2014. oktőbet 22.

3. felkéľi dľ. Kocsis Máté polgármesteľt ahatározat 1-2. pontja szerinti dokumentumok
a|áírásźtra.

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

A Jeeyzői Kabinet tá,jékoztatása alapján: A szabadságmegváltás kĺfizetéséľől 
^Személyügyi Iroda 

^ 
Magyaľ ÁIlamkĺncstár feté intézkedett. Az alpolgármester

jogviszonyával kapcsolatos okĺrat előkészítésre került, melyet a polgármesteľ aláíľásával
|áúott e|.

20012014. (x.22.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a titkos szavazźssa| 2014. október 22, napjatől megválasztott főáIIású Sántha Péterné
alpolgáľmesteľ havi illetményét a polgĺĺrmesteri illetmény 9OYo-źhan, azaz havi
67 3 .09 0 Ft összegbe ĺ á|Iapítja meg.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. oktőbet f2.

2. Sántha Péterné alpolgármester költségtérítésének mértéke illetményének t5Yo-a,

összegét havi 100.964 Ft összegben állapítja meg.

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

3. Santha Péterné alpolgármester foglalkońatásí jogviszonyának f0I.4. október 12.

napjával tortént -"goĺ''o'ére tekňteftel 110 munkanap ki nem adott szabadságát

megváltja' és szabadságmegváltásként bruttó 2.664.000 Ft-ot fizet.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. oktőber 22.

4. felkéľi dľ. Kocsis Máté polgármesteľt a hattrozat 1-3. pontja szeľiĺrti dokumentumok

alźirására.

Felęlős: polgármester
Határidő: f014. oktőber 22.

A Jeeyzőĺ Kabinet t źljékoztatása alapján: A .szabadságmegváltás 
kifizetéséľől a

s".ffiil{ugyu.Á[amkincstáľfeléintézkedett.Azalpolgármester
jogviszonyával kapcsolatos ot<irat előkészÍtésre keľült, melyet a polgáľmesteľ aláírásával

látott el.

20112014. (x.22.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1 . az onkorm tnyzat kiadás 1 1 107-01 cím múk<jdési cél és általanos tartalékon belul a 2

fő főál1ású alpolgráľmester új bére, koltségtéľítése és járulékai 2 h&a előirźnyzattőI _

kötelező feladat _ 4.759,3 e Ft-ot átcsoportosít a 11101 cím - köteIező feladat -
személyi juttatás előírtnyzatáĺa 3.275,6 " 

Ft-ot, a munkaadót terhelő jaľulékok és

szociális hozztĄáruIási áao e\oiráĺyzatfua 883,7 e Ft-ot a polgármester és az

alpolgáľmesterek illetménye címen,

Felelős: polgármester
Hataľidő : a Ĺ<iltségvetési rendelet ktjvetkező módosítása

2. az onkoľm źnyzatkiadás 11107-01 cím múködési cél és általános tartalékon belül a 3

fő főfoglalkozású tisztségviselő munkaviszony megszüntetéséből ađódó kifizetési

kĺjtelezettsJg 
"loĺ'.ĺoyzatrgl_kĺjtęlező 

feladat _ g.I83,7 e Ft-ot átcsoportosít a 11101

cím - kotelező feladat - szeméIyi juttatás e|oirźnyzatfua7.23!,3 e Ft-ot, a munkaadót

terhelő jaľulékok és szociális hőzzájárulási adó előirźnyzattra I.95f,4 e Ft-ot a

polgármest et és az alpo lgármesteľek szabadságfne gváltása miatt,

Felelős: polgármesteľ
Határíďő : a kciltsé gvetési rendelet kovetkező módo sítása
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3. tartós előzetes kötelezettsé get vá||a| a polgármesteľ és az alpo|gármesterek illetménye,
tiszteletdíja, költségtérítése és járulékaira éves szinten 42.598,8 e Ft összegben a helyi
adóbevételek terhéľe,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a mindenkori költségvetés tervezése

4. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésrőI sző|ő rendelet következő
módosításánál, valamint a kĺjvetkező évek kdltségvetésének tervezésénéI a
hatfu o zatb art fo gl altakat ve gye fi gye I emb e.

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

A Pénzüeyi tjgyosztály tájékoztatálsa alapján: a Képviselő.testület 201t201'4. (X.22.)
számú határozatálnak |'-2. pontjában foglaltak esetében a kiĺltségvetés mródosítása a
Képvĺselő-testÍilet 2015. évi januárĺ ůiléséľe készítendő kiiltségvetési rendeletben kerůil
átvezetésre, a 3. pontban foglaltak esetében az iigyosztá.Jy a mindenkori ktiltségvetés
teľvezésénél a taľtrós kötelezettséget vállalást figyelembe veszĺ.

Javaslat a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mííködési SzabóIyzatdróI
s zó Ió 2 5/2 0 1 3. u 2 7.) ö nko rmdny zati rendelet fel iilvizsgdlatĺÍra

210t20r4. (xl.os.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 20|4. novembeľ 06. napjánhatźiyba lépő a Képviselő-
testĹilet Szervei Szervezeti és Műkĺjdési Szabályaiľól szóló önkoľmiínyzati rendelet hatáIyba
lépésével egyidejűleg

|/A. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság

Elnökévé: Soós Gyöľgy

Alelnökévé: VörösTamás
Dudás István Józsefné
Komássy Zsolt Ákos

Tagsává: Gondos Juđit
Guzs Gyula
Jakabfu Tamás
Pintér Attila

Kiilsős tagtrává: Gyöľgyi Ida Anna
Kocsis Attila
Hélisz György
Major Zoltttn
Borsos Gáboľ
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I/B. Embeľi Eľőfoľrás Bizottság

Elnökévé: Zeĺtaĺ oszkaľ

Alelnokévé: Eľhaľdt Zoltźnné Dľ. Ferencz orsolya Ildikó
Dr. Szilágyi Demeter Geľgely
Simon Gy<ĺrgy

Tagsává: Balogh István
Kaiser József Lajos
Komássy Zsolt Akos
Dr. Eross Gáboľ János

Külsős tagźxá Nagy Gáborné
Patatics Balázs
Máté Andľás
Boroznaki Á'paa
Vámos Andrea
Bálint Gergely
Camara-B e r eczki Ferenc Mikló s

váIasztjameg

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2014. novembeľ 06.

2. Felkéri ajegyzőt,hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetésétőla szükséges

nyilvántartásokon.

Felelős: jegyző
Hataľidő: f014. novembeľ 06.

A Jeevzői Kabinet tájékoztatása alapján: a változások a megfelelő nyĺlvántartásokon
átv ezetésre ke rĺiltek.

A Pénzůĺgyi ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 2|0|2014. (K.05.)
szĺmú natározatálban foglaltak esetében az iigyosztály intézkedett a személyĺ változások

áltvezetéséről a szůikséges nyilvántartásokon, a MÁK felé lejelentette a bérszámfejtéshez

szükséges adatokat.

I av a s I at fell e b b e zé s e k el b ír ĺtl ús dr a t e l ep iil é s k ép i elj dr ús o kb an

21U2014. (xl.os.)
A Képviselő-testtilet úgy dĺlnt, hogy
1. a Śzigony utca2. sz. (35728122.I.tsz.) alatti sátorépítmény létesítője számárakiađott26-

13616/2014 iktatószámú I. fokú településképi kcitelezésben foglalt I. fokú döntést helyben

hagyja

ĺ6



2. aSzigony utca 2' sz. (35728/22. hĺsz.) alatti sátorépítmény létesítője számźra kiadott 26-
1361612014 iktatószámú I. fokú településképi kötelezéssel szemben benýjtott
fellebbezéssel kapcsolatban másodfokú hatósági jogkcirében e|jźrva az a|ábbi határozatot
hozza;

HATÁno ZAT
fellebbezési kéľelemmel kapcsolatos eljáľásban

Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefváĺosi onkoľmtnyzatKépviselő-testtilete másodfokú
hatósági hatáskĺjľében elj árva

a Szigony utca2. sz. (35728122.hrsz.) alatti sátorépítmény létesítője szźtmfuakiađottfí-
13 6 l 6 ĺ 20t 4 Ĺktatő szźlmú I. fokú településképi kötelezé st

helyben hagyja.

Ehattlrozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Ahatározat felülvizsgálatát jogszabáLyséĺtésre
való hivatkozássa|, a bíróságIól lehet kérni. A keresetlevelet a hatźrozatkézhezvéte|étól
szźlmított 30 napon belül, az I. fokú kozigazgatási szervnél, vagy a Fővaľosi Kozigazgatási és

Munkaügyi Bíróságnál kell3 pélđrányban benýjtani. Akeresetlevél benýjtásĺínak ahaténozat
v é gr ehajtźlsźr a halasztő hatá|y a v an.

INDoKolÁs
Az első fokon eljarő hatóság 20|4. februaľ 27-én, hivatalból tartott szemlén megállapította,
hogy a Budapest, VIII. kerĹilet Szigony utcaf. sz. a|atti ingatlan Baross utca felőli telekrészén
településképet rontó' településképi bejelentési eljárás nélkül sátorépítményt létesítettek.2014.
maľcius 11.-én a sátorépítmény létesítőjének, a Legend Group Kft.-nek Józsefuĺáľos
polgármestere, első fokú településképi hatósági jogkörében eljáľva telepĹilésképi kötelezést
küldött, melyben e|őírta a Szigony utca 2. sz. a|atti ingatlan Baľoss utca felőli telekľészen
ta|á|hatő, településképet rontó, településképi bejelentés nélkül létesített sátorépítmény 8 napon
beltili eltávolítását. A kötelezésnek a létesítő nem tett eleget.
Józsefuaros polgármestere, első fokú településképi hatósági jogkörében e|jarva 26-
1361212014. szźtmtĺ hatźrozatban elręndęlt kcjtelezettség teljesítésének elmulasztása miatt
2014. ápľilis 15.-én 50.000.- Ft,kozigazgatási bírság befizetésére kötelezte a Legend Gľoup
Kft.-t. A kötelezettségnek a létesítő nem tett eleget.
Legend Group Kft. szervezetet, mínt a sátorépítmény létesítójét (a 26-1361212014. sztmÍl
hatttrozatban elrendelt kötelezettség teljesítésének tobbszöri elmulasztása és a kozigazgatási
bírság befizetésének elmulasńása miatt) 200.000.- Ft eljaľási bírság befizetésére kcjtelezte
Józsefuaros polgáľmestere 2014. augusztus 18-án. A Legend Group Kft. képviselője Tóth
Géza 2014. szeptember 8-án, fellebbezési határidőn belül jogorvoslati kérelmet nffitott be
postai úton.

A településképi ktite|ezési eljaľásban I. fokon e|jaĺő hatóság, Józsefuaľos Polgármestere
terjesztette fel Józsefuáros oĺ:lkormányzat Képviselő-testĹilete számźra a jogorvoslati
kérelmet, a II. fokon e|járő hatósági jogkör gyakorlójanak, akozigazgatási hatósági eljárás és

szolgá|tatźts általános szabtiyairől szóló 2004. évi CXL. törvény 107.$ (1) bekezdés szerint.
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Akozigazgatási hatósagi e\járás és szolgáltatás tL|ta|ános szabályaiĺól szóló 2004. évi CXL.
torvény 105.$ (1) bekezdés a|apján a másodfokú dontést hoző hatóság a döntést

helyb enhag yj a, me gv tl\to natj a, Vagy me g S emmi s íti .

Budapest Józsefuáros onkormanyzat Képviselő-testülete másodfokú jogköľében eljárva a
j o gorv o s l ati kérelmet me galap o zatl annak talá|ta:

Az építésüggyet osszefüggő egyes hetyi ĺinkormányzati hatósági eljarásokĺól szóló
5l20l3.(il.10.) önkoľmányzati rendelet 14.$ (1) bekezdés bc) pontja szerint településképi
kötelezettségnek minősül a helyi építészetí és vaľosképi értékvédelem érdekében, az

építmény' muttľgy, településképi elem rossz mtĺszaki- esztétikai állapotának megszüntetése,

különösen, ha megjelenése, színezése az egységes és harmonikus váľosképet rontja.

A 2OI4. augusztus 5-én taľtott helyszíni szemle során az I. fokon eljaľó hatóság

megállapította, hogy a kötelezett a f6-I36l2l20l4 sz. jogerős határozatban foglaltaknak
továbbľa sem tett eleget, illetve a kiszabot kozigazgatási bírságot nem fizette meg.

Akozigazgatási hatósági e\járás és szolgáltatás á|taltnos szabályaírő| szőIő f004. évi CXL.
törvény 134. $ d) pontja szerint ha a végrehajtás meghatározott cselekmény e\végzésére

irányul, a teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szetv lla a teljesítés

elmaĺadása a kötelezettnek felľóható, a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jĺivedelmi

viszonyai vizsgtiatanélkül eljárźĺ;i bírságot szabhatkj, ezért fenti indokok miatt kötelezést írt

elő.

Akozígazgatási hatósagi eIjarás és szolgáltatás áItalźnos szabályaiľól szóló 2004. évi CXL.
töľvéný 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljárás soľán hozott döntést a fellebbezővel

a másodfokú dontést hozó hatóság az első fokú dĺintést hozó hatóság tÍján közli. Erre

Íigyelemmelhívta fel a Képviselő-testület a Polgáľmestęrt a fellebbezőveltörténő közlésére.

A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testtilet akozígazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás

általĺĺnos szabáIyakőI szőIő 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (4) bekezdésében foglaltak

alapjtn záĺta|<l

A hatźrozat birősttgi felülvizs gáIattnak lehetősége a kozigazgatási hatósági e|járás és

szo\gáItatźls általános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. törvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.

A másodfokú hatósági eljarás lefolyatásáľa a hatáskĺjľt és illetékességet a kozigazgatási

hatósági eljáľás és szolgáltatés á|ta\ános szabályairól szóló 2004. évi CXL. töľvény 107.s (1)

bekezdése źi|apítj a me g.

3. a Satome Plusz Kft. szervezet, mint a Leonaľdo da Vinci utca 15/b. sz. (35707l0lN||l)
a}atti izlet bérlője sztlmźra kiadott f6-336l2l2014 iktatószćtmű I. fokú településképi

kotelezésben foglalt I. fokú döntést helyben hagyja

4. a Satome Plusz Kft. szervezet, mint a Leonaľdo da Vinci utca 15/b. sz. (35707l)lNIII)
a|atti ilz|et bérlője számáta kiadott 26-3361212014 iktatószámí I. fokú településképi

kötelezéssel szemben benyújtott fellebbezéssel kapcsolatban másodfokú hatósági
jogkörébene\árvaaza|ábbihatározatothozza:

l8



HATARO ZAT
fellebbezési kérelemmel kapcsolatos eljárásban

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete másodfokú
hatósági hatásköľében elj árva

a Satome Plusz Kft. szervezet, minÍ. a Leonardo da Vinci utca 15/b. sz. (35707l0lNI||) alatti
üzlet béľlőj e számátakiadott 26-3361212014 iktatószźlmű I. fokú településképi kötelezést

helyben hagyja.

E hatátozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A hatĺĺrozat fe|ilvizsgá|atát jogszabźiysértésre
való hivatkozással, a bíróságtól lehet kérní. A keresetlevelet a határozat kézhezvéte|étó|
sztlmitott 30 napon belül, az I. fokú kozigazgatási szeľvnél', vagy a Fővarosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságnálkell 3 példányban benyújtani. A keresetlevél benyújtásanak ahatáĺozat
v é gr ehajtás ár a ha|asztő hatá|y a v an.

INDoKolÁs
Az első fokon eljáró hatóság 2014. augusztus 7-én,hivatalból taľtott szemlén megéiIapította,
hogy a Buđapest, VIII. keľĹilet Leonaľdo da Vinci utca l5lb. sz. alatíi ingatlan közös belső
udvar teľületén levő homlokzaton engedély nélkiil klímabeľenđezést helyeztek el. A
teleptilésképbe nem illeszkedik. Az épíÍésüggyel összefüggő egyes helyi önkormźtnyzati
hatósági eljríľások részletes szabá|yairő| sző|ő 5/2013. (II.10.) önkoľmányzati ręnđęIet 14.$
(1) b) pontja szerint településképi kĺitelezettségnek minősül a helyi épitészeti és vaľosképi
értékvédelem érdekében, az építmény, mutárgy, településképi elem ľossz műszaki- esztétikai
állapotának megsziintetése, különösen, ha megjelenése' szinezése az egységes és harmonikus
vaľosképet lerontja. Továbbá az építésiĺggyel osszefuggő egyes helyi önkormányzati hatósági
eljaľások részletęs szabá|yairől szóló 5l20I3. (II.10.) ĺinkormányzati rende|et 14.$ (1) c)
pontja szeľint a bejelentési eljaľás lefolytatása nap-kollektor, sze||óző- és klímaberendezés,
źlru- és pénzautomata, építményen vagy építmény köĺeľületi homlokzati falában való
elhelyezése esetén. 2014. augusztus 15.-én a klímaberęndezés e|helyezójének, a Satome Plusz
Kft.-nek Józsefuaľos polgármestere, első fokú teleptilésképi hatósági jogkörében eljaľva
teleptilésképi kötelezést küldött, melyben e|őírta a teleptilésképet ľontó, településképi
bejelentés nélkül létesített k]ímaberendezést a kĺjzös belső udvar terĹiletén levő homlokzatrő|
8 napon belül tĺĺľténő eltávolítását.

A kĺjtelezésnek a építtető nem tett eleget. A Satome Plusz Kft. képviseletében Dr. Darőczy
Istvan ügyvéd 20|4. szeptember 4-én, fęIlębbezési hataľidőn belül jogorvoslati kérelmet
nyújtott be (2. sz. melléklet) postai úton.

A telepĺilésképi kötelezési eljarásban I. fokon e|jarő hatóság, Józsefuaľos Polgĺĺrmesteľe
terjesztette feI Józsefuáros onkormányzat Képviselő-tęstülete számára a jogorvoslati
kérelmet, a II. fokon e|jttrő hatósági jogkĺir gyakorlójának, akozigazgatási hatósági eljárás és
szolgźt|tatźls általános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. töľvény 107.$ (1) bekezdés szerint.

Akozigazgatási hatósági e|jźtás és szolgáltatás á|ta|ános szabźiyairőI sző|ő 2004. évi CXL.
törvény 105.$ (1) bekezdés aLapjan a másodfokú döntést hoző hatóság a döntést
helybenhag yja, megv á|toztatja, vagy megsemmisíti.

Budapest Józsefráros onkoľmányzat Képviselő-testülete másodfokú jogkörében e|járva a
j o go rvo s l ati kérelmet me ga|ap o zatl annak ta|á|ta:
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Az építésüggyel összefüggő egyes helyi önkormányzati hatósági eljárásokľól szóIó

5l20l3.(il.10.) önkoľmányzati rendelet 14.$ (1) bekezdés bc) pontja szerint településképi
kötelezettségnek minősül a helyi építészeti és vaľosképi értékvédelem érdekében, az

építmény, mutárgy, településképi elem rossz műszaki- esztétikai állapotának megszüntetése,

különösen, ha megjelenése, színezése az egységes és harmonikus városképet rontja. Továbbá

aZ építésüggyel cisszefüggő egyes helyi onkormányzati hatósági eljarások ľészletes

szabtiyafuől szóló 5l2OI3. (II.10.) önkormányzati rende|et 14.$ (1) c) pontja szeriĺt a
bejelentési eIiárás lefolyatása nap-kollektor, szel\őző- és klímaberendezés, áru- és

péruautomata, épitményen vagy építmény koĺeľtileti homlokzati falában való elhelyezése
esetén.

Akozigazgatási hatósági e|járás és szolgáltatźLs tLItaIźLÍIos szabályairő| szőIő 2004. évi CXL.
törvény 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljáľás során hozott dĺjntést a fellebbezővel
a másodfokú döntést hozó hatóság az első fokú dontést hozó hatóság iltjttn közli. Eľre

ťrgyelemmel hívta fel a Képviselő-testület a Polgármestert a fellebbezővel történő kĺjzlésére.

A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testület akozigazgatásí hatósági e|jźrás és szolgáltatás

általános szabá|yaíről szóló 2004. évi CXL. torvény 73lA. s G) bekezdésében foglaltak

a|apjáĺzźntaki

A hatźrozat bírősági feltilvizsgá|atźnak lehetősége a kozigazgatási hatósági eljáľás és

szo|gáItatźls általános szabáIyairől szóló 2004. évi CXL. tĺĺrvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.

A másodfokú hatósági eljarás lefolytatására a hatáskcjrt és illetékességet a kozígazgatási
hatósági eIjárás és szolgáltatás áIta\źľros szabályairól szóló 2004. évi CXL. töľvény 107.$ (1)

bekezdése a||apítja meg.

5. felkéri a polgárme stert az 1 -4. pont szerinti đ<jntés kĺlzlésére.

A Yárosfeilesztési és Főépítészi Üeyosztály tájékoztatása alapján: a határozatot az
iigyfelek megkapták.

J av a s I at fe lI eb b ezé s e l b íľ ĺÍI ĺź s úr a s zo ci óli s t ĺÍmo g at d s iigy b e n

212t2014. (XI.os.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Bakos Gábor Endľe átmeneti segély iranti kérelmének

e|utasítása targyabanhozott 04-93801512013. számu, elsőfokú hatátozatothelyben hagyja.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2014. november 05.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály Családtámoeatási Iroda tájékoztatálsa alapján: a

képviselő-testületi diintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél ľészére

megttirtént.
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Iuvuslat a 2014. évi kökségvetésrőI szóló 3/2014.(II.13.) iinkoľmúnyzati
r e n d e let mó do s ítds ĺÍľ a

213r20r4. (K.0s.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) abeszerzési és közbeszetzési eljĺĺrások megindítása éľdekében a következő év-évek
kö lts é gveté s ének terhére az alźĺbbi el őzete s k<jtel ezetts é get v áIIaIj a:

a) önkoľmányzati kĺlnywizsgá|atra - 11706-02 cím - önként vállalt feladat - 2015.
januar 1. _ 2015. december 3 1 . időszakĺa, bruttó 3.048,0 e Ft,

b) közbeszęrzésí tanácsadói szerzőđésre - 11706-02 cím _ kötelező feladat - 20|5.
jarĺlár I. _2015. december 31. időszakľa bruttó 15.240,0 ęFt.

c) a Jőzsefváros Kcjzösségeiért Nonpľofit Zrt. Jőzsefv'arosi Újság kiadásara - önként
váIIaIt feladat - 2015. jarruźr 1. _ 2015. đecember 31. időszakľa bruttó 24.130,0 e
Ft, biztonsági szol'gáIat, őrzéste - önként vállalt feladat - 2015. januar 1. - 20|5.
december 3 l. időszakľa 24.130,0 e Ft.

d) a Jőzsefváĺos K<izĺisségeiéľt Nonprofit Zrt. autő|ízing beruházásra - cjnként vá||a|t
feladat - 5 éves (2015. janufu Ĺ-napjźttőI _ 2020. december 31. napjáig)
kötelezettségvállalással3.920,0 e Ft, mely évenként bruttó 784,0 eEt.

e) Polgármesteri Hivatal 4 đb személygépjármű üzemeltetése, fenntaľtása - kĺjtelező
feladat évenként megközelítőleg 4.000'0 e Ft taľtós működési
kötelezettsé svállalással.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. november 05.

2) aHorźnszky utcai bölcsőde bérleti đíjra - kötelező feladat - a költségvetési szerv 2015. évi
költségvetésében 2015.januĺĺr I. _ 2015. december 31 . időszakra bruttó 1.395,0 e Ft.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. november 05.

3) a Jőzsefvaľos Közösségeiért Nonprofit Zrt. vezetőjének új béréľe és juttatasaira 11805 cím
_ kote|ező feladat - 2020. december 31-ig tartós mfüĺidési kĺjtelezettségvállalás, melynek
ĺisszege évenként bruttó 21.588,0 e Ft.

Felelős : polgĺírmester
Hatráľidő: 2014. november 05.

4) a hatarczatban foglalt kcjtelezettségvállalások - mríködési és beruházási - feđezetéi| az
onkormźnyzat adóbevételét j elöli meg.

Felelős : polgiármester
Határidő: 2015. és az aú. következő évek költsésvetése
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5) felkéri a polgaľmestert, hogy a következő évek koltségvetésének tervezésénél a

hatát ozatb aĺ fo g laltakat ve gye fi gy elemb e.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő : mindenkori költségvetés tervezése, elfogadása

A Humáns,zo|eáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Jĺózsefuáľosi Egyesített

Bölcsőđ6k intézmenyvezetőjének tájékoztatása a képviselő-testületi diintésről 2Ü|4.

novembeľ 6-án megttiľtént.

4 vu*onnu"dálkodási és Üzemeltetési Üeyosztály tájékoztatása alapján: a 3. pont

alapján a munkaszerződés módosításľa került.

A Pénziigyi tjgvosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 21312014. (K.05.)
számú határozatálban foglaltak esetében ilz ügyosztály a kiivetkező évek

költségvetésének tervezésekoľ a tartĺós ktitelezettségvállalást fi gyelembe veszi.

Javaslat helyi adórendeletek módosítúsúra

214120L4. (xl.os.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) nem jźru| hozzźt, hogy a 2OI5, évben a Fővaĺosi onkormányzat a helyi adókĺóI szóló

1990. évi C. törvényben foglalt építményadót, telekadót, magtnszemélyek

kommunális adóját az iđegenforgalmi uđőt u Budapest Józsęfuĺíľosi onkormanyzat

ko zi gazgatási tertiletén b eve ze s s e.

2.) felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testiilet dcjntéséről haladéktalanul

táj ékoztassa a Főváľosi onkormányzatot.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 2014. novembeľ 5.

A Pénzüevi ÜgYosztálv tájékoztatása.alapján: az ůigyosztá|y 2014. november 18. napján

a határozatot m e gkůildte a Fővá ro s i onkormány zat r észér e.

ruvaslat dijntések meghozataldľa az,,EnergiaracionalizúIús rózsefvĺÍrosban,'
KE oP. 2 0 1 2 - 5. 5. 0/A/1 2 - 2 0 1 3 -0 1 2 2 azo no s ító s zúmú pr oj e ktt el kap cs o latb an

215ĺ2014. (K.05.)
A Képviselő-testület úgy dcĺnt, hogy

1. elfogadja, hogy a KEOP-5.5.0\NI2-20I3-0122 azonosító számu projekt megvalósítási

időszakanak tęwezett kezđő időponda 2014. február I]. napjáĺa, a pľojekt ťlzikai



befejezésének teľvezett időpontja 2015. május 3I. napjźra módosul és kezdeményezi
Támogatás i Szerzőđés módo sítását

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. novembeľ 5.

2. felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződés módosítási kérelem dokumentációjának
elkészítésére

Felelős: polgármester.
HaÍáriđő : 20I 4. november 5.

3. a határozat I. pontja a|apján felhatalmazza a po|gármesteľt a Támogatási Szerzőđés
módosításaľa iľanyuló kérelem a|áírástra és a Nemzeti Fejlesztési Minisztéľium felé tĺirténő
benyújtásra.

Felelős : polgĺírmester.
Hataridő: 2014. november 14.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üevosztálv tájékoztatásn alapján: a Támogatási
Szerződés mĺódosítási kérelem tisszeállításra került. aláírása folvamatban van.

A MÁV rclepen elhelyezkedő lakdsok és nem takds céIjdra szolgóló helyiségek
elidegenítésével kapcs olatos diintések meghozatala

217t2014. (K.Os.)
A Képviselő-testĹilet úgy diĺnt, hogy:

1.) az ingat|arl-nyilvántartlísban 38818/14 helytajzi számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII., Tbiliszi tér 2. szám alatti épületben taláIhatő helyiséget elidegenítésre
kijelöli. A vétęlar az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gá|ő
helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32l20I3. CVII. 15.) szárrÍl rendelet a|apjźn
a helyiség foľgalmi értékének I)IYo-a.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a jelen hatarozat 1. pontjában meghatfuozott helyiség
tekintetében, az onkormźnyzat képviseletében kérje a FĺildhivataltőL a funkció váltás
źltrezetését.

3.) a215l20|3. (VI. 05.) számuhatźrozatát az a|źlbbiak szerint módosítja:
a.) az ingatlan-nyilvantartásban 38818/6 he|yrajzi szétnon nyilvántartott, teľmészetben

Budapest VIII., Salgótarjani Íft 7. (a valóságban Szemafor u. 9.) szám a|atti épületben
ta|á|hatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A hatáĺozatlan időtatamľa
bérbe adott lakások esetében avéte|źn a kijelĺilés időpontjában hatź.Jyban lévő renđeletL7.
$-a alapján a HVT területre tekintettel az eredęti kiutaló hattnozatban és lakás bérlęti
szerződésben meghatźlrozotĺ alapteľĹilet a|apjźn, a vízmú, csatornamű közműľendszer
felújítás költségeivel megegyezó, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt konekció
a|ka|mazásáva|, a lakásra alapterület artnyában eső összeg. A helyiségek véte|áĺa az
elidegenítés idejében hatályos önkormányzati rendelet a|apján kerülmegál|apitásra.
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b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/7 he|yrajzi számon nyilvántaľtott' természetben

Budapest VIII., Salgótarjáni út 9. (a valóságban Szemafor u. 7.) szán alatti épületben

ta|źĺ|hatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A haÍźtrozatlan időtartamľa

bérbe adott lakások esetében a vételár a kij elolés időpontj ában hatályban lévő rendel et 27 .

$-a alapján a HVT területre tekintettel az ereďeti kiutaló határozatbaĺ és lakás bérleti

šzerzőđésben meghatározott alapteľiilet alapjźn, a vízmu, csatornamű kĺjzműrendszeľ

felújítás kĺiltségeivel megegyező, a jelen lratározat 4.) pontjában foglalt korrekció

alka|mazásával, a lakásra alapterület aráĺyában eső összeg. A helyiségek vételtna az

elidegenítés idejében hatályos önkormányzati rendelet alapjánkeľül megállapításra.

az ingatlan-nyilvántartásban 38818/8 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben

Budapest VIII., Salgótaľjáni út 11. (a valóságban Szemafoľ u. 5.) számaIatti épületben

talá|hatő |akásokat és helyiségeket eliđegenítésre kijelöli. A hatźlrozatlan időtaĺtamĺa

bérbe adott lakások esetében avéte|tľ a kijelölés iđőpontjában hatályban lévő rendelet27.

$-a alapjan a HVT teľületre tekintettel az eređeti kiutaló hattľozatban és lakás bérleti

šzerzőđésben meghatározott alapterĹilet a|apjźn, a vizmu, csatornamú közmtíľendszer

felújítás költségeivel megegyezo, a jelen határozat 4) pontjában foglalt korrekció

a|kalmazásávaI, a lakásra alapteľĹilet arányźlban eső összeg. A helyiségek véte|ára az

elidegenítés idejében hatályos önkormányzati rendelęt a\apján kerĹil megállapításra.

az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/9 helytajzi szźlmon nyilvántaľtott, természetben

Budapest VIII., Salgótaľjani út 13. (a valóságban Szemafor u. 3.) szttm alatti épületben

taláIhatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A határozatlarl ídótaĺtamĺa
bérbe adott |akások esetében a véte|ár a kij elölés időpontj ában hatályban lévo rendel et 27 .

$-a alapján a HVT terĺiletre tekintettel az ęredeti kiutaló határozatbaĺ és lakás bérleti

šzeruőđésben meghatározott alapterület a|apjźn, a vízmu, csatornamű kĺlzmiĺľendszer

felújítás költségeivel megegyező, a jelen hatáľozat 4.) pontjában foglalt konekció

a|káImazásávaI, a lakásra alapteriilet arányábaĺ eso összeg. A helyiségek véte|ára az

eliđegenítés iđejében hatályos önkoľmányzatíreĺdelęt alapjćĺn kerül megál|apításra.

az iigat|aĺl-nyilvĺĺntaľtásban 38818/19 he|yrajzi sziímon nyilvántartott, teľmészetben

Budapest yIII., Szemafor u. 8. szám alatti épületben található lakásokat és helyiségeket

e|idegenítésre kijelĺili. Ahatźrozatlan időtartamľa bérbe ađott lakások esetében avéte|ár a

kijelolés időpontjában hatźiyban lévő rendelet 27 . $-a alapjan a HVT teľiiletľe tekintettel

az eredetí kiutaló határozatban és lakás béľleti szerződésben meghatáľozott alapteľület

a|apjźn, a vizmu, csatornamű kĺjzmrírendszer felújítás költségeivel megegyező, a je|en

hattlľozat 4.) pontjában foglalt korrekció aIkalmaztsáva|, a lakásra alapteľület arźlnyában

eső <ĺsszeg. A helyiségek vételáľa az elidegenítés idejében hatályos <ĺnkormanyzati

rendelet alapjan kerĺil megállapításľa.
az ingatlan-nyilvantaľtásban 38818/16 he|yrajzi számoĺ nyilvantaĺtott, teľmészetben

Budapest VIII.' Lokomotív utca 1. (a valóságban Szemafor u.2') szám alatti épületben

Ía|á|hatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelĺjli. A hatźrozatlan időtaľtamľa

béľbe adott lakások esetében avételár a kijelötés időpontjában hattt|ybarllévő rendeletf7.

$-a alapján a HVT területre tekintettel az eređeti kiutaló határozatbaĺ és lakás bérleti

šzęrzođésben meghatátozot1 alapterület alapjtn, a vizmu, csatornamű kĺjzműrendszer

felújítás költségeivel megegyező, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt konekció

alkátmazásáva|, a lakásra alapterület arányában eső osszeg. A helyiségek vételára az

elidegenítés idejében hatályos önkormányzati renđelet a|apjánkerĹil megállapításra.
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g.) az ingatlan-nyilvántartásban 38818137 he|yrď1zi számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 2. szám a|atti épületben ta|á|hatő lakásokat és

helyiségeket elidegenítésľe kijelöli. A hatźrozatlan időtartamra bérbe adott lakások
esetében avételáĺ a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet2.7. $-a alapjan a HVT
területre tekintettel az eredeti kiutaló hattrozatban és lakás bérleti szerződésben
meghatározolt alapterĹilet aIapján, a vizmu, csatornamri közműľendszer felújítás
koltségeivel megegyező, a lakásra alapterület arźnyában eső ĺisszeg. A helyiségek
véte|ára aZ elidegenítés idejében hatályos önkormányzati rendelet a|apjźn kerül
megállapításra.
az ingat|aĺ-nyilvántartásban 38818117 helytajzi számoĺ nyilvántartott, természetben
Buđapest VIII., Lokomotív utca 3. (a valóságban Szemafor u. 4.) szám a|atti épiiletben
talá|hatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A hattlrozatlan időtaĺtamľa
bérbe adott lakások esetében avételźtr a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet27 .

$-a alapján a HVT teriiletre tekintettel az eređęti kiutaló hatáĺozatban és lakás bérleti
szetződésben meghatátozott alapterĹilet a|apjźn, a vizmu, csatornamiĺ kĺizmiÍľendszer
felújítás költségeivel megegyező, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt korrekció
a|ka|mazásával, a lakásra alapterület arźnyźlban eső összeg. A helyiségek vételźra az
elidegenítés idejében hatályos önkormányzati ľendelet alapján keľtil megállapításra.
az ingat|arl-nyilvántaľtásban 38818/36 he|yrĄzi számon nyilvantaĺtott, teľmészetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 4. szźlm a|attí épületben talźihatő lakásokat és

helyiségeket elidegenítésľe kijelöli. A hatźltozatlan iđotartamra bérbe adott lakások
esetében avétę|źtĺ a kijelölés időpontjában hatályban lévő ľendelet27. $-a alapjan a HVT
területre tekintettel az eređeti kiutaló hatfuozatban és lakás bérleti szerződésben
meghatźlrozott alapteľület aIapjźn, a vízmu' csatoľnamű közműrendszer felújítás
koltségeive|megegyező, a jelen hatźtrozat 4.) pontjában foglalt koľrekció a|ka|mazásźnal,
a lakásra alapteľĹilet arźnyábarl eső összeg. A helyiségek vételĺáľa az elidegenítés iđejében
hatályos önkormányzati ľendelet a|apján kerül megállapításľa.
az ingatIaĺ-nyilvántaľtásban 38818/18 helyrajzi sziímon nyilvantaľtott, teľmészetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 5. (a valóságban Szemafor u. 6.) szźlm a|atti épületben
ta|á|hatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésľe kijeltili. A határozatlan időtartamĺa
béľbe adott lakások esetében avéte|ár a kijelölés időpontjábanhatá|ybaĺ lévő ľendelęt27.

$-a alapjĺán a HVT teľtiletre tekintettel az ęredeti kiutaló hatźrozatbaĺt és lakás bérleti
szerzoďésben meghatározott alapteriilet alapjźn, a vízmu, csatornamiĺ k<jzmúrendszer
felújítás költségeivel megegyező' a jelen határozat 4.) pontjában foglalt koľrekció
alka|mazásával, a lakásľa alapterület arźnyában eső tisszeg. A helyiségek vételáta az
elidegenítés idejében hatályos tinkoľmanyzati renďelet a|apján kerül megállapításra'
az iĺgatlan-nyilvĺántaľtásban 38818/13 he|yrajzi szźtmon nyilvlíntatott, természetben
Budapest VIil., Salgótarjani u. 19. (Tbiliszi tér I.) szám alatti épületben ta|áIhatő
lakásokat és helyiségeket elidegenítésľe kijelöli. A hatźrozatlan időtaľtamľa bérbe adott
lakások esetében avételát a kijelölés időpontjában hatályban lévő ľendelet27. $-a alapjan
a HVT teľületľe tekintettel az erędęti kiutaló hatźrozatban és lakás bérleti szerződésben
meghatározott alapteriilet alapjźn, a vizmu, csatoľnamű közmúrendszer felújítás
kĺiltségeive|megegyezó, aje|enhatźlrozat4.) pontjában foglalt konekció a|kalmazásźxal,
a lakásra alapteriilet aúnyában eső összeg. A helyiségek vételára az eliđegenítés idejében
hatályo s ĺinko rmány zati r endelet a|apj źn keĺül me gállap ításra.

h.)

i.)

j.)

k)
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l.) az ingat\an-nyilvántaľtásban 38818/12 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben

Budapest VIII., Salgótarjáni u. 17. (Tbiliszi tér 3.) szám alatti épületben taláIhatő

Iakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelĺili. A hattlrozatlan időtar"tamra bérbe adott

lakások esetében avételár a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet2]. $-a alapjan

a HVT tertiletre tekintettel az eredeti kiutaló határozatban és lakás bérleti szerzóđésben

meghatáĺozott alapteľtilet a|apján, a vízmu, csatornamű közműrendszer felújítás

kciliségeive|megegyező, a jelen hatátozat 4.) pontjában foglalt konekció a|ka|mazásával,

a|akáśraalapteľĹilet arźnyában eső osszeg. A helyiségek véte\ára az e|iđegenítés idejeben

hatályosönkoľmányzatirenďeIeta|apjánkerülmegál|apításra.
m.) az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/38 helyľajzí számoĺ nyilvántartott, természetben

Budapest VIII., Tbitiszi tér 6. szttm alatti épületben ta|á|hatő lakásokat és helyiséget

elidegenítésľe kijelöli. Ahattrozatlan időtaľtamĺa béľbe adott lakások esetében avételár a

kijelolés időpontjában hatáIyban lévő rendelet 27 . $-a alapjan a HVT terĹiletre tekintettel

az eredeti kiutaló hatźľozatban és lakás bérleti szerzoďésben meghatározott a|apteľület

a1apjźn, a vízmu, csatornamrĺ közmúrendszer felújítás költségeivel megegyezo, a je|en

hatźnozat 4.) pontjában foglalt koľľekció a\kalmazásával, a lakásra alapterület arányábaĺ
eső összeg. A helyiségek vételáta az elidegenítés idejében hatályos cĺnkormányzati

ręndelet a\apj án keľül me gál Iapításr a.

n.) az íngat\arl-nyilvántartásban 38818/40 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben

Budapest VIII., Tbiliszi tér 7 ' szám alatti épiiletben található lakásokat és helyiségeket

elidegenítésre kijelöli. Ahatározatlan időtartamĺa bérbe adott lakások esetében avéteIár a

kijelölés idopontjában hatá|ybarĺ lévő rendel et 27 . $-a alapján a HVT területre tekintettel

az ercďęti kiutaló hatźrozatban és lakás bérleti szerzođésben meghatározott alaptertilet

a1apjtn, a vizmí, csatornamű közmrĺrendszer felújítás költségeivel megegyezo, a je|en

hatźlrozat 4.) pontjában foglalt korrekció a|ka\mazźsával, a lakásľa alapterület artlnyában

eső összeg. A helyiségek vételára az elidegenítés iđejében hatályos önkormányzati

rendel et a|apj áĺ kerül me gálIapításr a.

o.) az ingatlan-nyilvántartásban 38818i10 helyrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben- 
Budapest VIII., Salgótaľjani út 15. (a valóságban Szemafor u. 1.) szttm a\atti épületben

talá|hatő lakásokat és helyiséget elidegenítésre kijelöli. A határozatlanidőtartaľtabéľbe
adott lakások esetében a véte|fu a kijelĺilés időpontjában hatályban lévő rende|et 27. $-a
alapjźn a HVT tertiletre tekintettel az eredeti kiutaló hatátozatban és lakás béľleti

szer:zőďésben meghatźrozott alapterület a|apján, a vízmu, csatomamú k<jzműrendszeľ

felújítás koltségeivel megegyezó, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt korrekció

a\ka|mazásával, a lakásra alapterĹilet arányában eső tisszeg. A helyiségek vételára az

elidegenítés idejében hatályos önkormanyzatircnďe|et alap1ankeľül megál|apítźsra'
4.) a jelar hatátozat 3.) pontjában felsorolt lakóépületek esetében a béľlők kérésére avételtr

számítástnáI az alźhbiak szerint kell eljáľni:
A 4 db 8lakásos épületben (Salgótarjáni:u. I7. és 19., valamint a Tbiliszi tér 6. és7.)
talá|hatő lakások vételź!Íát 15 %o-kal csökkenteni kell, amely összeggel a 11' ďb 2-4

lakásos épületben (Salgótaľjani lJt7., Salgótaľjáni út 9., Salgótarjáni út 11., Salgótaľjani

út 13., Szemafor u. 8., Lokomotív utca 1., Lokomotív utca 2., Lokomotív utca 3.,

Lokomotív utca 4., Lokomotív utca 5. és Salgótarj aÍ|í ift 15.) található lakások vételźffát

meg kell ntivelni.
5.) j óvaha gyja a Kisfalu Kft. telekh atár renđezési tervj ava slatát, egyúttal tulaj donosi j ogainak

gyakorlása keretében hozzájtnil a telekalakításhoz az a|ábbiak szerint:

A Budapest VIII. Lokomotív u. 2. szźlm a\atti (hĺsz: 38818/37) ingatlanhoz a

köĺerületbőt -11 I,O m}terĹilet csatolásra keľül a 38818/20 hĺsz-ú közterület teľhéľe,

A Budapest VIII' Lokomotív u. 2' szám alatLi (hĺsz: 38818i37) ingatlanhoz a

közterületből -106.0 m2 terület csatolásľa keľÍilt a 388l8120hrsz-ilközteriĺlet terhéľe,



A Lokomotív u. 4. szám a|aÍti (hĺsz: 38818/36) ingatlanból a 38818/20 hľsz-ú
kĺjzterüIethez -56,0 m2 csatolásra keľtil.

6.) felkéľi a Kisfalu Kft-t' hogy az 5.) pont szerinti ingatlanok vonatkozásźtbarl a telekhatáľ
rendezéshez szfüséges nyilatkozatokat szerezze be és a ftjldhivata|i áNezetésében
eljarjon.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataridő: 1-4. pontok: a közműľendszer kiépítését és a társashźzi a|apitő okiratok bejegyzését.
ktjvetően azoma|,5- 6. pontok: azonna|.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apján: megkezdődi'tt a béľlemények elidegenítése. Az
értékbecslések alapján a VáľosgazdáłI.kodási és Pénzůigyi Bizottság dtint az egyes eladási
aj ánlatok kikůildéséről.

1. a Jőzsefiláros Kerületi Epítési Szabá|yzatźrőI szőIő 6612007. (XII.12.) önkormányzati
rendelet (JoKEsZ) 36038 he|yrajzi számutelkeket magábarl foglaló terĹiletľe (146. tömb)
vonatkozó módosítási eljarás során - a k<irnyezet védelméért felelős közigazgatási
szervęk környezet- és természetvédelmi szakterĺiletet érintő véleményei alapjan - nem
sziikséges köľnyezeti vizsgáIat lefolytatása, valamint a módosításnak jelentős kcimyezeti
hatásanincs.

Felelős: polgáľmester
Hatźlndo : 20| 4. november 5.

2. felkériapolgĺírmesteľt,hogy azI.pontbanfoglaltakĺóléľtesítse a2l2005. (I. 11.)Koľm.
rendelet szerinti kozígazgatási szerveket.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2014. november 5.

A Városfeilesztési és Főépítészi Üeyosztálv tájékoztatása alapján: az eljáľás
b efej ező dti tt, az érintettek éľtes ítés e m egtti ľtént.

Iavaslat a rcĺrÉsz módosítúsúra a 146. ttimbre vonűtkozóűn

219ĺ20t4. (xI.05.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

27



J av as lat s zo b r o k, eml é ktd b lĺtk elh ely ezés ér e

220t2014. (K.0s.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. hozzqiuílruIćlsát adja Avicenna (9s9 _ l!-{) perzsa sz,ármaztsĹl orvos, filozĺifils és tudós

szobrának felti\ításához az orczy út _ Diószeghy utca keresńezodésében taláIhatő

zöldterületen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. novembeľ 5.

2. hozzźĄáruIását ađja Tordon Ákos gyermek- és ifiúsági íľó, műfordító emlékéľe tábla

elhelyezéséhez a Somogyi B. u.20. sz. a|atti épület fa|tn.

Fele1ős: polgármester
Határidó: 20I 4' november 5.

3. hozzájáru|ástft ađja Dr. Tauffer Vilmos szĺjilész, nőgyőgyász, egyetemi tanár

emléktáblájának elhelyezéséhez a Bľóđy S. u. 10. sz. a|attíházfaltn.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. november 5.

A Városfeilesztési és Főépítészi Üeyosztálv tájékoztatása alapján: a kezdeményezők
értesítése megttirtént.

osztá v tájékoztatása alapján: a Képviselő.testiilet 220120Ĺ4. (K.05.)
szĺmrĺ natározatźlbanfoglaltak azugyosztźiy részérőt küliin intézkedést nem igényelnek

Jav aslat alp olg úľmesteri keret ter hlíľe töľténő tdmog atúso k elbírúlds dra

22U2014. (XI.0s.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. Santha Pétemé alpolgármesteri saját keľetę 2014. október l}-ig felhasználható

e|oirźnyzatának maradványa tethére támogatja a Trianon Kutató Intézet Közhasznú

Atapítvĺányt 300.000.- Ft, azaz háromszźzezer Ft összegben a Trianon szemle című

kiadvany 20 I 4. évi 3 -4. Iapsztlmának kiadása éľdekében.

Felelős: polgármesteľ
Határídő: 2014, novembeľ 5.
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2. a hatátozat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kíađás 11107-01 cím
működési cél és általános taľtalékon belül Sántha Pétemé alpolgármesteri saját keret -
önként vállalt feladat - e|óirányzatárő| 300 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 105 cím -
önként vállalt feladat - működési célú támogatások źi|amháztatáson kívúlre
elóirányzatára Trianon Kutató Iĺtézet Kozhasznű Alapílľvźny Trianon szemle című
kiadvany 2014. évi 3-4. Iapszétm kiadásának (nyomdai előkészítési és tĺjľdelési
munkák) támo gatása c ímén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. november 5.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály tájékoztatása alapján: a támogatási szerződés
aláírásra került 2014. novembeľ 20-án.

A Pénzüevi ÜgvosztáIy tájékoztatása alapján: a Képviselő.testii|et 221t2014. (K.05.)
számú határozatának 2. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a
Képviselő-testület 20|'5. évi januári üléséľe készítendő kiiltségvetési rendeletben keľül
átvezetésre.

Javaslat a Józsefvdrosi Egyesített Bijlcsődék alapító okiratdnak módosítĺÍsdľa

224t2014. (Xr.0s.)
A Képviselő-testülęt úgy dĺint, hogy

1. elfogađja a Jőzsefuarosi Egyesített Bölcsődék módosító a|apítő okiratát, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiratát a töľzskĺinyvi nyilvántaľtásba
töľténo bejegyzés napi hatá||ya|, az előterjesztés 1-2. mellékletében foglaltak szerinti
taľtalommal.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|4. november 05.

2. felkéti a polgármestert a hatátozat 1. pontja szerinti alapítő okiľat és módosító okiľat
aláítására, valamint a Magyaľ Allamkincstár esetleges hianypótlási felszólításĺínak
teljesítésére azzal, hogy a hianypótlás teljesítése jelen hatĺírozaÍta| nem lehet ellentétes és az
alapítő okiľatot lényegi _ helyreigazítási kéľđésnek nem minősülő _ kérdésekben nem
módosÍthatja.

FęleIős: polgármester
Hatarid(i : 20 I 4. november 05.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv Humánkapcsolati lľoda tájékoztatása alapján: a
Józsefuáľosi Egyesített Biilcsődék módosítő a|apítő okiľata, valamint a módosításokkal
egységes szeľkezetbe foglalt a|apítő okiľat a|áírása2014. novembeľ lĺ-én megttiľtént.
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Iavaslat a józsefvĺÍrosi díjfizető zóna bővítésére

226t20L4. (xl.0s.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kezdeményezí a Budapest fovaľos kozigazgatási területén a járműve|vátakoztts rendjének

egységes nálatĺtĺsaĺőI, a várakozás díjaľól és az ilzeĺnképtelen járművek tárolásának

słabáIyozásáról szóló 3Ol2O10. (VI.4.) Főv.Kgy. rendelet módosítását a tarifalis parkolás-

szabá'Iyozás bevezetése érdekében a kovetkező teľüIeten: a Kerepesi út - Hungária kľt. _

Könyves Kálman kľt. _ Ültoi ĺt _ Nagyvarad tér _ orczy ,űt _ orczy tér _ Fiumei út -
Festetics utca _ Mosonyi utca - Lóvásar utca á|ta| hataľolt teľĹilet kivéve Kőbányai iú (otczy

tér - Konyves Kálmán kľt kozotti szakasz), illetve a Salgótaľj áĺi ilt, és a Salgótarjáni út

Könyves Kálmán krt. - vĺa.v vasútvonal á|talhatárolt teľtilet.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20t4. november 5.

2. fe1kéri a polgármesteľt, hogy a 30/2010.(VI.4.) szźmí Főv.Kgy. rendelet módosítását

kovetően készítsen előterjesztést Józsefuáľos közigazgatási területén a jáľművel történo

várakozás kiegészítő, he|yi szabá|yozásáĺő| szőIő 2612010.(vI.18.) ĺinkormanyzati rendelet

módosítása érdekében.

Felelős: polgármester
Hataľidő: u Éőu.rgy. rendelet móđosítását követő első rendes képviselő-testületi ülés

A Pénzůĺevĺ ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺĺlet 226120Í4. (xI.05.)

számú határozatálban foglaltakazĺigyosztály részérő|küliin intézkedést nem igényelnek

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatátsa alapján: felteľjesztésre

vonatkozó levél taľta|ma egyeztetés, pontosítás alatt van.

A beszámo|ő lezáĺva:2014. november 24-én.
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Beszámoló a két ülés kozotti fontosabb eseménvekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A két ülés közötti fontosabb iinkoľmányzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

2014. november 4.

:A magyaľ hősi halott oľvosok emlékszobráná| tartott
lmegemlékezésen beszédet mondott Lezsák Sándor az
iországgyiĺlés alelnöke, a Józsefvárosi Onkoľmányzat
! képviseletében Sántha Péteľné alpolgármesteľ asszony.

t*- **-----------'--

ĺ2014. novembeľ 7.
:

'i
iovĹFoci átadő iinnepség a Katica Bölcsőde és Napktizi i

!otthonos óvoda udvaľán, az eseményen jelen volt Sántha i

Péteľné alpolgármester asszony és dr. Ferencz Orsolya i

képviselő asszony.
I

lkalmábóI díszelőadás a Tuľay i

gielenteket Sántha Péterné i

a.
i ĎAz Ev Józsefuáľos Rendvédelmi Munkatáľsa'' ii sltll' .|Jv r'Uzs|'lY.ll UĎ I\Ell(IY|'(Ięlllll lvlllllłta]al Jiĺ 

i

i kitÍintetések átadása il Polgármesteľi Hĺvatalban, az 
ii,

i eseményen jelen volt Papp Káľoly oľszágos redőfőkapitány i

iés Bucsek Gáboľ budapesti rendőľfőkapitány. Sáľa Botond i

ialeolgáľm':.,:.u:uusz-iinttittea.::*'::,"u"-,:- j

iLechneľ Nemzetközi Tudományos Konfeľencia é' j
itiĺllĺtĺs megnyitĺí az Ipaľművészeti Múzeumban, azi
i eseményen részt vett Sántha Péteľné alpolgáľmester i

i asszony. i

Jĺizsefváľos születésnapja alkalmábóI díszelőadás
20|4. novembeľ 7. Ida Színházban. A megielenteket Sántha

2014. november 12.

201'4. novembeľ 13.

i2014. november 19.

2014. november 21.

20|-4. novembeľ 22.

A Polgáľmesteri Hivatal Baba-mama szoba átadól
ĺinnepsége' kösztintőt mondott dr. Rétváľi Bence
államtitkár úr.

H:áůaadő Istentisztelet a Tii ľiikő ľi Refo ľmátus
Templomban' a felújított torony avatása alkalmából. Igét
hiľdetett Bölcskei Gusztáv piisptik rir.





2011-2014. év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése

Bank futamidő
Lekötés

értéknaoia Lekötés lejárata Osszeg

MKB 1 hét 2011.01.04 2011.01.11 500 000 000

MKB 2 hét 2011.01:04 2011.01.18 500 000 000

MKB 3 hét 2011.01.06 2011.01.27 500 000 000

MKB 1 hét 2011.01.11 2011.01.18 500 000 000

MKB 2 hét 2011.01.18 2011.02.01 500 000 000

MKB 2hét 2011.01.27 2011.02.10 500 000 000

MKB 2 hét 2011.02.01 2011.02.15 300 000 000

MKB 2 hét 2011.02.10 2011.02.24 500 000 000

MKB 2 hét 2011.02.15 2011.03.01 300 000 000

MKB 1 hét 201 1.03.01 2011.03.08 300 000 000

MKB 1 hét 201í.03.08 2011.03.16 300 000 000

MKB 5 nap 2011.03.24 2011.03.30 300 000 000

MKB 2hét 2011,03,24 2011.04.07 300 000 000

MKB 3 hét 2011.03.24 2011.04.14 300 000 000

Volksbank 2hét 2011.04.07 2011.04.21 300 000 000

Volksbank 2hét 2011.04.13 2011.04.27 500 000 000

Volksbank 1 hónap 2011.04.13 201 1 .05.13 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.04.13 2011.05.04 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.04.14 2011.04.28 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.04.27 2011.05.18 500 000 000

MKB 3 hét 2011.05.04 2011.05.25 500 000 000

MKB 3 hét 2011.05.06 2011.05.27 200 000 000

Volksbank 3 hét 2011.05.13 2011.06.03 500 000 000

Volksbank 3 hét 201 1.05.18 2011.06.08 500 000 000

MKB 1 hét 2011.05.25 2011.06.01 150 000 000

MKB 3 hét 2011.05.25 2011.06.15 500 000 000

MKB 2 hét 2011.05.27 2011.06.10 200 000 000

ýoIksbank í hét 201.ĺ.06.09 2011.06.16 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.06.15 2011.06.29 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.06.16 2011.06.23 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.06.21 2011.07.12 150 000 000

Volksbank 2hét 2011.06.23 2011.07.07 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.06.29 2011.07.06 200 000 000

Volksbank 2 hét 2011.07.05 2011.07.19 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.07.06 2011.07.27 500 000 000

Volksbank 26 nap 2011.07.06 2011.08.01 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.07.12 2011.08.02 500 000 000

MKB 1 hét 2011.07.19 2011.07.26 300 000 000

Volksbank 4 hét 2011.07.26 2011.08.23 300 000 00c

Volksbank 4 hét 2011.07.27 2011.08.24 300 000 00c

Volksbank 4 hét 2011.08.02 20í.ĺ.08.30 500 000 00c

ctB 3 hét 2011.08.23 2011.09.13 300 000 000

Volksbank 2hét 2011.08.24 2011.09.07 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.08.30 2011.09.20 300 000 000

Volksbank 1 hónap 20,ĺ,1.09.01 2011.10.02 200 000 000

Volksbank 2 hét 2011.09.16 2011.09.30 350 000 000





Volksbank 2 hét 2011.09.23 2011.10.07 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.09.28 2011.10.12 300 000 000

Volksbank 3 hét 201 1 .10.05 2011.10.26 350 000 000

MKB 2 hét 2011.10.04 2011.10.18 300 000 000

Volksbank 22 nap 2011.10.11 2011.11-02 500 000 000

Volksbank 4 hét 2011.10.11 2011.11.08 500 000 000

Volksbank 5 hét 2011.10.11 2011.11.15 500 000 000

Volksbank 6 hét 2011.10.11 2011.11.22 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.10.18 2011.11.25 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.21 2011.11.11 400 000 000

Volksbank 3 hét 2011.10.26 2011.11.16 350 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.08 2011.11.29 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.11.03 2011.11.10 250 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.03 2011.11.24 500 000 000

ctB 3 hét 2011.11.15 2011.12.06 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.11.18 2011.12.02 250 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.22 2011.12.13 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.11.24 2011.12.08 500 000 000

ctB 17 nap 2011.12.02 2011.12.19 500 000 000

ctB 2hét 2011.12.02 2011.12.16 250 000 000

Volksbank '16 nap 2011.12.06 2011.12.22 500 000 000

ctB 2 hét 2011.12.08 2011.12.22 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.12.13 2012.01.03 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.12.16 2012.01.06 250 000 000

ctB 3 hét 2011.12.21 2012.01.11 250 000 000

Volksbank 19 nap 2011.12.22 2012.01.10 350 000 000

Volksbank .í9 nap 2011.12.22 2012.01.10 500 000 000

Volksbank 2 héĺ 2012.01.03 2012.01.17 500 000 000

Volksbank 18 nap 2012.01.06 2012.01.24 250 000 000

Volksbank 25 nao 2012.01.06 2012.01.31 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.10 2012.02.07 350 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.10 2012.02.07 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.17 2012.02.14 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.17 2012.02.14 500 000 000

ýoIksbank 3 hét 2012.01.31 2012.02.21 250 000 000

ýoIksbank 3 hét 2012.02.07 2012.02.28 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.02.07 2012.03.06 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.02.14 2012.03.13 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.02.14 2012.03.20 350 000 000

Volksbank 8 hét 2012.02.10 2012.04.06 .ĺ50 000 000

Volksbank 5 hét 2012.02.21 2012.03.27 250 000 000

Volksbank 5 hét 2012.03.06 2012.04.11 250 000 000

Volksbank 5 hét 2012.03.13 2012.04.17 150 000 000

Volksbank 36 nap 2012.03.20 2012.04.25 500 000 000

Volksbank 37 nao 2012.03.27 2012.05.03 300 000 000

Volksbank 43 nap 2012.03.27 2012.05.09 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012.04.11 2012.05.16 400 000 000

Volksbank 6 hét 2012.04.11 2012.05.23 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.04.11 2012.05.30 500 000 000

Volksbank 7 het 2012.04.17 2012.06.06 400 000 000





Volksbank 7 hét 2012.04.25 2012.06.13 300 000 000

Volksbank 3 hét 2012.05.09 2012.06.20 300 000 000

Volksbank 3 hét 2012.05.16 2012.06.27 500 000 000

Volksbank 3 hét 2012.05.23 2012.07.04 500 000 000

Volksbank 3 hét 2012.05.30 2012.07.11 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012,06.06 2012.07.18 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012.06.13 2012.07.25 300 000 000

Volksbank 3 hét 2012.06.20 2012.08.01 400 000 000

Volksbank 7 hét 2012.07.04 2012.08.22 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.07.11 2012.08.29 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.07.18 2012.09.05 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012.08.01 2012.09.12 250 000 000

MKB 27 nap 2012.08.22 2012.09.18 400 000 000

MKB 4 hét 2012.08.22 2012.09.19 200 000 000

Volksbank 4 hét 2012.08.29 2012.09.26 200 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.05 2012.10.03 300 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.12 2012.10.10 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.19 2012.10.17 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.09.20 2012.10.25 400 000 000

Volksbank 5 hét 2012.09.26 2012.10.31 400 000 000

Volksbank 3 hét 2012.10.10 2012.10.31 300 000 000

Volksbank 27 nao 2012.10.11 2012.11.07 300 000 000

Volksbank 34 nap 2012.10.11 2012.11.14 500 000 000

Volksbank 41 nap 2012.10.11 2012.11.21 500 000 000

Volksbank 6 hét 2012.10.17 2012.11.28 400 000 000

Volksbank 41 nap 2012.10.25 2012.12.05 400 000 000

Volksbank 42 nap 2012.10.31 2012.12.12 400 000 000

Voĺksbank 6 hét 2012.11.07 2012.12.19 200 000 000

Volksbank 50 nap 2012.11.14 2013.01.03 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.11.21 2013.0.ĺ.09 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.11.28 2013.01.16 400 000 000

Volksbank 7 hét 2012.12.05 2013.01.23 200 000 000

Volksbank 26 nap 2013.01.04 2013.0í.30 500 000 000

Volksbank 33 nap 2013.01.04 2013.02.06 500 000 000

Volksbank 5 hét 20.ĺ3.01.09 2013.02.13 200 000 000

Volksbank 6 hét 2013.01.09 2013.02.20 500 000 000

ýoIksbank 7 hét 2013.01.09 2013.02.27 500 000 000

ýoIksbank 7 hét 2013.01.16 2013.03.06 400 000 000

ýoIksbank 7 hét 2013.01.23 2013.03.13 200 000 000

Volksbank 7 hét 2013.01.30 2013.03.20 200 000 000

Volksbank 7 hét 2013.02.06 2013.03.27 500 000 000

Volksbank 7 hét 2013.02.13 2013.04.03 200 000 000

Volksbank 7 hét 2013.02.20 2013.04.10 400 000 000

Volksbank 3 hét 2013.03.06 2013.04.17 400 000 000

Volksbank 3 hét 2013.03.13 2013.04.24 300 000 000

Volksbank 40 nap 2013.03.21 2013.04.30 500 000 000

Volksbank 48 nap 2013.03.21 20'13.05.08 500 000 000

Volksbank 6 hét 2013.04.03 20í 3.05.15 300 000 000

Volksbank 6 hét 2013.04.10 2013.05.22 200 000 00c

Volksbank 48 nap 2013.04.11 2013.05.29 400 000 00c





Volksbank 55 nap 2013.04.11 2013.06.05 400 000 000
Volksbank 52 nap 2013.04.11 2013.06.12 400 000 000
Volksbank 33 nap 2013.04.17 2013.06.1 I 400 000 000
Volksbank 9 hét 2013.04.24 2013.06.26 300 000 000
Volksbank ô4 nap 2013.04.30 2013.07.03 300 000 000
Volksbank 9 hét 2013.05.08 2013.07.10 400 000 000
Volksbank 9 hét 2013.05.15 2013.07.17 200 000 000
Volksbank 9 hét 2013.05.22 2013.07.24 200 000 000
Voĺksbank 9 hét 2013.05.29 2013.07.31 400 000 000
Volksbank 8 hét 2013.06.05 2013.07 -31 400 000 000
Volksbank 71 nap 2013.06.12 2013.08.22 500 000 000
Volksbank 10 hét 2013.06.19 2013.08.28 200 000 000
Volksbank í0 hét 2013.06.26 2013.09.04 200 000 000
Volksbank 10 het 2013.07.03 2013.09.11 300 000 000
Volksbank 10 hét 2013.07.10 2013.09.18 300 000 000

Volksbank 10 hét 2013.07.17 2013.09.25 200 000 000
Volksbank 9 hét 2013.07.31 2013.10.02 300 000 000

Volksbank í0 hét 2013.07.31 2013.10.09 300 000 000
Volksbank 47 nap 20.ĺ3.08.30 2013.10.16 400 000 000

Volksbank 34 nap 2013.09.18 2013.10.22 400 000 000

Volksbank 42 nap 2013.09.18 2013.10.30 400 000 000
Volksbank 48 nap 2013.09.,ĺ9 2013.11.06 400 000 000

Volksbank 6 hét 2013.10.02 2013.11.13 300 000 000
Volksbank 6 hét 2013. í 0.09 2013.11.20 300 000 000

Voĺksbank 47 nap 2013.10.11 2013.11.27 300 000 000

Volksbank 54 nap 2013.10.11 2013.12.04 300 000 000

Volksbank 61 nap 2013.10.11 2013.12.11 300 000 000

Volksbank 68 nap 2013.10.11 2013.12.18 300 000 000

Volksbank 68 nap 2013.10.11 2013.12.18 300 000 000

ýoIksbank 57 nap 2013.10.22 2013.12.18 400 000 000

ýoIksbank 70 nap 20,ĺ3.,ĺ0.30 2014.01.08 300 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.06 2014.01.15 400 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.13 2014.01.22 300 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.20 2014.01.29 300 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.27 2014.02.05 300 000 000

Sberbank 35 nao 2013.12.04 2014.01.08 150 000 000

Sberbank 35 nap 2013.12.11 2014.01.15 300 000 000

Sberbank 21 nap 2013.12.18 2014.01.08 150 000 000

Sberbank 35 nap 2013.12.18 2014.01.22 300 000 000

Sberbank 22 nap 2013.01.07 2014.01.29 400 000 000

Sberbank 28 nap 2013.01.08 2014.02.05 300 000 000

Sberbank 35 nap 20.ĺ3.01.08 2014.02.12 'ĺ50 000 000

Sberbank 35 nap 2013.01.08 2014.02.12 150 000 00c

Sberbank 35 nap 2014.01.15 2014.02.19 400 000 00c

Sberbank 28 nap 2014.01.15 2014.02.12 300 000 00c

Sberbank 35 nap 2014.01.22 2014.02.26 400 000 000

Sberbank 42 nap 2014.01.22 2014.03.05 200 000 000

Sberbank 42 nap 2014.01.29 2014.03.12 400 000 000

Sberbank 28 nap 2014.02.05 2014.03.05 200 000 000

Sberbank 42 nap 2014.02.05 2014.03.19 300 000 000





Sberbank 49 nap 2014.02.05 2014.03.26 300 000 000

Sberbank 49 nap 2014.02.12 2014.04.02 300 000 000

Sberbank 56 nap 2014.02.19 2014.04.16 250 000 000

Sberbank 49 nap 2014.02.19 2014.04.09 400 000 000

Sberbank 28 nap 2014.02.26 2014.03.26 200 000 000

Sberbank 42 nap 2014.03.05 2014.04.16 200 000 000

Sberbank 49 nap 2014.03.05 2014.04.23 200 000 000

Sberbank 49 nap 2014.03.12 2014.04.30 300 000 000

Sberbank 49 nap 2014.03.19 2014.05.07 300 000 000

Sberbank 35 nap 2014.03.19 2014.04.23 200 000 000

Sberbank 35 nap 2014.03.26 2014.04.30 150 000 000

Sberbank 56 nap 2014.03.26 2014.05.21 200 000 000

Sberbank 49 nap 2014.03.26 2014.05.14 300 000 000

Sberbank 49 nap 2014.04.09 2014.05.28 250 000 000

Sberbank 26 nap 2014.04.11 2014.05.07 200 000 000

Sberbank 54 nap 2014.04.11 2014.06.04 400 000 000

Sberbank 51 nap 2014.04.11 2014.06.11 400 000 000

Sberbank ô8 nap 2014.04.11 2014.06.18 400 000 000

Sberbank 42 nap 2014.04.16 2014.05.28 250 000 000

Sberbank 56 nap 2014.04.23 2014.06.18 200 000 000

Sberbank 53 nap 2014.04.23 2014.06.25 200 000 000

Sberbank 56 nap 2014.04.30 2014.06.25 300 000 000

Sberbank 56 nao 2014.04.30 2014.06.25 150 000 000

Sberbank 70 nap 2U4.45.C; 2014.07.16 300 000 000

Sberbank 53 nap 2014.05.14 2014.07.16 300 000 000

Sberbank 70 nap 2014.05.21 2014.07.30 200 000 000

Sberbank 33 nap 2014.05,21 2014.07.23 300 000 000

Sberbank 33 nap 2014.05.28 2014.07.30 250 000 000

Sberbank 56 nap 2014.05.28 2014.07.23 '150 000 000

Sberbank 33 nap 2014.06.04 2014.08.06 300 000 000

Sberbank 33 nap 2014.06.11 2014.08.13 300 000 000

Sberbank 49 nap 2014.06.18 2014.08.06 200 000 000

Sberbank 70 nap 2014.06.18 2014.08.27 400 000 000

Sberbank 49 nap 2014.06.25 2014.08.13 200 000 00c

Sberbank 63 nap 2014.06.25 2014.08.27 150 000 00c

Sberbank 34 nap 2014.07.16 2014.08.19 300 000 00c

Sberbank 14 nao 2014.07.16 2014.07.30 300 000 00c

Sberbank 49 nap 2014.07.23 2014.09.10 150 000 00c

Sberbank 42nap 2014,07.23 2014.09.03 300 000 00c

Sberbank 35 nap 2014.07.30 2014.09.03 100 000 000

Sberbank 42 nap 2014.07.30 2014.09.10 300 000 000

Sberbank 49 nap 2014.07.30 2014.09.17 250 000 000

Sberbank 42 nap 2014.08.06 2014.09.17 200 000 000

Sberbank 49 nap 2014.08.06 2014.09.24 300 000 000

Sberbank 42 nap 2014.08.13 2014.09.24 150 000 000

Sberbank 49 nao 2014.08.13 2014.10.01 300 000 000

Sberbank 28 nap 2014.08.27 2014.09.24 200 000 000

Sberbank 35 nap 2014.08.27 2014.10.01 't50 000 000

Sberbank 42nap 2014.09.03 2014.10.15 '100 000 000

Sberbank 35 nap 2014.09.03 2014.10.08 300 000 000





Sberbank 35 nap 2014.09.10 2014.10.15 100 000 000

Sberbank 42 nap 2014.09.10 2014.10.22 300 000 000

Sberbank 42 nap 2014.09.17 2014.10.29 250 000 000

Sberbank 28 nap 2014.09.17 2014.10.15 200 000 000

Sberbank 42 nap 2014.09.24 2014.11.05 300 000 000

Sberbank 35 nap 2014.10.01 2014.11.05 150 000 000

Sberbank 49 nap 2014.10.01 2014.11.19 300 000 000

Sberbank 35 nap 2014.09.24 2014.10.29 .ĺ50 000 000

Sberbank 42nap 2014.10.01 2014.11.12 300 000 000

Sberbank 56 nap 2014.10.01 2014.11.26 300 000 000

Sberbank 56 nap 2014.10.08 2014.12.03 300 000 000

Sberbank 28 nap 2014.10.15 2014.11.12 200 000 000

Sberbank 42 nap 2014.10.15 2014.11.26 100 000 000

Sberbank 35 nap 2014,10.15 2014.11.19 100 000 000

Sberbank 49 nap 2014.10.15 2014.12-03 450 000 000

Sberbank 56 nap 2014.10.15 2014.12.10 500 000 000

Sberbank 31 nap 2014.10.15 2014.12.15 500 000 000

Sberbank ô3 nap 2014.11.05 2015.01.07 1 50 000 000

Sberbank 33 nap 2014.11.05 2015.01.07 300 000 000

Sberbank 53 nap 2014.11.12 2015.01.14 200 000 000

Sberbank 33 nap 2014.11.12 2015.01.14 300 000 000

Sberbank 53 nap 2014.11.19 2015.01.21 300 000 000

|ekötve összesen 2014 11 .19 Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 3 600 000 000

á||ami hozzĄá ru |ások fo|yószá m la Sberban k (volt Vo| ksban k) 110737 585

hivata| fo|yószám|a egyen|eg Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 12747 718

ko|tséqvetési szám|a eqven|eqe 2014.11.19 Sbet 'bank (volt Volksbe 341 542 581

Bankonként összesen

Bank futamidő
Lekötés

értéknapia
Lekötés lejárata Osszeg

KH Bank 0

Raiffeisen 0

Sberbank
(volt
Volksbank)

78 950 000 000

MKB 8 s50 000 000

ctB 2 300 000 000




