
JEGYZOKONYV

Készült Budapest Fővaľos VIII. kerületJőzsefvárosi onkormźĺnyzatKépviselő-testület 2014.
decembeľ 4-én 08.00 óľakoľ a Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as

tárgyalőjában megtartott 2. ľendes üléséről

Jelen vannak: Dr. Kocsis Máté, Balogh István, Egľy Attila' Dudás Istvánné' dr. Erőss
Gábor, dr. Ferencz orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabfu Tamás,
Kaiser Józset Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sara Botond, Simon
Gyoľgy, Soós György, dr. Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zentai oszkár

valamint a meghívottak:
Sántha Péterné _ alpolgármester, Danada-Rimán EdÍna . jegyző, dr. Kovács Gabriella -
a|jegyző
dr. Pesti Ivett - Polgármesteri Kabinet vezetoje, dr. Palotai Péter - Polgármesteľi Kabinet
Titkaĺság lrođavezetoje, dr. Sánta Zsőfia _ Jegyzói Kabinet vezetóje, M:átrah;ázi Judit _
Személyügyi Iroda vezetője, Fábĺán lĺ.árta _ Belső Ellátási Iroda vezetője, Szedliczkyné
Pekáľi Kaľolina - Szewezési és Képviselői Iroda vezetóje, Kósa Edit _ Ügyviteli Iroda
vezetóje, Majerné Bokoľ Emese _ Belső Ellenőrzési Iroda vezetoje, dr. Bojsza Krĺsztina -
Humiĺnszolgáltatási Ügyosztály vezetője, Hegedíĺsné Kĺs Annamária _ Családtámogatási
Iroda vezetője, Kincses Ibolya _ Humĺĺnkapcsolati lroda vezetője, dľ. Kóródi ń)va _
Hatósági Ügyosztá|y vezetóje,Páľĺs Gyuláné _ PénztigyilJgyosztźiy vezetője, Pénzes Attila

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály vezetője, dľ. Hencz Adrienn
Gazdá|kodási Iroda vezetője, Feľnezelyi Geľgely Sándoľ DLA - Varosfejlesztési és
Főépítészi LJgyosńá|y vezetője, Iványi Gyiingyvéľ _ Főépítészi Iroda vezetoje, Annus
Viktor - Váľosfejlesztési Iľoda vęzetője, dr. Szabó oľsolya - Jaľási Hivatal vezetője, dr.
Vas Imre - KerĹileti országgyulési képviselő, Sáfľány Jĺizsef . JIK igazgatőja, Váradĺ
Gizella - Jőzsefuérosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője, Csete
Zo|tán - Rév8 Zrt. mb. cégvezetője' dľ. AlÍiildi Gyiiľgy - Rév8 Zrt. igazgatósági tag,
Kovács ottő, - Kisfalu Kft. ügyvezeto lgazgatőja, Ács Péteľ - Józsefuáľosi KĺjzterĹilet-
felügyelet és Viírosüzemeltetési Szolgálat vezetője, Kovács Barbara . Józsefuráľos
Kcizösségeiért Nonprofit Zrt. ügyvezetője, Biál Csaba - Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési
Szolgálat vezetője, dľ. Koľoknai András Józsefiyárosi Egészségügyi Szolgźiat
főigazgatőja, Kis István - Józsefuaľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Ktjzhasznú Társaság
vezetője, Kertészné Bľódy Saľolta - Józsefuaľosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Közhasznú
Nonprofit Kft. vezető-helyettese, Bezjian Elizabeth Antonia - ormény Nemzetiségi
Önkoľmányzat elnĺike, Bálint Gergely _ Emberi Erőfonás Bizottság külsős tagsa.

Dľ. Kocsis Nĺ'áté
Tisztelettel kcjszönti a ĺőzsęfvźtosi onkormányzat Képviselő-testiiletének iilésén megjelent
képviselőket, a Hivatal munkatársait és valamennyi vendéget. Az tĄ önkoľmányzati ciklus
Képviselő-testületének 2014. évi 2. rendes ülése - me|y az sZMsZ 8., I0-|2. $-aiban
foglaltak alapján került összehívásra - megnyitja. Távolmaľadását és késését nem jelezte
senki. Megállapítja, hogy jelen van 17 képviselő. A minősített szótöbbséghez 10 egybehangzó
szavazat, az egyszeríi szótöbbséghez 9 szavazat szĺfüséges. A következő ľendes képviselő-
testiileti iilés viírható időpontja 2015. januźtr 22. (csütĺiľtök).



Képvise1ő-testtiletünk a törvényi előíľásnak megfelelőeĺ 2014. december 18-án (csütoľtök)

18Ú0 óľakor Közmegha|lgatást tart. Äz SZM\Z 16. $ (1)-(2) bekezdése értelmében a

meghívóban kikiildött napirendi j avaslat szav azása következik.

Dr. Kocsis Máté
S zav azásr a b o c s átj a az aIźtbbí nap irendet :

Napiľend:

1. Elsődtegesen tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság külsős tagiainak
személyére
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }l4até- polgármester

2. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat a Jĺĺzsefuáros Ktizbiztonságáért Kiizalapítvánnyal kapcsolatos

diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis llĺ4áté- polgármesteľ

2. Javaslat fellebbezés elbírálására a Delej u. 22. szám a|atti üzlet

rendeltetésmĺódosításával kapcsolatos telepüIésképi elj árásban
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

3. Javaslatktiztemetésiiigybenfellebbezéselbírálására
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : S antha P éteľné - alpo l gármester



3. Pénziigyi' ktiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a JőzseÍválrosi Onkormányzat 2015. évi átmeneti gazdáikodásáróI
szóló iinko rmányzati ľendelet m egalkotására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

2. Javaslat a2015. évĺ kłiltségvetés terhéľe előzetes ktĺtelezettségvállalásokľa és

egyéb ktilts é gvetést éľintő dłi ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

3. Javaslat az tinkoľmányzat számviteli politikájával kapcsolatos dtintésekre
(írásbeli előterj eszés)
Előterj esĺő : Egry Attila_ alpolgármesteľ

4. Váľosľehabilitácĺóval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előterjesztés

1. Javaslat az MNP III Társadalmi és Gazdaságĺ alpľogramokhoz kapcsolódó
d ti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila _ alpolgáľmester
Kaiser József - képviselő
Balogh István _ képviselő

5. Gazdálkodásto Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterjesztések

1. Javaslat a Keľepesi útĺ benzinkút áItal használt iinkormányzati területtel
kapcsolatos megállapodás megktitésére
(íľásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll4láté _ polgáľmester



2. Javaslat a Budapest vlil. keľület, Rákĺiczi út 59. szám alatti,
łinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség béľbeadására kiírt
nyilvános p á|y ánat |ezár ásár a, az ered mény me gállap ítás áľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesaő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja

6. Vagyonkezeléssel, városiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szólĺó 6612012. (XII.13.)
tinkoľmán y zati r endelet mĺó dos ításár a
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľl4áIté - polgáľmester

2. Javaslat kiizterület.felügyeleti feladatok átszervezését érintő dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺíľmester

3. Javaslat,,ÉLETMENTOPONT''kialakítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgĺírmester

4. Javaslat a ĺóxnsz módosításáľa
(íľásbeli előterjesztés, póľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

5. Javaslat a Jőzsefvátľos ktizigazgatási területén a jáľművel ttiľténő várakozás
kiegészítő, helyi szabá|yozásáről szóló 26|20Í0. (vI.18.) tinkoľmányzati
rendelet módosításáľa
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

7 . Ilumánszo|gáitatással kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslatellátásiszeľződésekfelülvizsgá|atára
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgáľmester



2. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos dtintések megbozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

3. Javaslat háziorvosi praxis e|idegenítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis llłĺ:áté - polgármester

8. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat az tinkormányzati képviselők' a bizottsálgi elntikiit a buottság
tagiának díjazásáről szĺiló 35ĺ201'4. (X.zf.) iinkormányzati rendelet
módosításáľa a megállapított tiszteletdíj csiikkentése, megvonása
vonatkozásában
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lli4:áté - polgáľmesteľ

2. Javaslat a Belső Ellenőrzési lľoda 20|5. évi ellenőrzési teľvére
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Danada-Riman Edina - jegyzo

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő afőépítész 4 éves munkájáľól
(írásbel i táj ékoztatő)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4áté - polgármester

2. Tájékoztatő ahatáridőben el nem készůilt előteľjesztések jegyzékéľől
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina - jegyző

3. Polgármesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testületi határozatok
végľehajtásáľól, ilz e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekről és az iinkoľmányznti pénzeszktiztik átmenetileg
szabadrendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jellegű lektitéséről
(írásbel i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester



Dr. Kocsis lNĺ.álté

Megállapítj a, hogy a Képviselő-testĺilet a napirendet 17 igeĺ szavazattal, ellenszavazat és
tartőzko dás nélkiil elfo sadta.

SZAVAZ^SNÁI JELEN VAN tz rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATlľrIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ s zóľo g g s Éc szÜrSÉGES
HATÁROZAT:
228t20Ĺ4. (KI.04.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az a|ábbi napirendet fogadja el

Napirend:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előteľjesztések

1. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság külsős tagjainak
személyéľe
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgĺĺrmester

2. Zárt ülés keľetében tárgya|andó előterjesztések

1. Javaslat a Józsefváľos Ktizbiztonságáért Ktĺzalapítvánnyal kapcsolatos
dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester

2. Javaslat fellebbezés elbírálásáľa a Delej u. 22. szám alatti üzlet
rendeltetésmódosításával kapcsolatos településképĺ eljárásban
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. JavaslatkiiztemetésiügybenfellebbezéselbíľáIására
(írásbeli előterj esaés)
Előteľjesaő: Santha Péteľné _ alpolgáľmester



3. Pénziigyio kiiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a JőzseÍválrosi onkormányzat 2015. évi átmeneti gazdá./lkodásáľól
szóló tinko rmányzati rendelet megalkotásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsís Máté _ polgármester

2. Javaslat a20.|'5. évi ktiltségvetés terhére előzetes ktĺtelezettségvállalásokľa és
egyéb kii lts égvetést érintő dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

3. Javaslat az tinkormányzat számviteli politikájával kapcsolatos diintésekľe
(írásbeli előterj esaés)
Előterj esző : Egľy Attila- alpolgáľmester

4. Váľosľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos
előteľjesztés

1. Javaslat az MNP III Táľsadalmi és Gazdasági alpľogľamokhoz kapcsolódó
d iintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺĺ.áté _ polgríľmester

Egry Attila _ alpolgáľmester
Kaiser József _ képviselő
Balogh István _ képviselő

5. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterjesztések

1. Javaslat a Kerepesi rĺti benzinkút által használt iinkormányzatl területtel
kapcsolatos megállapodás megkłitésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis };/:áté - polgármester



2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákĺóczi út 59. szám a|atti,
tinkormányzati tulajdonrĺ nem lakás célú helyiség béľbeadására kiírt
nyilvános pály źnat |ezár ásár a, az ered m ény m egállap ítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Budapest Jőzsefvárosi Onkormányzat vagyonárĺĺl és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásárĺíl szĺólĺó 6612012. (xil.13.)
iin ko ľmán y zati r endelet mód o s ításár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ill4l té - polgármester

2. Javaslat kiizteľůĺlet-feliĺgyeleti feladatok átszervezését éľĺntő dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat,,ÉLETMENTO PONT'' kialakítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr' Kocsis Máté - polgármester

4. Javaslat a lorű:sz módosításáľa
(írásbeli eLóterj esztés, P oTKÉzBE S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4źLté _ polgármester

5. Javaslat a Jőzsefváľos közigazgatási területén a járművel tiirténő várakozás
kiegészítő, helyi szabá.Jyozásáróll szĺóló 26ĺ2010. (vI.18.) tinkoľmányzati
ľendelet módosításáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis }l4áté - polgármester

7 . Humánsz olgáltatással kapcsolatos előterj esztések

1. JavaslatellátásiszerződésekfelüIvizsgáiatára
(íľásbeli előterj esĺés)
Elotetjesztő: Santha Pétemé - alpolgáľmester



2. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

3. Javaslat házioľvosi pľaxĺs elidegenítéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i|;4láté - polgármester

8. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat az tinkormányzati képviselők, a blzottsági elntikiik, a bizottság
tagiának díjazásáről szóló 3512014. (X.22.) önkoľmányzati ľendelet
mĺidosítására a megállapított tiszteletdíj cstikkentése, megvonása
vonatkozásában
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Javaslat a Belső El|enőľzési Iľoda 201'5. évi ellenőľzési teľvére
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Danada-Riman Edina - jegyző

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő afőépitész 4 éves munkájáról
(írásb e l i táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4até - polgármester

2. Tájékoztató ahatáridőben el nem késziilt előterjesztések jegyzékéről
( írásbel i táj ékoztatő)
Előterjesĺő: Danada-Rimán Edina - jegyzó

3. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testůiletĺ határozatok
végrehajtásáról, az előző ülés őta tett fontosabb intézkedésekrőlo a
jelentősebb eseményekről és zz łinkormányzati pénzeszktiziik átmenetileg
szabadrendelkezésiĺ részének pénzpiaci jellegíÍ lektitéséről
(írásb el i táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis llĺ4láté - polgáľmester



1. Elsődlegesen tárgyalandó előteľjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság külsős tagiainak
személyére
(íľásbeli előteĺj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis iľ;4:áté _ polgáľmester

Dľ. Kocsis l[áté
A napirend vitaját megnyitja. Megadja aszőt Soós Gyöľgy képviselő úrnak.

Soós Gyiirgy
A hatźtrozati javaslat 1) pontjához javasolja, oszi Eva és Pálovics László szemé|yét
megváIasztaĺi.

Dľ. Kocsis Nĺ'áté
Megállapída' hogy az e|óterjesńés tźngyában további kérdés' hozzásző|áS nęm érkezett. A
napirend v itáj át leztrj a, és szav azásra bo c s átj a a k<jvetkez ő hatfu ozati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság külsős tagjainak az a|ábbi személyeket
vźiasńjameg:

o szi Ev a_ Demokratikus Koalíció
Pálovics Lász|ő _ FIDESZ-KDNP

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. december 04.

2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szemé|yi váLtozások átrezetéséről a szfüséges
nyilvántaľtásokon.

Felelős: jegyző
Határidó : 20 1 4. decembeľ 04.

Dľ. Kocsis N.{.áté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatźrozatot 17 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartő zko đźls nélkül elfo eadta.

;ZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z ľĺnĺo s ÍľpTT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
229ĺ20|'4. (XI.04.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL



A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság külsős tagjainak az a|ábbi személyeket
vá|asńjameg:

o szi Ev a- Demokĺatikus Koalíció
Pálovics Lász|ő - FIDESZ-KDNP

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2014. december 04.

2. Felkéľi a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szeméIyi váItozások át:łezetéséről a szĹikséges
nyilvántaľtásokon.

Felęlős: jegyző
Hataĺidő: 2014. đecember 04.

(A Városgazdálkodási és Pénzüg1li Bizottság nem képviselő tagjai esküt tesznek a Képviselő-
testület előtt. Az eskü szövegét dľ. Kocsis Máté olvasta elő. Ezt kovetően az esküolcľnányok
aláírása megtÔrtént.)

(Dr. Szilĺźgli Demeter képviselő 8 óra 15 perckor az ülésre megérkezett, így a Kĺćpviselő-
testüĺet létszáma l8 Jőre emelkedett.)

2. Zárt iilés keľetében tárgyalandó előterjesztések

Napirend 211. pontja
Javaslat a Józsefváros Kiizbiztonságáért Ktizalapítvánnyal kapcsolatos
dti ntés ek m eghozata|ár a
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgĺíľmester

A napirend zlźrt ĺilés keretében ti)rtént az Mön. 46. s (2) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tdrglaldsa során elhangzottakat és a meghozott 23012014. (KI.04.)

szdmú hatúrozatot az I. zdrt íilésről késziilt jegyzőki)nyv tartalmazza.

Napirend 212. pontja
Javaslat fellebbezés elbíľálására a Delej u. 22. szám alatti iiz|et
ľendeltetésmĺódosításával kapcsolatos településképi elj áľásban
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|l4túé _ polgármester
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A napirend zdrt iilés keretében történt az Mijn. 46. s @ bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend túrgyalúsa sorĺÍn elhangzottakat és a meghoaott 23lĺ2014. (xII.04.)

számú hatúrozatot az 2. uÍrt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napiľend 2l3. pontja
Javaslat ktiztemetési ügyben fellebbezés elbírálásáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľj esztő : S antha Péterné _ alpol gáľmester

A napirend zúrt ĺilés keretében tijrtént az Mön. 46. s @ bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napiľend tárgyalása sorún elhangzottakat és a meghozott 23212014. (KI.04.)

saÍmú hatdrozatot az 3. zórt ĺjlésről késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

3. Pénzügyio költségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat a Jólzsefválrosi onkormányzat 2015. évi átmeneti gazd,áikodásáľĺól
szĺi ló ii n ko rmány zati ľen d elet m e galko tá s á ra
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ.Iáté _ polgármester

Dľ. Kocsĺs l'Iáté
Az előterjesztést a bizottságok megtargyaIttů<. Napirend vítáját megnyitja. Megadja a szőt
Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kérđezi, hogy mikorra váĺhatő a koltségvetés? A maĺciusi rendes ülésre, vagy lesz egy
rendkívüli a forrásmegosztási dĺjntés utźn, tehát meddig várható az átmeneti gazđźikodás
tizemelése? A másik kérdése, hogy az egyesítésľe, vagy összeolvadásra szźnt Józsefuaros
KözösségeiéÍt ZÍt. rigyében mikorľa várhatő, hogy előre lépés lesz, mert úgy tudja, hogy
októberi hatźlriđő volt? Lehet tudni, hogy meddig működnek még aháttérintézményekkülön?

Dr. Kocsis M.áté
Y źůaszađásra megadja a szőt Egry Attila alpolgaľmestemek.

Egry Attila
A 2015. évi költségvetést 2015. februaľ 15-ig kell elkészíteni és beterjeszteni a jogszabá|yí
előírás a|apjźn, ekképpen fognak e|jźnni, és az ań. kovető képviselő-testületi ülésen fogjĺák



taľgyalni. Az, hogy milyen ülésen fogiák targya|ru rendesen, vagy rendkívülin, az
polgármesteľi kompetencia, hogy hogyan hívja össze a Testtiletet. A rendeletet azérthozzák
létre, hogy biztosított legyen az onkormtnyzat működése folýonos, és a k<jltségvetési
támogatottság biĺosított legyen. Minden általĺínos és kötelező feladatľól így döntenek, és
al.lho z forrást ľendelnek.

Dr. Kocsis Máté
Második kérdésére dr. Sáľa Botond alpolgáľmester úr válaszol.

Dr. Sára Botond
Az elgondolás az volt, hogy iĄ gazdasági tarsaság jön létre és a meglévők végelszámolásta
kerülnek. Sok szempontból gazdaságosnak tűnik, hogy a meglévő gazđasági tarsaságokat
olvasĄźk egybe. Ez ańjelenti, hogy meg kell várni az év végi mérleget' Februaľban keľiil az
anyag a Képviselő-testiilet elé, ennek tükľében az új Holding műkĺidése július elsején tud
elkezdődni , az évkozi mérleg foľdulót is ťrgyelembe véve.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirendi pont tźtrgyalását |ezźtrja. Szavazásta
bocsátj a az alábbi hatźnozati javaslatot :

A Képviselő-testtilet úgy đĺint, hogy

I. a2015. évi átmeneti gazdá|kođásról szóló önkormányzati reĺdelethatáLyba|épésével, az
abban foglaltak alapján 2015. január-februźlr hőnapra vonatkozóan támogatási előlegről
szerződést köt a Józsefuaĺosi Köz<isségi Házak Nonprofit Kft-vel, a JőHír Józsefuaľosi
Média, Rendezvény és Galéria Kĺizpont Nonprofit Kft-vel, a Józsefvaľosi Gyeľmekek
Üdtĺltetéséért Kcjzhasznú Nonprofit Kft-vel.

F elel ő s : po l g árme st e1 gazdasźtgi táľs aságok iigyvezet ó igazgatőí
Határidó : 20| 4. decembęr 04.

2. a lőzsefvátosi nemzetiségi <inkoľmtnyzatoknak 2015. évben önkormányzatoĺként évi
2OO,O e Ft, a Józsefuárosi Roma onkormányzatnak éví 7.476,0 e Ft múködési és
feladatellátás célhoz nem kötött támosatást biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 04.

3. felkéľi a polgármesteľt a hatźrozatában foglalt tiímogatási szerzođésekaláírására.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiďó 201 4. december 3 1 .

Dr. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem, 1 tntőzkodással a hatźnozatot
elfogadta.
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łZAvAZ^SNÁL JELEN VAN ts KÉpvIspro
a. H,łra.R o Z ATHI Z AT ALHc. Z lrĺľĺ o s Írpľ ľ s z ó ľo g B s Éc s zÜr s Écp s
Ha.ľÁRoza.ľ:
233ĺ2014. (x[.04.) 17IGEN 0 NEM r rłnrozxooÁssĺr-

A Képviselő-testület úgy tl{int, hogy

I. a2015. évi átmeneti gazdá|kodásľól szóló önkormányzati rendelet hatźiyba Iépésével, az
abban fogIaltak a|Ąan 2015. január-február hőnapta vonatkozóan támogatási előlegről
szerződést kĺit a Józsefuarosi KĺjzösségiHazak Nonprofit Kft-vel, a JóHír Józsefuaĺosi
Média, Rendezvény és Galéria Kcizpont Nonprofit Kft-vel, a Jőzsefyárosi Gyermekek
Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofi t Kft-vel.

F el elő s : po l g árme st er, gazdasági társ as á gok ü gyvezető igazgatői
Hataľidő: 2014. december 04.

2. a Jőzsefvźrosi nemzetiségi önkormányzatoknak 2015. évben cinkormányzatonként évi
2OO,O e Ft, a Jőzsefvźrosi Roma onkormányzatnak évi 7.476,0 e Ft műk<jdési és

feladatellátás célhoz nem kötött támogatást biztosít.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. december 04.

3. felkéri a polgármesteľt a hatáĺozatźlban foglalt támogatási szerzőđésekaláírásźlta.

Felelős: polgármester
Hatźriđó: 2014. december 3 1 .

Dr. Kocsis ľĺ.áLté
Szavazástabocsátja a 9 $-ból álló ľendelet-tervezetet.

BUDAPEST ĺozsppvÁnos rÉpvIsplo-ľBsľÜrBľB ELFOGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST r.ovÁnos Vm. KERÜLET ĺózsBr,vÁRoSI
oNronvaNYZAT rÉpvlspro TESTÜLEľÉNBK Ęl20I4. (XII.12.)
oNronľĺÁN Y Z ATI RENDELEľÉľ,q. 20 1 5 . Évl ÁľľĺENETI GAZDÁrrooÁs nór

Dr. Kocsis lNIáLté

Megállapítją hogy a Képviselő-testĹĺlet 17 igen,0 nem, I tartőzkodással a 43l20I4. (XII.12.)
önkoľmányzati rendęletet megalkotta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ls KÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsHoz MINOSÍTETT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES
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BUDAPEST rózspr.vÁnos rÉpvlspro-rpsľÜrpľp I7 IGEN, 0 NEM, 1

ľa.RľozrooÁssa'r ELFoGADra. És MEGALKoTJA BUDAPESľ p.ov.ą'nos VIII.
rpnÜrpľ ĺózspr.vÁRosl oNroru,ĺÁNyzaľ rÉpvĺspro ľBsľÜlprÉNpr
43l20I4. (XII.12.) oNronvÁNyze.ľl RpNoBrpľÉr A 2O|5. Évl a.ľľĺBNBľĺ
cnzľ.ĺrroo,q.snor.

Napirend 312. pontja
Javaslat a20|5. évi kiiltségvetés terhéľe előzetes ktitelezettségvállalásokľa és

egyéb kiiltségvetést érintő diintések meghozataláľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

Dľ. Kocsis lfrĺ.áLté

Az e|oteqesztést abizottságok megtargyaIták. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt
dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Azt szeretné, ha költségvetéssel kapcsolatos döntéseket hoznak, akkor következő év I-2
hónapjában is ,,fusson'', hogy ne kelljen ennyiľe feldaľabolni, és több részben elfogadni
bizonyos kötelezettségvá||alásokat. Az is megoldás lenne, ha a következő évi költségvetést,
még előző évben fogadnák eI. Az előterjesztéssel kapcsolatban meĄegyzi, hogy van néhany
tétel, amivel nem éľt egyet. Az egy1k, hogy a KLIK szźtmáĺa míértbiztosít az onkormányzat
mobilhasználati kĺiltségtérítést? Aú"még el tudja fogadni, hogy az iskolákat támogassák, de
hogy a Tankeľiiletet közvetleni|, azt máľ nem. Ugyanúgy nem szeretné tźlnogatni, hogy a
Heti VáIasz fo|yőiratta| az oĺlkormźnyzat megújítsa a szeruődését. Nem tudja, hogy helyes-e,
hogy ,,burkolt ktiltségvetésben'' támogassanak ilyen fajta hetilapokat. Véleménye szeľint
Józsefuáros eľedményei önmagukban is alkalmasak arra, hogy cikkek jelenjenek meg rő|a a
sajtóban, tehát nem kell emiatt egy kormánypártí |apot támogatnia a kerületi Képviselő-
testületnek.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Nincs mőd' alrĺ:ą hogy a jövő év költségvetését az adotĺ tźrgyévben fogadják el, sem a
kĺizponti költségvetésben rájuk eső adatok' sem a fővaľosi adatok a foľrásmegosztással
kapcsolatban nem állnak rendelkezésre. Ezek elfogadása után képesęk csak teľvęzni és
j óváhagyni a kĺiltségvetést.
A tankerületí igazgató mobilkĺ'ltségét ő maga támogatja, mert egyrészt régí kollégĺáról van
sző, de leginkább azért mert a TankerĹiletet nem tartja az onkormanyzattőI teljesen
elszakított, kiszakított iĺtézménynek, hiszen szorosan egyĺittmfüödő paľtnernek tekinti.
Megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Szerinte lehet kiegyensúlyozott image-t építeni Józsefuaľosnak, hogyha a Heti Yá|asz mellett
a Heti Yi|ággazdaságnak is ad az onkormanyzat tźlmogatást és akkoľ van egy jobboldali és

egy baloldali hetilap is, amely tájékoztat Józsefuaros sikereiről. Szomorunak taľtja, hogy
pénzértájékońatjaa Heti Yá|asz a kerületi polgaľokat ezekrő| a hírekĺől.
Az ak&ése, hogy a 14. határozati pontnak az d., b., c. pontjaľól külön szavazást ľendeljenek
el. A c. ponttal kapcsolatban egy módosító javaslata van, hogy a bizottsági ülésekľe is
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teľjesszék ki az onlinekozvetítéseket. Kéľi, hogy legyen benne ahatározati javaslatban az a
mondat, hogy: ,'Felkéri a polgármesteľt, hogy a jovő évi költségvetés beterjesztéséig
teľjesszen be egy javaslatot arľa, hogy eú. a bizonyos online közvetítési szo|gá|tattsi
szerzodésthogyan tudják kibővíteni abizottsági ülések közvetítésével is.''.
A kĺjzmunkárőI sző|ő Ií.hatétrozati javaslati pontľól is külĺjn szavazástkér.

Dľ. Kocsis lVl.áté
orul annak, hogy a képviselők több újság támogatását is ajanljak, de azért is esett aváIasńćts
eÍTe a hetilapľa, mert ennek van egy Pest-Buda Látkép nevú melléklete' amelyben a VIII.
keriileti onkormányzatoĺ kívül más kerület is hirdet, például a XIII. kerület. Ez aLátkép ađ
egy olyan osszefogó képet Budapest keľületeiről, amely kifejezetten szal<lrźnyí. Ha más ilyen
újságnak is lerĺre ilyen típusú melléklęte, akkor nem zźrkőzna eI attól, hogy abban is
hirdessenek. A Helyi Téma teljesen ingyen elérhető újság Józsefuaros lakosai számźra, még
az elózo ciklusokban indult ez az egyuttműkodés, amely régre nyúl vissza.
Ez nem túl nagy költséget igényel' melyet a költségvetés szempontjából nem vonna meg'
politikai háttere ennek az egyezségnek nincsen. Az online kozvetítéssel kapcsolatban elvi
kifogása nincsen, ezt a bizottsági elnökökkel kell egyeztetnie. Ez egy egyszenĺ technikai
kérdés. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ugy gondolja, hogy az onkormźnyzatnak nem az a feladata, hogy iđe-ođa Íartoző újságokat
támogasson. Nem tudja eń" tĺímogatni, ezért szerctné kérni a 14., 15. pontok ki|onszavazását.
A Hivatal takaľításáva| kapcsolatos kĺjzbeszerzésí eljaĺás megindításával kapcsolatban
elmondja, jobbnak taĺtaná,ha ezt a feladatot nem szeľveznékkí, hanem saját dolgozővaI, sď1źń

szervezésben józsefuárosi munkavállalókkal oldanak meg. A 7. pontban 80 eFt/gépkocsi
költségtérítéséről van sző, ebben a pontban aztíint neki fel, hogy a váIasztott tisztségviselők
gépjáľmrĺhasznáIatára van hivatkozás, és ha jól emlékszik, akkor ezeket hivatali autóknak
vették. Szeretné megkérdezni, hogy ezeknek az autők ahaszná|atával kapcsolatban mi akkor
most az ,,igazság,,?

Dr. Kocsis N,{.áúé

Y á|aszadásr a me gađj a a szőt J e gy ző As s zonynak.

Danada.Rimán Edina
Atakarítással és őrzéssel kapcsolatban elmondja, hogy kevés aÍÍa azidő, amit a Képviselő Úr
felvetett, bát a tapasztalatok ań' mutatják, hogy a saját munkaerővel történő fe|ađate|Látás az
mindig többe kerül, mint a |<ĺszęrvęzett feladat. Decembeľ 3l-vel lejámak aszeruőđések, tehát
ezéľt szfüséges mindenképpen az e|őzetes k<itelezettségválIalás aL.lhoz, hogy a kozbeszeruési
eljarást el tudjfü indítani. Azon dolgoznak, hogy jövőre Képviselő Uľ áLta| kéľt
számítások atés terv ezést elkészítsék.

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt dr. Sára Botond alpolgármesteľnek.

Dr. Sára Botond
A 4 darab autóból 4 daĺ;ab önkormanyzati tullajđonba kerül, 1 autó pedig a Hivatalnak
vagyonkezelésbe, ezegy tulajdonosi és hasznosítási, továbbájogtechnikai és pénzngyi kéľdés,
mert az onkormĺínyzat és a Polgármesteri Hivatal, azkétjogalanynak számít, de ténylegesen
ezen autők hasznźiatában nincs kül önb sés.



Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Nem lenne az eI|en kifogása, ha maga után vonná a kĺiltségvetés megszavazása, hogy a
kĺjvetkező év 20l6január, febľuaĺi kĺiltségvetését is taľtalmazza. A Polgarmester Ur fővárosi
képviselő is, akkoľ nem tudná esetleg befolyásolni, hogy a Fővaľos a jövő évben előbb
döntsön ezekben a kéľdésekben, hogy megkönnyítse a Képviselő-testület dolgát?
A Heti Válasszal kapcsolatban elmondja, hogy sajnálja, hogy a lap ingyen nem közli azokat a
sikereket, melyet a kertilet ér el. ,,Image problémárď, hívja fel a figyelmet, hogy a külĺinböző
lapok rossz fenyben tiíntetik fel Józsefuáľost, drogos kerĹiletnek nevezve.
V é gül, kül önszava zásr a kéri az 5 . hatźtr ozati p ontot.

Dľ. Kocsis Máté
Y áIaszadást a me gadj a a szőt E gry Atti la alp o 1 gĺíľme stemek.

Egry Attila
A költségvetéssel kapcsolatosan elmondja, hogy ez összetettebb dolog' mint ahogy ań.
Képviselő úr gondolja. Az Önkormtnyzat számos fonásból gazdźikodik, ezért ezt nem lehet
előre tervezni, ezeket az adatokat fel kell đolgozní és kĺjvetni ke|I az ađott ágazatok
jogszabá|yí vá|tozásait és a szerint tewezní. Ezek nélkül nincs éľtelme tervezni, meľt tul sok
bizonýalan pontja lenne, amiről a Képviselő-testület nem tudna érdemben dĺlnteni. A
forrásmego sńástőI a Fővárosi onkormĺányzat fębruźr elején dĺint. Pontos ĺisszeget kell tudni,
hogy mivel tervezhetnek. Egyensúlyosnak kell lennie a kĺiltségvetésnek, a tęrvezésné|
Íigyelembe kell venni avttlIa|t és kĺitelező feladatokat.

Dr. Kocsis lIáté
Image problémája a keľületnek a '70-es évek óta van, azért fektętnek a varosmaľketingbe,
hogy eń. a benyomást elhárítsak, meľt ténylegesen ezek nem valós képek. Ya|ő igaz hogy
egyes újságírók nagy hangsúlyt fektetnek erre, hogy a polgáľmesterľel van bajuk és a kerületet
szidják. Ezt etiktńIanmagatartásnaktartja, tĺjbbször elmondta maľ, hogy a legtöbb ilyen cikk
írőja maga is drogos. Nem szokta ezekęt feljelenteni, vagy barhova panaszt ími' de

felháborítónaktartja, hogy a másik felet meg sem kérdezi, akiről írnak. Le ,,droggettőznak,,
egy 80 ezer lakosú kerületęt csak azért, mert egy helyen ta|áItak drogot.
Kéri a Képviselő Urat közvetitse azújságírók felé, hogy a polgármesterről íľhatnak rosszat, ha
akaľnak, de a kerĹiletről ne terjesszenek ilyen megnevezéseket.
Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Fontos lenne rogzíteni, h,oev en az image-t meg kell vá|toztatni a kerĹiletről. Ugyanakkor
felhívja a Polgármester Ur figyelmét ar'ra,hogy a drogfogyasztők elsősorban nem bűnĺizők,
hanem szenvedély betegek.
A Heti Yi|ággazđasággal kapcsolatban elmondja, hogy a |aphoz aMagyar Szocialista Páľtnak
semmi köze nincs en. Ezt az ujságot párt fliggetlennek mondaná.

Dr. Kocsis Nĺ'áté
A szervezeti kotődés nem erľryiľe kütonálló, mint amennyiľe Képviselő Úľ most vtaltÍá.
Megadja a szőt dr. Erős Gáboľ képviselőnek.
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Dr. Erős Gábor
Nem szeľencsés az újságíľókat így minősíteni' és nem szerencsés ez a felelősséghárítás sem.
Provokatív fellépéseket tapasztal. A problémákat ,,szőnyeg aIá söpréssel'' nem lehet
megoldani, a drogpľoblémát Sem. Szerinte nem hiába iranyult a figyelem e téren
Józsefuárosľa. Ugy gondolja, ezen a megítélésen nem változtat a kiszolgáltatottakkal
szembeni erőszakos fellépés.

Dľ. Kocsis NIálté
A vá|asztők eldöntcjtték október IZ-én, hogy helyesen jáľt-e eI ezeĺ ügyekben, vagy pedig
sem. A tűcsere programot nem tekinti megoldásnak, csak a győgyítast. Ez nem tartozik a
napirendhez, űgyhogy kéri, hogy ne ebbe a mederbe menjenek tovább, de személyesen
bármikor szívęsen beszélhetnek erről.
Megadja aszőt Simon Gyĺiľgy képviselőnek.

Simon Gyärgy
Az online kozvetítéssel kapcsolatbankérdezi, nem lehet statisńikai adatokat lekérni január 1-
jétő| a mai napíg, hogy hányan nézték eddig. Továbbá, hogy nem-e lehetnę egy linket kitenni
Józsefraľosi honlapra, ahol közvetlenül elérhető lenne a video?

Dr. Kocsis Máté
Úgy tudja, hogy a honlapon meg lehet tekinteni a videót. Megadja aszőtvá|aszadźsraJegyzo
Asszonynak.

Danada-Rimán Edina
Yan rá lehetőség, hogy a honlap üzemeltetőjével felvegyék a kapcsolatot és ezeket az
adatokat Iekérđezzék. Igéri, hogy a költségvetés elfogadásáigmegnézi a lehetőségeket, hogy a
bizottsági ülésekĺől is késztiljön online közvetítés, és ez mennyi plusz költséget igényel. Ha ęz
elfogadható Komássy Akos képviselőnek is, akkor nem kellene külön szavazni a módosító
indítvanyľól.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A ,,leszoktató progľamokat'' üdvözli, és javasolja, hogy legyen úgy, ahogy Polgármesteľ Ur
mondja és kezdjék elmihamaľabb.
Továbbá a7.,14.,15.,26-oshatározati pontokľól szeretne ktilön szavazást kérni.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Jelzi, éľdekli, hogy hány ember nézi akozvetítéseket, đe az a lényeg, hogy a polgár ha úgy
akarja, legyen lehetősége aľra, hogy folyamatosan figyelemmel tudja kísérni az üléseket.
Szeretné, ha kiterjesztęnék a kozvetitéset a bizottsági ülésekľe is. Kcjszöni Jegyzo Asszony
fe|ajźn|ását, így az erre vonatkozó módosító indítvanyát visszavonja, de a kĺilĺjnszavazási
kérését fenntaľtja.
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Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Szeretné tisńtzni,hogy a kábítószer hasznáIat ma Magyaľĺ-lľszágon bűrlcselekrrrényrrek szálllit
és az is ígaz,hogy ez egy szenvedélybetegség, de meg kęll fekezni.

Dr. Kocsĺs M'áté
Igaz, hogy ez nem tartozik a napirendhez, de a véleményét azért kifejtheti úgy, mint ahogy
más is tette. Kérdezi, ha ęz egy betegség, akkor ezęk az embeľek, miéľt nem oľvoshoz
fordulnak, miéĺt egy alapítv áĺlyhoz?
Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselő asszonynak.

Dr. Ferencz Orsolya
Ugyan eznemfeladata az onkormáĺyzatnak, mégis mindent megtesznek azért,hogy ezek az
emberek le tudjanak szokni a kábitőszenóI. Közel 30 olyan szakemberľel áII az
Önkormányzat kapcsolatban' akik folyamatosan ezen dolgoznak, ellentétben azza| a

hazugsággal, amit egyęs lapok terjesztenek. Kéri egyes képviselő-tátsait, jó lenne, ha
tísztábanlennének egyes jogszabályokkal, mielőtt újító otletekkel állnak elő.

Dľ. Kocsis l[{áLté

Megadja aszőt dr. Erős Gábor képviselőnek.

Dr. Erős Gábor
A tűcsere arra volt jó, hogy ne terjedjenek bizonyos járvanyok, betegségek. Szakemberek is
teírtak olyan példfüat, hogy íey terjednek a legsúlyosabb egyéb betegségek is.
Mindenfeleképpen támogatni kell azokat a pľogramokat, melyek a leszokáshozvezętĺek.

Dr. KocsÍs Máté
A napiľend vitájźúIezárja. Szavazásra bocsátja M 5.,7., |4., I5., |6,26-os pont kivételével a
határ ozatí javaslat többi pontj át.

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a pszichiátriai betegek nappali ellátása kĺjtelező önkormanyzati feladat e||źtásźrahatározott
időtartarrvaz}Is.januar |. napjátő|201.5. december 3|. napjáigellátási szeľződést kĺjt:
a) Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje alatt

3 0 0. 0 0 0, - Ft/hó szo l g źt\tatási đíj at bino sit,
b) a Szigony-Útitáľs a Komplex Pszicho-szociális RehabilitáciőértKozhasznú Nonprofit Kft-

vel (székhely: 1083 Budapest' Pľáter l. 44. fsn.. 5N), melynek ideje alatt 250.000,- Ft/hó

szo|gá|tatási đíj at biztosit,
c) felhatalmazza a polgármestert a határozat a)-b) pontja szerinti ellátási szerződések

véglegestarta|mźtnakösszeállításáraésa|áítźsára.
d) a hatátozat 1. pontjában megjel<ĺlt kötelező onkormányzati feladatra a 2015. évi

költségvetés terhére előzetęs kötelezettségetvti|a| 6.600,0 e Ft összegben - a 11301 cím
dologi előírányzat -. Az előzetes kötelezettségváLla|ás fedezetéül az onkormányzat saját
bevételeit j elĺili meg.
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Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a)-b) pont esetében 2014' december 04., c) pont esetében20l4. december 3i.

2. a) 2015. évre vonat\ozőan helyiségbéfleti szerzodést kĺjt a Pźzmtny Péter Katolikus
Egyetem Jogi- és Allamtudományi Kaľával a Budapest, VIII. kerĺilet Szentkirályĺu.26.
sz. alatti, ftjldszinti 450 m, alapterĹiletű tornacsarnok béľletéľe vonatkozóarl, az
onkormányzatfewiartásźhanlévő Vrírunk Rád Napközi otthonos óvoda, a Mesepalota
Napközi otthonos ovoda, a rÁ-ľI-xa. Napkĺizi otthonos óvoda óvodásainak
testnevelési foglalkozása céljából bruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegben f0I5.
december 31-ig.

b) ahatározata) pontja a|apjánabérleti ďíjra-kote|ezőfelaďat-a2015. éviköltségvetés
terhére bľuttó I.200,0 e Ft <isszegben előzetes kötelezettséget válla| - II20I cím dologi
e|óirányzata -. Az előzetes kötelezettséget vá||aIás fedezetétil az onkormtnyzat saját
bevételeit j eltili meg.

c) felkéri a polgármestert a határozat a) pontja szeľinti helyiségbérleti szeruődés
megktitéséľe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a)-b) pont esetében 20114. đecember 04., c) pont esetében2Dl4. december 31.

3. a) a Józsefuáľosi Intézménymúködtető Kĺizpont 2015. évi költségvetésében 303,2 e
Ft+73,6 e Ft munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźtulási adó összeget binosít a
Losonci ľori Általános Iskolában 2OI5. janufu 1. napjától - 2OI5. februaľ 28. napjtig
úszásoktatást végző 3 fő úszóoktatő megbízási díjainak fedezet&ę (f fő tlszőoktatő részére
bruttó 71,123,-Ftĺhőlfő+jaflJlékai, 1 fo úszóoktatő részére bruttó 9.346,- Fťhó+jaľulékai).

b) az a) pont alapjan a 2015. évi kĺiltségvetés terhéľę az ź,/rmeneti gazdáIkodás időszakára
2015. január, febľuĺĺr hónapokĺa az űszások<tatás feladatainak ellátására vonatkozó
megbízźsi szerzőđések fedezetére _ önként vá||a|t feladat _ 303,2 e Ft + 73,6 e Ft
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó cisszegben előzetes
kötelezettséget vźt||a|, melynek fedezetéiI az iĺtézmény tanfolyami és bérleti díj bevételét
jelöli meg.

c) felkéľi a lőzsefvárosi Intézménymfüödtető Központ ígazgatőjźú a hatźxozat a) pontja
szerinti megbízźsí szerzođések megkötésére.

Felelős:a)-b) pont esetében polgáľmester' c) pont esetében Józsefuaĺosi
Intézménymfü ci dtető Kĺi zpont ígazgatőj a

Hatźriđo: a)-b) pont esetében 2014. december 04.,c) pont esetében2}l{. decembeľ 31.

4. a) a JSzSzGyK engeđéIyezett |étszźtmát _ kötelező feladat - a 40102 címen határozott
iďőtartaĺnta 2015. jarlutr 01. napjátó| 2015. decembeľ 3I. napjaíg 2 fóvel megemeli, így a
kĺiltségvetési szerv engedélyezett |étszélma 2015. január 01. napjátóI2015. decembeľ 31.

ĺapjáig179 fő.
b) a JSzSzGyK engedélyezett álláshelyeinek 2015. januaľ 01. napjátóI 2 fővel tcirténő
emeléséhez előzetes kötelezettséget vállal a 2015. évi költségvetés terhérc 6.202,1 e Ft
összegben, melyből a költségvetés szerv a szemé|yi juttatás és a munkaadatőt teľheIő
jarulékok és a szociá|ishozzájźlrulás összege 5.200,7 e Ft, a dologi kiadások összege 700,0
e Ft, melynek fedezetéu| azintézmény tanfolyami és bérleti díj bevételét jelöli meg.



6.

Felelős: polgármester
Határiđo : 20 I 4. december 04.

a 2015. éwe e|őzetes k<itelezettséget vźi|a| _ ĺjnként vźtl'Ialt feladat - a Tavaszmezó utca 7 .

szám alatĺi épület falára elhelyezendő árvíztabla másolatanak elkészítésére 50,0 e Ft
összegben II7O3 a cím dologi előirányzatáta, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 04.

a 2015. évre e\ozetes kötelezettséget váIIa| az OPTEN Informatikai Kft. adatbázis
szo|gá|tatás beszerzésére 1.000,0 e Ft+Afa összegben _ kĺjtelező feladata - a I220I-0f cím
dologi e\őiráĺyzatára, melynek fedezete az onkoľmáĺyzat saját bevétele.

Felelős : polgĺĺľmest er, jegyző
Hataľidő: 2014. đecember 04.

a) a 2015 . december 3 1 -ig meghosszabbítja Dr. Konĺád Jánosné Dr. Kósa Zítáva| a jegyzői
hatósági állatvédelmi hatósági feladatainak e||átźĺsában valő kozremúködés tźtgyában
kötött megbízási szerzodést bruttó 100,0 e Ft/hó összegben, mely fedezetének biztosításra
a2075. éwe e|őzetes kötelezettséget váIIa| a|<tfizetőt terhelő jĺáľulékkal egyutt 1.49|,6 eFt
összegben - źĺIlamigazgatási feladat _ a 12103 cím személyi juttatás és jáľulékai
e|oirányzatára,azonkormanyzatsajátbevételeinekterhére.

b) a hataĺozat a) pontja a|apjźn felkéri a jegyzőt a megbízási szerződés módosításának
aláírására.

Felelős: a) pont esetén polgiĺľmester, b) pont esetében jegyző
Hatáłidő: a) pont esetében 2014. december 04., b) pont esetében}}| . december 31.

a) 2015. januáľ l.jétől 2015. februáľ 28-ig e|őzetes kĺjtelezettséget vállal a Polgármesteľi
Hivatal Városfejlesztési és Főépítészi LJgyosztá|y fe|adataihoz kapcsolódó pźiyázat
frgyelési l írásí és egyéb fęladatok e|Iátására megbízási szerzőđés megkcitésére- önként
vállalt feladat - havi bruttó 130,0 e Ft+jaľulékai, cisszesen 260,0 eFt+63,2 e Ft-ra a I2f0|-
03 cím személyi juttatás és munkaadót terheIő járulékok és szociális hozzájźtrulási adó

előirźnyzatáta,azonkormányzatsajźú'bevételeinekterhére.

b) ahatáľozata) pontja alapjánfelkéľi ajegyzőtamegbizásiszęrződésaláíráséra.

Felelős: a) pont esętében polgáľmesteľ, b) pont esetében jegyző
Határido a) pont esetében 20|4. december 04., b) pont esetében}}|4. decęmbeľ 31.

8.

9.

10.

21.



11. a) 2015. január l-jétő| 2015. december 31-ig előzetes kötelezettséget vállal a
Polgármesteri Hivatal Afa tanácsadásaival kapcsolatos feladatainak e|Iátásttra vonatkoző
megbíztsi szeruódés megkötéséľe _ önként vállalt feladat - havi 200,0 e Ft+Afa, összesen
bľuttó 3.048,0 e Ft ĺjsszegben, a I220I-03 cím dologi e|őirtnyzatára. Fedezete az
onkormán y zat saj źĺt b evétele.
b) a határozat a) pontja alapján felkéri a jegyzot a megbízási szeľzőcĺés a|túrására'

Felelős: a) pont esetében polgáľmester' b) pont esetében jegyző
Hataridő: a) pont esetében 2014. decembeľ 04., b) pont esetében})I4. december 31.

12. a) 2015. december 37-ig e|őzetes kötelezetÍséget vállal a Polgármesteri Hivatal
munkajogi tanácsadás, jogi konzultációs feladatinak e||átására vonatkozó megbízási
szerzođés meghosszabbítására _ önként vźiIalt feladat _ havi 250,0 e Ft+Afa, ĺisszesen
bruttó 3.810,0 e Ft ĺjsszegben a I220I-03 cím dologi e|őirányzatára. Feđezete az
onkormány zat saját bevétęle.

b) a hatźtrozat a) pontja a|apján felkéri a jegyzot a megbizási szerződés módosításának
aláírására.

Felelős: a) pont esetében polgáľmester, b) pont esetében jegyző
Hataridő: a) pont esetében 2014. december 04.' b) pont esetében jegyző

13. a) 2015. január L-jétő| 2015. december 31-ig előzetes kötelezettséget vźlIIaI a
Polgármesteri Hivatal gazdasági társaságok és a költségvetési szervęk honlapjának
folülvizsgá|atára, az e|ektonikus informáciő szabadságról szőIő 2005. évi XC. törvény,
valamint egyéb jogszabá|yokban meghatározott elektronikus kozzététe|í kĺitelezettség
megvalósításźlra vonatkoző megbízási szerződés kĺitésére _ önként vállalt feladat - havi
320,0 e Ft +Afa, összesen bruttó 4.876,8 e Ft ĺjsszegben a |2201-03 cím dologi
eIőirtnyzaÍfu a.FedezeteazÖnkormtnyzatsajátbevétele.

b) ahatározata) pontja alapjźnfelkéri ajegyzótamegbízásiszerzoďésa|áírásfua.

Felelős: a) pont esetében polgármester, b) pont esetében jegyző
Hataridő: a) pont ęsetében 2014. december 04., b) pont esetébenZl|4. december 31.

17. a) azuj Teleki téri Piac épiiletéľe vonatkozó kiegészítő munkálataiľa vonatkoző épitési
beruházás időtartaÍÍItlÍa 2014. december 5-től max. 2015. februáĺ 28-ig a bérlők
esetlegesen megemelkedett fiitési költségeit źttváIlalja _ tjnként vá|Ia|t feladat - mźx.
2.800,0 e Ft kerettisszegben. A2015. évi bevételi kiesés fedezete az onkormányzat sajtú
bevétele.

b) felkéri a polgáľmestert a béľlőkkel kötött szerzőđések módosításáľa.

c) a hatfuozat a) pontja alapjźn felkéri a Józsefuaľosi Közteriilet-felügyelet és
Vaľosüzemeltetési Szolgálat (ogutódja Józsefuarosi Varostizemęltetési Szolgálat)
igazgatőját, hogy gondoskodjon a bérlők tájékoztatásárő| és a szfüséges intézkedések
mestételéről.
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Felelős: a)-b) pont esetében polgármesteľ, c) pont esetében Józsefuárosi KcĺzterĹilet-
felügyelet ígazgatőja
Határidó: 201 4. decembeľ 04.

18. a Polgĺáľmesteri Hivatalműködéséhez szükséges az iroda- és írószer, nyomtatvány, fax és

fén1ľnásoló gép festékhengereinek beszerzésérę 2015. évre az előzetes kötelezettséget
vállalás 25.000,0 e Ft +Afa <lsszegben _ kcjtelező feladat _ a Hivatal 12201-0I cím dologi
eloiráĺyzatára.Fedezeteazonkoľmźnyzatsajátbevétele.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4. december 04.

19. a Polgármesteri Hivatal fénymasoló berendezéseinek javítására,karbaĺtartásara, valamint
a szükséges festékek' aIkatrészek, kellékanyagok beszerzéséte a 20|5-20|9. évekľe
előzetes kötelezettségetvá||aL 80.000 eFt+AfaJ  év - éves bruttó összegben 25.400 e Ft -,
mely köte|ező feIađat a Hivatal I220I-0I cím dologi előirźnyzatźna. Feđezete az
onkorman y zat saj źń bevétele.

Felelős: polgármester
Határiđo : 20 I 4. decembęr 04.

20. a Polgármesteri Hivatal emelt szinttĺ mérn<jkinformatikai támogatásra vonatkoző
szo|gáItatási beszerzéséľe a 20|5-2016. évre előzetes kötelezettséget vźiIa| 7.000,0 e

Ft+Afa (bruttó 8.890,0 e Ft) összegben - évęnte bruttó 4.445,0 e Ft összegben -, mely
köte|ező feladat a Hivatal 1220l-02 cím dologi e|őiráĺyzatára. Fedezete az
onkormány zat saj át bevétele.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatźtrtđó : 20 I 4. decembeľ 04.

2I. a Polgármesteľi Hivatal infoľmatikai rendszerével kapcsolatos ,tílzfaltnak licensz
beszeruésétę 2015. évrc elózetes kĺjtelezettséget vállal 1.000,0 e Ft+Afa (bruttó 1.270,0 e

Ft) cisszegben _ kĺitelezó feIađat - a Hivatal |220|-02 cím đologi előfuźnyzatáta.Feđezete
az onkormáĺyzat saját bevétele.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. december 04.

22. a Po|gármesteri Hivatal elektronikus adatainak tźro|ásáért felelős mentő egység licensz
beszerzésére2015. évre előzetes kötelezettséget vź]IaI1.000,0 e Ft+Áfa @ruttó |.270,0 e

Ft) összegben _ kĺitelezęto feladat - a Hivatal 1220|-02 cím dologi e|őírźnyzatára.
Fedezete az onkormźnyzat saját bevétele.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4. december 04.
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23. a Polgármesteri Hivatal mobil távkĺjzlési és mobil intemet szolgtitattts beszerzésére -
mely tarta|mazza aZ onkormányzatnak, a nemzetiségi cjnkormányzatoknak, a
Polgármesteri Hivatalnak a szo|gá|tattlst, oly módon, hogy a Hivatal továbbszám\tĺzza az
onkormányzatnakés a nemzetiségi önkormányzatoknak a tényleges szo|gźůtatźlsi díjat _ a
2015-2019. évre előzetes kötelezettséget vállal 60'000 e Ft+Afa/4 év - mely évenként
bruttó 19.050,0 e Ft összeg, mely kotelező felaďat a Hivatal I220I-0| cím dologi
e|őirányzatára.Fędezeteazonkormźnyzatsajátbevétele.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2014. december 04.

24. a Polgármesteľi Hivatal kĺlzponti épületének és székhelyének takarításához szükséges
beszerzésre 2015-2019. évľe előzetes kötelezettséget vállal bruttó 76.200,0 e Ft - évęként
bruttó 19.050,0 e Ft - összegben, mely kĺltelező fe|ađat a Hivatal I220I-0I cím dologi
előirányzatára.Fedezeteazonkormányzatsajátbevétele.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. decembeľ 04.

25. a) a nemzetiségek jogáról szóló 20|1. évi CL)O(IV. törvény 80. $ (1) bekezdés b)
pontjába foglaltak' valamint az onkormányzat és a Józsefuĺírosi Roma onkoľmányzat
köztitt fennálló egyiittműködési megállapodás alapján a nemzetiségi önkoľmźnyzat
mfüĺjdésével kapcsolatos feladatok (adminisztráciő, iľatkezelés, postázás, kézbesítés,
stb.) ellátásara vonatkozőan megbízási szerződés megkötésérę a 2015. évi k<iltségvetés
terhére előzetes kötelezettséget vźl||al _ kötelező feladat _ 2015. januáĺ, februaľ hónapra
cisszesen 1.028,0 e Ft személyi jutatás + 250,0 e Ft munkaaďőt terhelő jaľulékok és

szociális hozzájárulźtsi adó eIóirźnyzatáta, a Hivatal I220I-04 címĺe. Fedęzęte az
onkorman y zat saj át b evéte le.

b) a határozat a) pontja alapjźn felkéri a jegyzőt a megbízási szerződések megkĺitésére.

Felelős: a) pont esetében polgáľmester, b) pont esetén jegyző
Hataľidő: a) pont esetében 2014. december 04., b) pont esetében}}I4. december 31.

27. a) az onkoľmtnyzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ felhalmozási f,rnanszírozási
kiadáson belül aZ iriínyítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
előirźnyzatarő|26.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím - kcitelező feladat _
benlhtntsieIőfu źnyzataragépjármubeszerzésecímén.

b) a Polgármesteľi Hivatal I220|-0I cím - kĺltelező feladat - felhalmozási ťrnanszírozási
bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési sztlmlán
tĺjrténő jővźĺírása elófutnyzattú és a kiadás bęnlházźs e|óirźnyzatát 26.000,0 e Ft-tal
csökkenti.

c) a hattrozat szeľinti gépjármíivek kĺiztil 1 db gépjárművet a Polgáľmesteri Hivatal
v agy onkezel é s éb e ađj a.
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d) bérbeszámitts miatt a 1|602 cím bevételi és kiadási előiranyzatźnak módosítása
indokolt
- az onkormtnyzat 11602 cím - kcjtelező feladat _ bevételi működési saját - hetyiség
bérbeszámítźs _ és kiadás dologi - karbantartás bérbeszámítással --előirtnyzatźń I0.60f,3
e Ft-tal megemeli.

e) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüodési cél és általanos tartalékon be|u| az
általános :arta|ék _ kötelező feladat - e|óírányzatáĺőI482,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11101 cím - <jnként váI|a|t feladat _ személyi juttatás e|őfutnyzatáta379,5 e Ft-ot, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźi1áruIási adó e|őkźnyzatára t02,5 e Ft-ot
képviselői és ktilső bizottsági tagok đíjazźsa címén.

Đ 20212014. (X.22) szźlmű képviselő-testtileti határozat 3. pontját az a|źtbbiak szerint
módosítja:

',taľtós 
előzetes műkodési kötelezettséget vállal a képviselők vonatkozásźlban havonta

4.805,0 e Ft, a kiilső bizottsági tagok vonatkozásában havonta I.029,5 e Ft-ľa, éves
szinten összesen 70.0I4,o e Ft, melynek fedezete az onkormányzatadóbevéte1e.''

g) felkéri a polgĺíľmestert, hogy a20|4. évi költségvetésről szóló önkormźnyzati rendelet
kĺjvetkező módosításáná| ahatáĺozat26. pontjában, a2015. évi költségvetés készítésénél
a hatáĺ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgĺírmester
Határidő: legkésőbb 2015. február 15.

28. a) Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _ kötelező feladat _ kiadás dologi
e|őfuźtnyzatán belül az üzemeltetési anyagok élelmiszer beszęrzés céljellegű
e|őírźnyzataľól bruttó I.278,3 e Ft-ot átcsoportosít a bérleti díj e|őirźnyzaŕľa.

b.) felkéri a polgármesteľt' hogy a 2014, évi költségvetésről szóló ľenđelet következő
módosításáná| az a) pontban foglaltakat Vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatátiđő: a) pont esetében azonna|, b) pont esetében legkésőbb 2015. február 15.

I)ľ. Kocsis lľĺáté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testÍilet elfogadta ahatározati
pontokat.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁRo Z ATH}ZAT ALH)Z Irĺnĺo s ÍľpTT SZoToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
234t2014. (Xr.04.) 18IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. a pszichíátriai betegek nappali ellátása kötelező ĺinkormányzati felaďat eIltúásárahatározott
iđotartamraz}Is.január I. napjátőI2015. december 3I. ĺapjáig ellátási szeľződést köt:
a) Moľavcsik Alapítvánrĺyal (székhely: 1083 Budapest, Ba1assa u. 6.), melynek ideje alatt

3 0 0. 0 0 0, - Ft/hó szo l g áItatási díj at bizto sít,
b) a Szigony-Útitars a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért KözhaszĺuNonprofit Kft-

vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5N), melynek ideje alatt 250.000,- Ft/hó
szolgáItatás i díj at bizto sít,

ĺ;) fellraĺ,ahnazzd a polgáľrĺęs[er.t a lĺatźtrszat a)-b) polrtja szeľirrti ellátási szeľződések
véglegestartalmźnak< jsszeállításáraésaláirására.

d) a határozat 1. pontjában megjelölt kĺjtelező önkormányzati feladatra a 2015. évi
koltségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal 6.600,0 e Ft összegben - a 11301 cím
dologi elóirźnyzat -. Az e|őzetes ktjtelezettségvállalás fedezeténl az onkormányzat saját
bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hatétridó: a)-b) pont esętében f0I4. december 04., c) pont esetében2014. december 3l.

2. a) 2015. évre volatkozóan helyiségbér\eti szerződést köt a Pázmźny Péter Katolikus
Egyetem JogĹ és Allamtudomanyi Karáva| a Budapest, VIII. kerĺilet Szentkirályíu.26. sz.
a|atti, ťoldszinti 45O rÍ? alapteľĹiletű tomacsarnok bérletére vonatkozóan, az onkormźĺnyzat
fenntaľtásában \évő Várunk Rád Napközi otthonos ovoda, a Mesepalota Napkozi
otthonos óvoda, a ľÁ-ľl-xĺ. Napk<lzi otthonos óvoda óvodásainak testnevelési
foglalkozása céljából bruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegben20|5. december 31-ig.

b) ahatározat a) pontja a|apjźn a bérleti đíjta_kotelezo feladat - af0I5. évi kĺiltségvetés
terhére bruttó I.200,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vá||al - I|20| cím dologi
előirćnyzata -. Az e|őzetes k<jtelezettséget vállalás fedezętéi| az onkormanyzat saját
bevételeit jelöli meg.

c) felkéľi a polgáľmestert a hatźľozat a) pontja szerinti helyiségbérleti szerzodés
megkötésére.

Felelős: polgármester
Hatttridő: a)-b) pont esetében 2014. december 04., c) pont esetében2074. december 31.

3. a) a Józsefuarosi Intézménymúködtető Központ 2015. évi költségvetésében 303,2 e

Ft+73,6 e Ft munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájźxu|tlsi adó összeget binosít a
Losonci leri ,qJtalanos Iskolában 20|5. január 1. napjától _ 20|5. februaĺ 28. napjaíg
úszásoktatástvégzo 3 fő úszóoktato megbízási đíjainak fęđęzętére (2 fő úszőoktatő rész&e
bruttó 7I.I23,-Ftthőffő+járulékai, 1 fő úszóoktatőtészére bruttó 9.346,- Ftihó+jáľulékai).

b) az a) pont alapján a 2015. évi költségvetés terhérc az átmeneti gazdtllkodás időszakźĺra
20T5. jarnár, február hónapokľa az úszásoktatás feladatainak ellátására vonatkozó
megbízási szęrződések fedezetére - önként vállalt feladat - 303,2 e Ft + 73,6 e Ft
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájfuulási adő összegben előzetes
kötelezettséget vá|Ia|, melynek fedezetéül az intézmény tanfolyami és bérleti díj bevételét
jelöli meg.
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4.

c) felkéri a Jőzsefvźtrosi Intézményműkodtető Kozpont igazgatőját a hatáľozat a) pontja
szerinti megbizási szeruodések megkötésére.

Felelős:a)-b) pont esetében polgármester, c)
Intézmény mukcidtető Kö zpont igazgatőj a

pont esetében Józsefuárosi

Hatar.iđő: a)-b) pont esetében 2014. december 04., c) pont esetében}}I4. dcccmbeľ 31.

a) a JSzSzGyK engeđéIyezett |étszámát - kĺjtelező fe|adat - a 40102 címen határozott
időtartamĺa 20|5. janufu 01. napjátóI20T5. december 31. napjáig f fővęI megemeli, így a
költségvetési szerv engedéIyezett Iétszáma 2015. januaľ 01. napjától 2015. december 31.

napjáig 179 fő.

b) a JSzSzGyK eĺgedé|yezett álláshelyeinek 2015. janufu 01. napjátó| 2 fóve| történő
emeléséhez előzetes kĺjtelezettséget váIIa| a 20|5, évi ktiltségvetés teľhére 6.202,I e Ft
összegben, melyből a költségvetés szerv a szeméIyi juttatás és a munkaadatőt terheIő
járulékok és a szociálishozzájárulás osszege 5.200,7 e Ft, a dologi kiadások ĺisszege 700,0
e Ft, melynek fedezetéil aziĺtézmény tanfolyami és bérleti díj bevételét jelöli meg.

Felelős: polgáľmester
Hatariđő: 2014. december 04.

a2015. évte előzetes kötelezettséget vállal _ önként vźtIIaIt fęladat - aTavaszmező utca 7 .

szám a\atti épület fa|ára elhelyezendő arvíztźhla másolatanak elkészitésérę 50,0 e Ft
<isszegben II703 a cim dologi elóirányzatára, az onkormanyzat saját bevételęinek terhére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. decembeľ 04.

a 2OI5. évrc elózetes k<jtelezettséget vállal az OPTEN Infoľmatikai Kft. adatbázis
szo\gá|tatás bęszerzéséľe 1.000,0 e Ft+Áfa cisszegben - k<jtelező fe|ađata _ a |22O1-0f cim
do 1o gi eIóir źny zatát a, me|y ĺek fedezęte az o nkorm tny zat s aj át b evétel e.

Felelős : polgáľmester, jegyző
Hatźlrĺđó : 20 1 4. december 04.

a) a 2O|5. december 3 l-ig meghosszabbítja Dr. Konĺád Jánosné Dr. Kósa Zitáva| a jegyzői
hatósági állatvédelmi hatósági feladatainak elIátásában való kĺjzremfüĺjdés tźrgyában
kötött megbízási szerződést bruttó l00,0 e Ftlhó tlsszegben, mely fedezetének biztosításra
a20|5. évre előzętes kötelezettséget váLlal akiťĺzetőt terhelő járulékkal egyutt |.49I,6 eFt
összegben - állarĺigazgatási fe|ađat _ a |2103 cím személyi juttatás és jaľulékai
e|őirźnyzatáta,azonkormányzatsajátbevételeinekterhére.

b) a hataľozat a) pontja a|apján felkéri a jegyzot a megbízźtsi szerződés módosításanak
altirására.

Felelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetében jegyző
Hatańdo a) pont esetében 201'4. december 04., b) pont esetében}ll4. đecember 31.

6.

8.

9.
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10. a) 2015. januáľ l-jétől 201,5. február 28-ig e|őzetes kĺjtelezettséget vállal a Polgáľmesteri
Hivatal Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosĺály feladataihoz kapcsolódó pá|yázat
figyelési l írási és egyéb feladatok eIlátástlra megbízási szeruődés megkotésére_ önként
vállalt feladat _ havi bruttó 130,0 e Ft+jaľulékai, összesen 260,0 e Ft+63,2 e Ft-ra a I220I-
03 cím személyi juttatás és munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáĺulási adó
e\oírźnyzatára,azÖnkormányzatsajátbevételeinekterhére.

b) ahatáľozata) pontja alapjáĺfelkéri ajegyzotamegbízásiszęrzőđésalákásáĺa.

Felelős: a) pont esetében polgármester, b) pont esetében jegyző
Határidő: a) pont esętében 2014. december 04.' b) pont esetében2)|4. december 31.

11. a) 2015. januźr |-jéÍo| 2015. decembeľ 3I-íg előzetes kötelezettséget vállal a
Polgármesteri Hivatal Afa tanácsadásaival kapcsolatos feladatainak e||źĺására vonatkoző
megbízási szerzőđés megkötésére _ ĺjnként vá||a|tfe|adat- havi 20O,O e Ft+Áfa, összesen
bruttó 3.048,0 e Ft összegben, a |220I-03 cím dologi e|őiráĺyzatáta. Fedezete az
onkormány zat sajtń bevétele.

b) ahatáľozata) pontja a|apjáĺfelkéľi ajegyzőtamegbízźsiszerzóďésaláírźsźlra.

Felelős: a) pont esetében polgármesteľ, b) pont esetében jegyző
Hatáĺidő: a) pont esetében 2014. đecember 04., b) pont esetében2}I4. december 31.

12. a) 2015. december 3I-ig eIozetes ktitelezettséget vá|IaI a Polgármesteri Hivatal
munkajogi tanácsadás, jogi konzultációs feladatinak ellátására vonatkozó megbizási
szeruődés meghosszabbításźra - önként vźi|a|t feladat - havi 250,0 e Ft+Afa, cisszesen
bľuttó 3.810,0 e Ft összegben a I220l-03 cím dologi e|oirányzatára. Fędezete az
onkormrĺny zat s aj át bevéte le.

b) a hatáĺozat a) pontja a|apjźn felkéľi a jegyzot a megbizásí szerződés módosításának
a|źńrására.

Felelős: a) pont esetében polgármesteľ' b) pont esetében jegyző
Határidő: a) pont esetében 2014. december 04.' b) pont esetébeĺ jegyző

13. a) 20|5. januźlr l-jétől 2015. decembeľ 3l-ig előzetes kötelezettséget vá||aI a
Polgármesteri Hivatal gazdasági társaságok és a k<iltségvetési szervek honlapjának
felülvizsgá|atźra, az elekhonikus informáciő szabadságról szőLő 2005. évi XC. tĺiľvény,
valamint egyéb jogszabźiyokban meghatározott ęlektronikus kozzététę|í kĺitelezettség
megvalósításaľa vonatkoző megbízási szeruódés k<ltésére - ĺjnként vállalt feladat - havi
320,0 e Ft +Afa, {isszesen bruttó 4.876,8 e Ft cisszegben a 1220|-03 cím dologi
e|óirtnyzattľa.Fedezeteazonkormtĺĺyzatsajátbevétele.

b) a határozat a) pontj a aIapján felkéri a jegyzót a megbízási szęrzőđés aláirásźna.

Felelős: a) pont esetében polgĺírmester, b) pont esetében jegyző
Hatĺáľidő: a) pont esetében 2014. december 04.' b) pont esetében2014. december 31.
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17. a) azUj Teleki téľi Piac épületére vonatkozó kiegészítő munkálataira vonatkoző épitési
bervhźnás időtatamára 2014. december 5-től max. 2015. febľuaľ 28-ig a bérlok
esetlegesen megemelkedett fiĺtéSi kĺiltségeit átvá|Ia|ja - önként vtllla|t felaďat - max.
2.800,0 e Ft keretĺjsszegben. A 20|5. évi bevételi kiesés fęďezete az onkormányzat saját
bevétele.

b) felkéri a polgármesteľt a bérlőkkel kötött szetzođések módosításáľa.

c) a hatźtrozat a) pontja a|apjźn felkéri a Józsefuarosi Kĺjzterület-felügyelet és
Városüzemeltetési Szo|gá|at (ogutódja Józsefrárosi Városiizemeltetési Szolgálat)
igazgatőját, hogy gondoskodjon a bérlők tájékonatásáról és a szükséges intézkedések
megtételéről.

Felelős: a)-b) pont esetében polgármesteľ, c) pont esetében Józsefuarosi Köztertilet-
feltigye let igazgatőj a
Határidő: 20|4. december 04.

18. a Polgármesteri Hivatalmiĺkĺjdéséhez szfüséges az iroda- és írószer, nyomtatvány, fax és
fenymásoló gép festékhengereinek beszetzésére 20|5. évre az előzetes kötelezettséget
vállalás 25.000,0 e Ft +Afa ĺlsszegben _ kötelező feladat - a Hivatal 12201-0I cím dologi
eIőirányzatára.Feđezeteazonkormányzatsajátbevétele.

Felelős: polgármester
Hatźĺridő : 20 1 4. decembeľ 04.

19. a Polgármesteri Hivatal fenymásoló berendezéseinek javítására,karbantartásiĺľa, valamint
a szükséges festékek, alkatľészek, kellékpYagok beszerzésére a 2015-2019. évekľe
előzetes kötelezettségetvźt||a| 80.000 eFt+Afa/4 év - éves bruttó összegben 25.400 e Ft -,
mely kötelező fe|adat a Hivatal I220I-01 cím dologi előirźnyzattlra. Fedezete az
onkormány zat saj át bevétele.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlriđő : 20 1 4. december 04.

a Po1gármesteri Hivatal emelt szinttĺ mérnökinfoľmatikai támogatásľa vonatkozó
szo|gáItatási beszerzéséľe a 2015-2016. évre előzetes kötelezettséget vállal 7.000,0 e
Ft+Afa (bruttó 8.890,0 e Ft) összegben - évente bruttó 4.445,0 e Ft összegben -, mely
kĺjtelező feladat a Hivata| 1220|-02 cím dolosi e|őirźnvzatźľa. Fedezete aZ
onkorman y zat saj tú bevétele.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő : 20I 4. decembeľ 04.

a Polgármesteri Hivatal infoľmatikai rendszerévęl kapcsolatos .tilzfa|źnak licensz
beszerzésére 2015. éwe előzetes ktjtelezettséget vállal 1.000,0 e Ft+Afa (bruttó I.270,0 e
Ft) összegben _ kötelező feladat - a Hivatal 1220I-02 cím dologi e|őfuányzatára.Feđezete
az Oĺlkormányzat saját bevétele.

20.

2r.
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Felelős: polgármester
Határidő: 20I 4. december 04.

22. a Po|gármesteri Hivatal elektronikus adatainak tátolźsáért felelős mentő egység licensz
beszerzésérę f0l5. évre elozetes kötelezettséget vźi|al1.000,0 e Ft+Áfa @ruttó I.f7O,0 e
Ft) összegben _ kĺjtelezető felacĺat - a Hivata'| |220I-02 cím clologi elóirtnyzaÍfua.
Fedezete az onkoľmźnyzat saját bevétele.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: f014, decembeľ 04.

23. a Polgáľmesteri Hivatal mobil távkĺjzlési és mobil internet szo|gźitatás beszeľzésére -
mely tarta|mazza az onkormanyzatnak, a nemzetiségi önkoľmźnyzatokaak, a
Polgármesteri Hivatalnak a szolgáItatást, oly módon, hogy a Hivatal tovtlbbszźtm|ázza az
onkormányzatnak és a nemzetiségi onkormányzatok'naka tényl,ęges szolgá|tatási dijat_ a
2015-2019. évre előzetes kötelezettséget vállal 60.000 e Ft+Afď4 év - mely évenként
bruttó 19.050,0 e Ft <jsszeg, mely kötelező feladat a Hivatal I220I-01 cím dologi
e|oirányzatára.Feđezeteazonkormányzatsajátbevétele.

Felęlős: polgáľmester
Hataridő: 2014. decembeľ 04.

24. a Polgáľmesteľi Hivatal központi éptiletének és székhelyének takarításához szükséges
beszerzésre 2015-2019. évre előzetes kötelezettséget vállal bruttó 76.200,0 e Ft _ éveként
bruttó l9.050,0 e Ft - összegben, mely kĺitelezó fe|adat a Hivatal |2201-01 cím dologi
előirźnyzatźra.Fedezeteazonkormányzatsajátbevétele.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. december 04.

25. a) a nemzetiségek jogáról szóló 20I|. évi CDO(IV. töľvény 80. $ (1) bekezdés b)
pontjába foglaltak, valamint az onkoľmányzat és a Józsefuaľosi Roma onkormanyzat
klzĺtt ferurálló együttmfütidési megállapodas a|apjźln a nemzetiségi önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatok (adminisztráciő, iratkezelés, postázás, kézbesítés,
stb.) ellátására vonatkozőan megbizásí szerzodés megkötésére a 2075. évi költségvetés
terhére előzetes kötelezettséget vállal - kcitelező feladat - 2015. január, februaľ hónapľa
összesen 1.028'0 e Ft személyi jutatás + 250,0 e Ft munkaađőt terhelő járulékok és
szociális hozzájźrulási adó elókányzatáľa, a Hivatal I220I-04 címĺe. FeđezeÍe az
onkormríny zat s aj át bevéte l ę.

b) ahattnozat a) pontja alapjáĺ felkéľi a jegyzőt amegbízásí szerzodések megkötéséľe.

Felelős: a) pont esetében polgáľmesteľ' b) pont esetén jegyző
Határidő: a) pont esetében 2014. december 04.' b) pont esetébeĺf}l4. decembęr 31.

27 . a) az onkorm ányzat kiadás 1 1 108-02 cím - kötelező feladat - felhalmo zási ťtnanszírozźsi
kiadáson beltil az irźnyítőszewi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őirźnyzatáÍő|f6.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiađás 11101 cím - k<jtelező feladat_
benlházásie|őirányzatáĺagépjármllbeszerzésecímén.
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b) a Polgáľmesteri Hivatal I2201,-0I cím _ kote|ezó feladat - felhalmozási finanszírozási
bevételen be|il az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn
tĺjrténő jőváírása eloirányzatát és a kiadás beruházźs e|őirźnyzatźt 26.000,0 e Ft-tal
csökkenti.

c) a hatźrozat szerinti gépjárművek ktizül 1 db gépjárművet a Polgármesteri Hivatal
vagyonkezelésébe adj a.

d) bérbeszźlmitźls miatt a 11602 cím bevételi és kiadási előiranyzattnak módosítása
indokolt
- az tnkoľmźnyzat |1602 cím _ ktjtelező feladat - bevételi mfüĺidési saját - helyiség
bérbeszámítás - és kiadás dologi - karbantartás bérbeszámítással _e|oirźnyzatźú 10.602'3
e Ft-tal megemeli.

e) az onkormźnyzat kiadĺĺs 11107-01 cím múkĺjdési cél és általanos tartalékon beliil az
általĺínos tartalék - kötelező feladat - előirányzatárő| 482,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás l1101 cím - ĺjnként vállalt fe|ađat_ személyi juttatás e|őirányzatáta379,5 eFt-
ot, a munkaadőt terhelő jĺírulékok és szociális hozzź!árulási ađó e|őirányzatáľa 102,5 e
Ft-ot képviselői és külső bizottsági tagok díjazása címén.

Đ 20212014. (X.22) szźlmt képviselő-testületi hatáĺozat 3. pontját az a|źtbbiak szerint
módosítja:

',taľtós 
előzetes mfüĺjdési kötelezettséget vállal a képviselők vonatkozásában havonta

4.805,0 e Ft, a külső bizottsági tagok vonatkozásában havonta I.029,5 e Ft-ra' éves
szinten cisszesen 70.OI4,0 e Ft, melynek fedezete az onkoľmtnyzatadóbevéte1e.''

g) felkéri a polgĺĺľmesteľt, hogy a2014. évi kĺiltségvetésről szóló önkormányzati rendelet
következő módosításánáI ahatáĺozat26. pontjában, a2015. évi költségvetés készítésénél
a hatfuozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Fe1elős: polgáľmester
Határidó: legkésőbb 20|5. február 15.

28. a) Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kĺjtelező fe|adat _ kiadás dologi
előírźnyzatźn belĺil aZ üzemeltetési anyagok élelmiszeľ beszerzés céljellegtĺ
elokźtnyzatráľól bruttó I.278,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a bérleti díj előiľanyzatra.

b.) felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésről szóló ľendelet következő
módosításánźi az a) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős : polgiíľmester
Hatĺĺridő: a) pont esetében azolrlal, b) pont esetében legkésőbb 2015. februĺáĺ 15.

Dr. Kocsis n.Iáté
S zav azásr a b o c s átj a a határ o zati j avasl at 5 . p ontj át.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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5. a) a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 2014. évi költségvetésében a 70103 cím
önként feladatokon belül előzetes kötelezettséget vtt||a| irodaszeľ és gyógyszetbeszerzés, a
mobilszolgá|tatás és az internet szo|gáItatásľa összesen 2.73J,8 e Ft összegben, melynek
fedezete az onkormźnyzat saját bevétele.

b) az önkormányzat IT201 címén belĹil elszámolási kcltelezettség mellett 2015. évľe
előzetes kötelezettség vállalással 1.500'0 e Ft összegben tttmogatja a Klebelsberg
Intézményferrntartó Kozpontot a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi
onkormányzat á|ta| miĺködtetett köznevelési intézsrlények kiemelkedő ľendezvényeinek,
pľogramjainak lebonyo|itástĺra, valamint előzetes kötelezettségvállalással 3.000,0 e Ft
összegben támogatja a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ Budapest VIII.
TankerĹilet ferrntartásában műkcidő köznevelési intézmények könyvtári állomanyának
fejlesztését, illetve taľtós tank<inyvek beszeruését - önként vállalt feladat -' melynek
fedezete az onkormtnyzat saját bevétele.

c) a tanévnyitó megľendezésére és a tankerĹilet 2 db mobilszo|gźt|tatására 2015' évre
előzetes kötelezettséget vállal 394,7 e Ft összegben _ ĺjnként váIIaIt feladat - az
onkormányzat 1I20I cím dologi e|oirányzatáĺa, melynek fedezete az onkormányzat saját
bevétele.

d) előzetes kötelezettségetvál|al2015. évre az ĺlnkormányzati költségvetés 11104 címén
a Józsefuárosi Alkalmazotti Juttatási Szabá|yzatban foglalt szabá|yok a|apjźn az
ĺinkormányzat áLta| mfüödtetett iskolrĺk torzsgźtrđa jutalomĺa jogosultaknak _ önként
vállalt feladat - a jutalom és jáľulékainak tisszegérekiťĺzetői járulékkalegyütt I.397,0 eFt
összegben az onkormányzat saját bevételeinek terhére.

e) fe|hata|mazza a polgármestert a határozat b) pontjában meghatźlrozott támogatási
szerzó dések o s szeállítására és altńr ásáĺ a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a)-d) pont esetében 2014. december 04., e) pont esetében}}I5.januaľ 15.

Dr. Kocsis lNĺ'áńé

Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 2taÍtőzkođással a Testiilet elfogadta ahattrozatot.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁR IZATHIZ AT ALHIZ ľĺnĺo s ÍľBTT SZóTo BB S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
23s12014. (Xr.04.) 16IGEN O NEM 2 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

5. a) a Iőzsefuárosi Intézménymfüödtető Központ 20|4' évi költségvetésében a70103 cím
önként feladatokon belül előzetes kötelezettséget vá||a| irodaszer és gyógyszerbeszetzés, a
mobilszolgá|tatás és az intemet szo|gźitatásra összesen 2.737,8 e Ft összegben, melynek
feđezete az onkormányzat saiát bevétele.
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b) aZ önkormányzat 1l20I címén beltil elszámolási kötelezettség mellett 2015. évre
előzetes kötelezettség vállalással 1.500,0 e Ft összegben tźtmogatja a Klebelsbeľg
Intézményferĺrtartó Központot a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi
onkormanyzat áItaI műkĺjdtetett kĺjznevelési intézmények kiemelkedő rendezvényeinek,
progľamjainak lebonyo|itástna, valamint előzetes kötelezettségvállalással 3.000,0 e Ft
összegben támogatja a Klebelsberg lĺtézméĺyfenntartó Központ Budapest VIII.
Tankerület fenntaľtásában működő köznevelési intézmények könfiári állományának
fejlesztését, illetve taľtós tankönyvek beszerzését _ önként vállalt Í.eladat -, melynek
fedezete az onkormányzat saját bevétele.

c) a tanévnyitó megrendezésére és a tankeri|et 2 db mobilszo|gá'|tatásáta 2015. évre
előzetes kötelezettséget vá||al 394'7 e Ft ĺisszegben _ ĺinként vá||a|t fe|ađat - az
onkoľmányzat II2O1 cim dologi előirányzatára, melynek fedezete az onkormźnyzat saját
bevétele.

d) e|őzetes kötelezettséget vállal 2015. évre az önkormányzati költségvętés 11104 címén
a Józsefuarosi Alkalmazotti Juttatási SzabáIyzatban foglalt szabźiyok a|apjźn az
önkormanyzat áIta| műkĺjdtetett iskolák torzsgźrda jutalomĺa jogosultaknak _ önként
vállalt feladat - a jutalom és járulékainak összegérękiťĺzetői járulékkal együtt t.397,0 eFt
összegben az onkormányzat saját bevételeinek teľhére.

e) fe|hata|mazza a poIgármestert a hatźrozat b) pontjában meghatározott támogatási
szer zó đések ö s sze ál lít ásár a é s a|áir ásźĺr a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a)-d) pont esetében 2014. december 04., e) pont esetében2075.januaĺ 15.

I)ľ. Kocsĺs l.Iáté
S zav azásr a b o cs átj a a hattr o zati j avaslat 7 . p onť1 át.

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

7. a tisztség ellátásával összefiiggésben biztosítja a vźlasťtott tisztségviselők korlátlan
gépjármtĺhasznźl,atźŃ; havonta 80.000 Ft/gépkocsi uzemarryagkeretet biztosít taľtós
mfüödési előzetes kcitelezettségvállalásként a mindenkori éves kĺiltségvetésben - önként
vá||alt feladat - a 11101 cím dologi e|őirźnyzatáta, az onkoľmanyzat saját bevételeinek
terhére.

Felelős: polgáľmester
Hatráridő: 20|4. december 04.

Dr. Kocsis lĺĺ.áúé
Megállapítja, hogy 14 igeĺ,0 nem, 4 taÍtőZkođással a TestĹilet elfogadta ahatźrozatot.
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sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATAR >ZATHIZATALHoZ unq o s ÍľBľľ szoľo g g s Éc s zÜrs Écp s
HATAROZAT:
236120Í4. (KI.04.) O NEM 4T^RToZKoDÁssAL14IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

7. a tisztség ellátásával ĺisszefüggésberr biztosítja a vźiasztott tisztségviselők koľlátlarr
gépjármtíhasznźiatźń; havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagkeretet biaosít tartós
működési előzetes kötelezettségvállalásként a mindenkori éves kĺjltségvetésben _ önként
vállalt feladat _ a 11101 cím đologi e|őirányzatára, az onkormanyzat sajti bevételeinek
terhére.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 4. dęcember 04.

Dr. Kocsis M:áúé
Szavazźsra bocsátja ahattrozati javaslat 14. pontját.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I4.a) 2015. december 3l-ig meghosszabbítja a Heti Yźiasz Lap- és Konyvkiadó Szolgáltató
Kft-vel, a Heti Yźiasz c. közéleti-gazđasági hetilap preambulumában meghatáľozott Pest-
buđai Látkép c. mellékletében havonta egy alkalommal a keriilettel kapcsolatos hírek,
cikkek 1 oldalon történő megjelentetésére vonatkoző megá||apođást _ <jnként váIIaIt feladat
-, mely fedezetének biaosítására a 2015. évre e|őzetes kötelezettséget vá'ILaI összesen
bľuttó 2.67I,3 e Ft összegben a 11103 cím dologi elófutnyzatára. Feđezete az
onko rmany zat saj át bevéte l e.

b) 2015. december 3l-ig meghosszabbítja a Théma Lapkiadó Kft-vel, hirdetési felületek
megvásarlásaľa vonatkoző hirđetési keretszerződést _ önként vállalt feladat -, mely
fedezetének biaosításźra2015. évre előzetes kötelezettséget vállal ĺisszesen bruttó 1.596,7
Ft cisszegben a 11103 cím dologi e|oirányzatára.Feďezete az onkormányzat saját bevétele.

c) 2015. december 3l-ig meghosszabbítja a képviselő-testĹileti ülések on-line közvetítése
ttlrgyában kötött szo|gá|tatási szerzőďést _ önként vállalt feladat -, mely fedezetének
binosításźra 2015. évre e|őzetes kötelezettséget váIIaI összesen bruttó 3.352,9 e Ft
ĺisszegben a 11103 cím dologi e|őfuányzatfua.Fedezęte az onkormányzat saját bevétele.

d) a határozat a)-c) pontja alapjtn felkéri a polgármestert a megbízási
szeruó đé smó do sítás ok a|áír ásfu a.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a)-c) pont esetében 2014. december 04., d) pont esetében}}I4. december 31.

Dľ. Kocsis N I.áté
Megá||apitja, hogy 13 igen, 4 nem, I tartőzkodással a Testület elfogadta ahatározatot'
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sZAv AZ^SNAL JELEN VAN l s KÉpvĺspl.o
,ą. Hĺ.ľÁn oZ ATHIZ AT ALHIZ vnĺ o s ÍľBrr szóľo g g s Éc szÜr s Écps
HATAROZAT:
f37t2014. (Kr.04.) 4 NEM r ľanľózronÁssĺ,r-13IGEN

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I4.a) 2015, december 31-ig meghosszabbítja a Heti Yźl|asz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató
Kft-vel, a Heti YáIasz c. kĺlzéleti-gazđasági hetilap preambulumában meghataľozott Pest-
budai Látkép c. mellékletében havonta egy alkalommal a keľülettel kapcsolatos hírek,
cikkek 1 oldalon történő megjelentetésére vonatkoző megá||apodást _ ĺjnként vállalt feladat
-, mely fedezetének biaosítására a 20|5. évre e|ozetes kötelezettséget vállal összesen
bruttó f.67|,3 e Ft összegben a 11103 cím dologi eIoirźnyzatźna. Fedezete az
onkoľm an y zat saj át b evétele.

b) 2015. december 3l-ig meghosszabbítja a Théma Lapkiadó Kft-vel, hirdetési felületek
megvásćrlásáľa vonatkozó hiľdetési keretszęrzóđést - önként vállalt feladat -, mely
fedezetének biztosítástna20115. évre e|őzętes kotelezettséget va|La| cisszesen bruttó |.596,7
Ft összegben a 11103 cím dologi e\óírźnyzatára.Fedezete az onkormźnyzat saját bevétele.

c) 20t5. december 31-ig meghosszabbítja a képviselő-testtileti iilések on-line közvetítése
tátgyábarl kotött szo|gáItatási szerzođést _ ĺjnként vállalt feladat -, mely fedezetének
bíztositására 2015. évre e|őzetes kötelezettséget vźi|a| összesen bruttó 3.352,9 e Ft
összegben a 11103 cím dologi elóirtnyzatáta.Feđęzete az onkoľmányzat saját bevétele.

d) a hatźrozat a)-c) pontja alapján felkéri a polgáľmesteľt a megbízásí
szeruo désmó do s ítás ok aIáír ásźr a.

Felelős: polgármesteľ
Hatańdő: a)-c) pont esetében 2014. december 04., d) pont esetében2}I{. december 31.

Dr. Kocsis M:áúé
S zav azást a bo c sátj a a határ ozati j avas l at 1 5 . p o ntj át.

A Képviselő-testiilet úgy dtlnt, hogy

15. a) 2015. évtől négy év időtaľtamĺaazá|Lanlhźztartási és szĺímviteli, költségvetési előíľások
folyamatos vá|tozásáĺa jogszabá|ykövetési, szoftveľfrissítési, tanácsadási és

adatkaľbantartási szo|gá|tatásra, mind Polgáľmesteri Hivatal, mind az önkormtnyzati
intézmények vonatkozásában cisszesen 5.638,8 e Ft összegben előzetes kĺitelezettséget
vá|IaI, éshozzájźrul a CompuTREND 2000 Kft-vel való szeruődéskcjtéshez - a 11706-02
cím dologi eLóirźnyzatáľa - kötel ező fe|adat _ 3.246,0 e Ft-ra, a 1220I.02 cím - kĺjtelező
feladat - dologi e|őfuányzatára 2.392,6 e Ft-ra, az Önkormźnyzat saját bevételeinek
terhére.

35



b) a hattĺtozat a) pontja a|apján felkéri a jegyzőt és a polgármestert a szerződések
megkötésére.

Felelő s : poIgármest er, jegyző
Hataridő: a)-b) pont esetében 2014. december 04., c) pont esetéb en 20].4. december 3 1 .

Dr. Kocsis Máté
Megállapítj a, hogy 1 5 igen, 2 ĺem, I 1'artőzkodással a Testület' elfo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts KÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z Hĺnĺo s ÍľpTT SZoToBB S ÉG SZÜK S ÉGE s
HATÁROZAT:
238ĺ20L4. (KI.04.) 15IGEN 2 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

15. a) 2015. évtől négy év időtaĺtamĺaaz á|Iałnháztarĺási és számviteli, kĺĺltségvetési előírások
folyamatos váItozásźtra jogszabá|ykövetési, szoftveľfrissítési, tanácsadási és

adatkarbantartási szolgźtltatásľa, mind Polgĺírmesteri Hivatal, minđ az önkormányzati
intézmények vonatkozásában cisszesen 5.638,8 e Ft összegben előzetes kötelezettséget
váLla|, éshozzźtjárul a CompuTREND 2000 Kft-vel való szerzodéskĺjtéshez - a I|706-02
cím dologi e|oirtnyzatara - kötelező feIađat - 3.246,0 e Ft-ra, a I220I-02 cím - kötelező
feladat _ dologi elófuźnyzatfua 2.392,6 e Ft-ra, az onkormányzat saját bevételeinek
terhére.

b) a határozat a) pontja a|apjan felkéri a jegyzőt és a polgáľmesteľt a szeruodések
megkötésére.

Felelős : polgármest er, jegyzó
Hataĺi'đő: a)-b) pont esetében 2014. decęmber 04., c) pont esetében2}l4. december 31.

Dľ. Kocsĺs M:áté
S zav azásr a b o c s átj a a hattn o zati j avas l at l 6. p ontj át.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

16. a 2015. évi közfogla|koztatás megszervezésére és lebonyolításétÍa _ kĺitelező feladat - a
2015. évi költségvetés teľhérę előzętes kötelezettséget vállal 20.000,0 e Ft keretĺjsszegben
a mfüodési céltartalékÍa, melynek fedezete az onkoľmányzat saját bevétele.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20I 4. decembeľ 04.
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Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 3 tartőzkodással a Testület elfogadta a kovetező
határozatot:

1ZAVAZÁSNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHc. Z unĺo s ÍľpTT SZó TÖB B SÉG SZÜK SÉGES
HATÁROZAT:
f3gĺ20Í4. (xII.04.) 15 IGEN 0 NEM 3 TART('ZK0DÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

16. a 2015. évi kĺ}zfogla|końatás megszervezésére és lebonyolítására _ koteIezó feladat - a
20|5. évi költségvetés terhére előzetes kĺjtelezettséget vállal 20.000,0 e Ft keľetĺjsszegben
a mfüödési céltaľtalékľa, melynek feďezete az onkormźnyzat saját bevétele.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 20I 4. december 04.

Dr. Kocsis M:áLté

Szavazásra bocsátja ahatfuozati javaslat 26. pontját.

A Képviselő-testület úgy dĺint' hogy

26. felkéri a polgármesteľt' hogy a hatfuozatban foglaltakat a 2015. évi kĺiltségvetés
tervezéséné| és az azt kcjvető évek tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatfuiďő: az onkoľmźnyzat 2015. évi kĺiltségvetéséről szóló önkormźnyzati rendelet és

az azt kĺjvető évek k<jltségvetéséről szóló önkormtnyzati rendelet elfogadása.

I)ľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 3 taľtózkodással a Testtilet elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN ts KÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ vnĺo s ÍľpTT SZóTÖB B SÉG szÜrsÉcBs
HATÁROZAT:
240t20t4.(xll.04.) 15 IGEN 0 NEM 3 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

26. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatátozatban foglaltakat a 2015. évi költségvetés
teľvezéséné| és az aztkovető évek tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő az Önkoľmtnyzat20|5. évi költségvetéséről szóló tinkormányzati ľendelet és

az ań. követő évek költségvetéséľől szóló önkormźnyzatí rendelet elfogadása.
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Napiľend 3i3. pontja
Javaslat az iinkorm ányzat számviteli polĺtikáj ával kapcsolatos döntésekre
(íľásbeli előterj esaés)
Előteľj esĺ ó : Egry Attila_ alpolgármesteľ

Dľ. Kocsis M:áLté
Az elotefiesztést abizottságmeglźtrgyalta. Napirendvitáját megnyitja. Megadja a szőt Jakabfy
Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Kétďez| nincs-e valamilyen mód arra, hogy 4-5 évente vagyonleltárt készítsenek?

Dľ. Kocsis M:áté
Y á|aszadásr a me gadja a szőt Páľis Gyulán é P énzugyi Ügyo sztályv ezetőnek.

Párĺs Gyuláné
A számviteli törvény szerint nem lehet azt csinálni, hogy az egyLk évben így értékeli a
vagyont, a másik évben úgy. A forgalmi értékek, amik eddig szeľepeltek a
vagyonkataszterben, benne lesznek, csak nem kerülnek aktua|izá|ásra. A számviteli
alapelvnek a folytonosságot követni kell.

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

A napirend v itáj át |ezáq a, S zav azást a b o c s átj a a hatźr o zati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. szĺímviteli politikai irányelvként rcgzíti,hogy az onkoľmanyzat azuz|eti vagyon év végi
értékelése során f0I4. évtől nem él a piaci értékelés lehetőségével.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. december 04.

2. felkéri a jegyzőt az onkormtnyzat számviteli politikájában ahatáĺozatban foglaltak
átvezetésére.

Felelős: jegyző
Hatźriđł5: 20I 4. đecembeľ 3 1 .

Dľ. Kocsis M:áLté

Megá||apítja, hogy 16 igen, 0 nem, 2 tartőzkođással a Testiilet elfogadta az a|ábbíhatáĺozatot.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ AT]H) ZAT ALH)Z EGYS ZERU szoľo g g sÉc szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
241ĺ20|4. (xII.04.) 16IGEN 0 NEM 2 TARTOZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. számviteli politikai irányelvként rogzíti,hogy az onkoľmányzat az:úzleti vagyon év
végi értékelése során 20|4. évtől nem é| apiaci értékelés lehetőségével.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20 1 4. december 04.

2. felkéri a jegyzőt az onkormźnyzat számvitęIi politikájában a hatéľozatban foglaltak
tĺťrĺezetésére.

Felelős: jegyző
Határiđó: 2014. december 3 1 .

4. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztés

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat az MNP III Társadalmi és Gazdasági alprogramokhoz kapcsolĺódĺi
dti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjeszés)
Előterj e szt.' 

äľiľł: YÍĘ ;ľul1iffi:'...
Kaiser József - képviselő
Balogh István - képvíselő

Dr. Kocsis Máté
i A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

. Komássy Ákos
l Vannak még nyiwa áILő pá|yázatok, még nem teljesen összerakott alprogramok ebben a
: taľsadalmi és gazdasági alprogľamban. A bizottsági iilésen foltette a kérdéseit és kapott is ľá
. vá|asń. Ev elején belépnek a Magdolna Negyed Pľogram III. szakaszĺínak utolsó félévébe. El

kellene kezdeni a progľam vívmányait vizsgá|ni, a pľogľam fenntartását és továbbfolytatásźlt
hogyan tudják majd megoldani. A háľom hónap meghosszabbítás fontos része a pľogĺamnak,
mert a társadalmi programok egy része nem fudna befejeződni' hogyha eÍTe nem kęľĹilne sor.

' Nagyon fontosnak tartja, hogy az eléľt eredményeket, az intézmények fenntarthatőságát,

1 Íinanszírozhatőságát lássák. Az onkormányzatnak milyen további kötelezettségei vannak, ha
'! a tĺĺrsadalmi eľedményeket hosszabb távon fenn szeretné tartaľĺ? EzeI<rőI időben kell
i intézkedni.
..

i] Dľ. Kocsis lNĺáLté

. Egry Attila alpolgármester úr adja meg avźiaszt.
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Egry Attil
Az MNP III. uniós pľojekt, amelyre ferrrrtaľtási kötelezettség van. Az onkormányzat
elkötelezett arra,hogy az e|ért eredményeket fenntaľtsa azon tul, hogy vá||a|ta is az Európai
Unió felé. Keresik a lehetőséget, hogy 2015. szeptember :után ezek a programok hogyan
tudnak folýa,tódni. Je]en pillanatban két megoldási lehetőséget látnak, az egyik az
onkormányzat váI|a|ja sajźt intézményrendszeľén kereszttil saját költségvetésével, hogy ezek
a programok, ezek a létľehozott intézmények tovább műkcjdnek. A másik lehetőség, hogy
civil partneľeket keresnek, amely folyamatban van, és szeretnék őket bevonni a további
egyiittműk<jdésbe. Kĺjzös együttmfüödéssel a következő években a szociális mosodát, és a
Fiumei-Dobozi téren műkodő kis intézményfüet tovább tudjfü mfüödtetni, és ott a funkciók
elérhetőek lesznek a negyedben élők számára.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Az eloterjesztésben többlet pénzeket szeretnének még kérni, nagyon helyes, ha megadjfü.
Ennek a legnagyobb tétele 460 millió forint, ami cinmagábarl a társasházak fe|ÍĄításźna sző|.
Eredetileg ilyen ľész nem volt csak onkormtnyzati saját tulajdonu házakat újítottak ťol
legfőképpen. Ha megkapj tk ezt a 460 millió forintot a társasházaL<ra, akkor milyen
intenzitással fogjĺĺk eztmegkapni? Mennyire támogatj a eń. az Európai Unió?

Dr. Kocsis M:áúé
Megadja aszőt Egľy Attila alpolgĺíľmester úmak.

Egry Attila
A Képviselő Ur annyiban téved, hogy az MNP III. Progľambaĺl voltak társashźnak,
konzorciumi paľtneľként szerepeltek, el is készĺiltek a felújítással. Egyébként ezek sikeresek,
akárcsak a Teleki téren álló hazak is, amelyek társashazak. Igy nem beszélhetnek egy új

programelemről, hanem a meglevő és kifejezetten sikeres programelemmel jelentkeznek az
MNP III-ná1, hogy többletforľást hívjanak le a programtą mert úgy tűnik, hogy van
rendelkezésre ál1ó szabad foľás még az uniós pénzeken beltĺl. A másik szempont még esetleg
kérdéses lehet, hogy a társasházakat ľészesítik előnybe. Egyrészt ez egy vállalás volt a 2014-
2019-es önkoľmanyzati ciklusra, hogy szeretnének minél több lehetőséget biztosítani a
taľsashrĺzaknak, hogy megújuljanak. Másrésú,, amemyilben ezt a forrást megnyerik, rendkÍvĹil
gyorsan kell felhaszná|ni, mert a most kifutóban levő uniós koltségvetési ciklusban adott
támogatts, ekképpen hosszú távú softprogramokat nem fudnának finanszírozni, bar nagyon
szeľettek volna. A táľsasház másik problematikája kérdésként merülhet fül, hogy a tźxsasház
magantulaj don, ez így vaĺ, de nem a |l| magantulajdonľa keľülnek a felújítások, hanem a
társasházi kcjzös tulajdont lehet ebből a fonásból megújítani. Ez gépészeti, statikai,
homlokzati egyéb felúj ításokat tesz lehetővé.

Dr. Kocsis lIáLté
Megadja a szőt đr. Eross Gábor képviselő úľnak.
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Dr. Erőss Gábor
Csatlakozik Komássy Ákos képviselőtáĺsához,hogy ezeknagyon fontos programok, fontos
ezeket továbbvinni, de Alpolgáľmester Uľ már biztosította is ezekľől. Nagyon fontosnak l'art;a
az ugynevezett softelemeket, mert a jövő évi költségvetésbęn újabb megszonttlsokat tervez az
Országgyulés és így a szociális he|yzet varhatóan romlani fog. Az onkormányzatĺak
kötelessége a lehetőségeihez képest ellensúlyozni a terepen, ezek a programelemek, ha ezeket
továbbviszik alkalmasak arra. Tegyék meg azt, ami tőlük telik.

Dľ. Kocsis N{.áté
Lehet, hogy kiemelten reménykeđnek abban, hogy ľomlani fog a szociális helyzet, de
tényként legyenek, kedvesek ne jelentsék eztki, mert ez nem fedi a valóságot' Az e|mÍit 4
évben sem volt ígaz, még csak visszamenőleg sem fedi a valóságot. A jövőľe nézve pláne
nem. Megadj a a szőt Komássy Akos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
A többletforľás igény, amelyet a bérlakásokĺa, és a tźrsasházi közös tulajdonok felújítására
igényelnek, eZ a korábbi konzoľciumi projekten tulmutató taľsasházfejlesztést jelenti az MNP
III. részeként, ha jól érti. Uj ttrsasházi felújítási forrásokról val sző? Nagyon fontosnak tartja,
de a béľlakásokat még fontosabbnak tartsa.

Dľ. Kocsis Máté
Megađj a a szőt Egry Attila alpolgármesteľ úrnak.

Egry Attila
Jól mondja a Képviselő Ur. A tźĺrsashźz tésze a projektnek' amely |ęzáru|t. Abérházaknak a
felújítása folyamatban van, év végéig az ĺisszes bérház felújítása megtĺiľténik. A legutolsó a
Nagyfuvaros utca f6. i||etve még aLujza utcában a22. egyébként a bontás miatÍ. ez az egy)
ami el fog csúszni. Az összes tobbi időre elkésztil. Ekképpen most új konzorciumi paľtneľeket
tudnak keresni és vatJak a taľsasházak jelentkezését, ftilvették a kapcsolatot velfü,
teľmészetesen csak előzetesen, mert a pźiyázatot most adják be. Lesz egy átfutási iđő az
elbíľálásľa, és ahogy megnyerik eztapénzt. lehet szeruődni és indítani a munkát.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megadja aszőtJakabfu Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Polgĺĺrmester Ur megegyezte, hogy a szegénység az elmúlt 4 évben sem n<jvekedett. Nem
szeľetne nagyon belemenni ebbe a vitába, azt javaso|ja,hogy nézzék meg a statisztikákat, az
fog abból kijönni, hogy a szegénység igen-igen nĺlvekedett. Visszatérve a taľsasházak
feltĄíttsára, azt is megkérdezte, hogy ezeket a többletigényeket, amelyeket most akamak
beadni, milyen támogatási intenzitással fognak - kedvező elbírálás esetén - váĺhatőan
megkapni, męrt ez is egy fontos része, amikor felújításokĺól beszélnek, mert fontos, hogy a
tźtr sasházaknak mennvivel kell beszállniuk.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt Egry Attila alpolgármester úrnak.
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Egry Attila.
Képviselo Ur kéľdésére azt tudja mondani, hogy 100 %-os intenzitásra számítanak, ahogy a
program eđdigi ľésze is, így a többí része is I00 Yo lesz.

Dľ. Kocsis N.ĺ.álté

Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselő úmak.

Dľ. Eľííss Gá|roľ
A Gini index nem pusztán a szegénységet méri, hanem az egyeĺIőt1enségek értékét, tehźLt

benne van minden társadalmi réteg, hogy egymástól hogy távolodnak, hogy hogyan erősodik,
vagy gyengül a társadalmi kohézió. Ebben a tekintetben nagyon rossz tendenciákat észlelnek.
Igaza van Polgármester Úmak, hogy amíg nem fogadták el a jövő évi költségvetést, addig
nem lehetnek biĺosak abban, hogy ez aheIyzetjövőre is romlani fog. Késziiljenek ľá, hogy
romolni fog, és tegyenek meg mindent, hogy helyben ezt ellensú|yozzák. Reménykedjenek,
hogy az országgyĺllés nem fogja a kĺiltségvetési tervezetet a jelenlegi formájában elfogadni.

Dr. Kocsis ľĺ.áúé
Megállapítja, hogy az eloterjesńés ttrgyában további kérdés, hozzásző|áS nem érkezeÍÍ.. A
napirend vitźtjźtlezárja, és szavazásra bocsátja a következőhatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) kezdeméĺyezi a KMOP-S.1.1'lB-I2-k-2012-0001 azonosító szám,(l, a Budapest

Józsefuáros Magdolna Negyed Pľogľam III. projekt költségvetésében az ,,Oná||őan nem
támogatható szoft l Tźnsada|mi, kozosségfejlesztési, biĺnmegelőzési, szociális, képzési és

foglalkoztatási pľogramok'' megvalósítása során felnem haszná|t támogatás (maradvány),
jelenleg is megvalósulás alatt lévő projektelemekre történő fe|hasznáIźlsát az alábbiak
szerint:

ľársadalmio ktiziisségi, szociálĺs
ís bűnmegelőzési alpľogľam

Feladat-
ellátás
jellege ĺ
kts. típus

Kezdés
Hosszabbítás
szükségesség
e

Maradvány-
felhasználás
javasolt
łisszege

T1 Epiilet fetújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő pľogramok

Tt/
t-2

Taľsadalmi akciók
megszervezése
(lomtalanítás, parkok
takarítása, zö|d udvarok
kialakítása)

saját

teljesítés
JSzSzGyK,
JKFVSZ I

bér + külső
szo|gáItatő

k

20131051

11

az épület-

felújítások
múszaki
tartalmának

bővítése miatti
tĺjbbletfeladatok

, épület-

felújítások
utógondozása

2.030.730

TI/
ĄJ

Lakossági tźi1ékońatás,

tanácsadás (ezeĺ beltil:

InfoPont, Szomszédsági
hazfelugy elők, JSzSzGyK
és JKFVSZ

2013/03t

18
8.156.442
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pľoj ektassZisztensek)

T2 KesztyiÍgyárKtiztisségiH:á.zszo|gá|tatás-bővítés

T2/
I

A KesĄnígyaľ Kĺizösségi
HázT2lI progľamjai

feladat-
ellátási

szerződés l
szo|gźůtatás

f0r3/03/

01

lakossági
igények

5.595.153

T3 Bűnmegelőzési programok

T3l
2

Szomszédsági rendőr
pľogram

megbízźsi
szeruődés l
szo|gá'Ita

tás

2013105/

02

lakossági
igények

6.57r.230

T3/
a
J

Bűnmegelőzési stratégia,

cselekvési terv
(viktimizációs suľVey'
antiszoc. teammunka)

megbizási
szeruődés /

szolgźitatás

2013103/

19

eredménýelen
beszeľzési
eljĺáľás miatt
egyes

munkafĺázisok
késedelme,

szolgáltatások
fejlesztése

0

T3/
4

99-es busz kísérleti
projekt

20131031

I9
0

T4 Szociális programok

T4t
I

Közterületi
ártalomcsökkentő
szolgáltatások

megbízási
szerződés l
szoIgáltatás

20t5l0r/

01

eredménýe1en
beszerzési
eljáľás miatt
kezdés
késedelme

0

T4/
2

Intenzív családmegtaľtó

szolgáLtatás ok, motiváci ó s

csomagok biztosítása

saját

teljesítés

JSzSzGyK,
/bér+
külső
szo|gźitatő
k

2013103/

18
eredménýe1en
Progľamalap
pá|yźzatok

miatt a kezdés

késedelme

1.s78.351

T4l
3

Családfejlesztési
szolgźlltatás, motivációs
csomagok biztosítása

2013t03t

18
4.166.039

T4t
4

Tehetséggondozźs
megbízási
szerzóđés l
szo|gáItatźs

20r41091

15

eredménýelen
kozbeszerzésí
eljáľás miatt a

kezdés

f.802.882
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késedelme,
szakmai
taľtalom
bővítése

T5 Ktiziisségfejlesztés

T5/
I

A Fiumei út és Dobozi
utca közcjtti területek

FiDo megaýtásához
kapcsolóđó szociális
program

saját

teljesítés

JSzSzGyK,
lbér

20r4t06/

16

a létesítmény

felépítésének és

hasznáIatba
vételének

késedelme,
szolgáltatás
fejlesztése

7.204.428

T5/
2

A Kźivária tér
megúj ításahoz kapcsolódó
szociális program

megbízási
szerződés l
szolgáltatás

f0I4/05/

02

szo|gáItatts
fejlesztése

2.336.2s6

Gazdasági, foglalkoztatásÍ alprogram, a gazdasálgfejlesztés pľojekte|emei

G1 Képzésĺ progľamok

G1

A Kesztyĺĺgyár Közösségi
Haz, programjai (p1.:

készségfejlesztő
képzések, 10 osztályos
fe|zérk' képzés)

feladat-
ellátási
szerződés l
szo|gá|tatźs

20131031

01

lakossági
igények

1.417.419

G2 Foglalkoztatási programok

G2

A Kesztyĺĺgyár Közcisségi
Hźn programjai cisszesen

(pl.' álláskereső Klub,
tanácsadás megváltozott
munkaképességűek
részére, álláskereső
tréning, ,,PáIyárrl felé'',
''Üdv a klubban'',

Munkába állást sesítő
klubok)

feladat-
ellátási

szerződés l
szo|gáItatźs

2013/03/

01

lakossági
igények

r.232.901

G2ĺ
4

Karrieľút fejlesztés és

tanácsadás, diákmunka
mentorálás

megbízási
szerződés /
szo|géitatźs

2013/12/

03

eredménýelen
beszeruési
eljźrź.s miatt a
kezdés

r.2r9.3r4
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késedelme,
lakossági
igények

G2t
5

Köz(össégi)-hely szociális
mosoda

sď1źt

teljesítés

JSzSzGyK,
/bér

20r41061

I6

a helyiség
felújításanak és

használatba
véte1ének

késedelme,
szoIgá|tatás

fejlesztése

2.568.s3s

G2/
6

Tarsadalomból
kirekesztett nők
foglalkoztatása és

rehabilitációja

megbízási
szerzőđés /
szolgáltatás

20141071

01

eredménýelen
kozbeszeruési
eljarás miatt
kęzdés

késedelme,
szakmai
tartalom

bővítése

2.845.852

Osszesen 49.725.532

b) kezdeményezi a KMOP-5.|.IlB-|2-k-2012-000I azonosító szź.ľnu, a Budapest Józsefraľos
Magdolna Negyed Progľam III. projekt 4l201l. (I. 28.) Koľm. ľendelet 61lA. $-a szerinti
szaknai, műszaki tartalom bővítését és az eľeđeti elszámolható összk<iltség 15%-át meg nem

haladó méľtékű többlet támogatási igény benyújtását az a|źlbbiak szerint:

Projektelem

Nettó
becsíłlt
kiikség

@FA

Á1a t;ssz"ge

(eFt)

Bruttó
becsült
költség
(eFĐ

EIszámolható
köItség (eFĄ

Bérlakások korszerűsítése,

energiahatékonyságot növelő,
lakhatási, és fenntaľtási

ktiltséget csökkentő

beavatkozások

96 68s 26 105 122790 96 685

Tźrsasházi tulajdonban lévő
lakó épületek felúj ítása

365 000 98 550 463 s50 463 550

Ktizĺisségi sportudvaľok,

sportpályák megvilágítása
10 000 2 700 12700 12700
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(FiDo, Dankó u. 18., Homok
v.7.)

Osszesen 471 685 L27 355 s99 040 572935

Egyuttal kezđeméĺyezi az MNPIII projekt befejezési hatĺíľidejének 2015.05.30-ról
20 1 5.08.3 0-ra történő módosítását.

c) ahatźnozat a-b) pontja a|apján kezdeményezi a Nemzetgazđasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési operatív Programok Irtnyítő Hatósága felé a KMOP-S.1.IlB-I2-k-2012-0001
azonosító szt.ĺní, a Budapest Józsefuáros Magdolna Negyed Progľam III. projekt Támogatási
S zerző désének módo s ítását.

d) felkéri a Rév8 Zrt-t a Tĺĺmogatási Szerződés módosítás dokumentáciőjanak az érintett
Projekt Megvalósítő Szervezetekkel közĺjsen töľténő összeállításáĺa és a hatźttozat b) pont
a|apján összeállított részletes szakmai, műszaki taľtalom Képviselő-testület szźtmáĺa történő

benýjtására'

e) felkéri a polgármestert a módosítási kéľelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum
a|áírására és Pro Regio Kĺizép-Magyarorczági Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznű Kft .. r észér e történő benýj tásáľa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a-c), e) pontok esetében 2014. december a.; d) pont esetében a KT 2015. évi első

rendes ülése

2. a) e|ozetes ktitelezettséget vállal hatźrozat|an időre évente 635 e Ft ĺisszegben a közösségi
spoľtudvarok' spoľtpályák megvilágitása (FiDo, Dankó u. 18., Homok v.7.) ĺjnként vállalt
feladat fenrftartástra a helyi adóbevételek terhére.

b) felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontbarl foglaltakat az éves kÓltségvetések készítésénél
vegye figyelembe.

c) felkéri a polgáľmestert vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a megvalósult térvilágítás-
há|őzatokat a Budapesti Dísz- és Kĺizvilágítási Kft. milyen feltételekkel tudja átverĺri
üzemeltetésrę.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáľidő: a)-b) esetén a mindenkori költségvetés készítése, c) pont esetén 2014. decembeľ 04.

Dľ. Kocsis N.{.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 18 igen szavazattaI, e||enszavazat és
tartő zko đźts nélktil elfo s adta.

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN tg KÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ Hĺľlĺo s ÍľpTT S ZóToBB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
24212014. (KI.04.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL



A Képviselő-testtilet úgy dcĺnt, hogy

1. a) kezđeméĺyezi a KMoP-5].IlB-12-k-2012-0001 azonosító szźmu, a Budapest
Józsefiláros Magdolna Negyed Pľogram III. pĺojekt koltségvetésében az ,,Oná||őan nem
támogatható szoft l Tźtrsadalmi, kĺizĺisségfejlesztési, bűnmegelőzési, szocitllis, képzési és

foglalkoztatási progľamok'' megvalósítása során fel nem haszná|t támogatás (maľadvány),
jelenleg is megvalósulás alatt lévő projektelemekľe töľténő felhaszĺáIźlsát az alábbiak
szerint:

ľársadalmi' kiizösségi, szociális
és bűnmegelőzési alprogram

Feladat-
ellátás
jellege ĺ
kts. típus

Kezdés
Hosszabbítás
sziikségesség
e

Maľadvány.
felhasználás
javasolt
összege

T1 Epůilet felújításhoz kapcsolódĺí, a lakosság bevonását segítő pľogramok

T1/
r-2

Taĺsadalmi akciók
megszeľvezése
(lomtalaĺrítás, parkok
takaritása, zo|d udvarok
kialakítása)

saját

teljesítés

JSzSzGyK,
JKFVSZ /

béľ + kiilső
szo|gźitatő

k

2013ljsl

11

az épület-

felújítások
műszaki
1.artalmáĺak
bővítése miatti
t<ibbletfeladatok

, épület-

felújítások
utógondozása

2.030.730

TI/
a
J

Lakossági tájékoztatás,

tanácsadás (ezen belül:
InfoPont, Szomszédsági
házfe|igy elők, JSzSzGyK
és JKFVSZ
proj ektas szi sztensek)

2013/03t

18
8.r56.442

T2 KeszfyiĺryárKöziisségilJá-zszo|gá|tatáts-bővítés

T2l
1

A Kesztyűgyár Közcisségi
HźnT2l| pľogramjai

feladat-
ellátási
szerződés l
szo|gźitatás

20131031

01

lakossági

igények
5.595.153

T3 Bűnmegelőzési progľamok

T3/
2

Szomszédsági rendőľ
progľam

megbizási
szerzođés l
szo|gáIta

tás

2013/0s/

02

lakossági
igények

6.57r.230

T3/ Bűnmegelőzési stratégia, megbízźsi 2013t03t eredménýe1en 0

47



3 cselekvési terv
(viktimizációs survey'
antiszoc. teammunka)

szerződés /
szolgáltatás

I9 beszerzési
eljáľás miatt
egyes
mllnkafäzisok

T3t
+

99-es busz kísérleti
projekt

20131031

19

késedelme,

szolgáltatások
fejlesztése

0

T4 Szociális progľamok

T4l
I

Közteľületi
áľtalomcsĺjkkentő
szo1sáltatások

megbízási
szerzőđés l
szo|gáItatás

20r5l0U

01

eredménýelen
beszerzési
eljaľás miatt a

kezdés
késedelme

0

T4t
2

Intenzív családmegtaľtó

szolgá|tatźls ok, motivác i ó s

csomasok biztosítása

saját

teljesítés

JSzSzGyK,
lbér+
külső
szo|gá|tatő

k

2013/03t

18
eredménýelen
Pľogramalap
pá|yázatok

miatt. a kezdés

késędelme

1.578.351

T4/
a
J

Családfejlesztési
szo|gáItatás, motivációs
csomagok biztosítása

20131031

18
4.166.039

T4l
4

Tehetséggondozás
megbizási
szerződés l
szolgáItatźs

20141091

15

eredménýelen
kozbeszerzésí
eljarás miatt
kezdés
késedelme,

szakrnai
taľtalom

bővítése

2.802.882

T5 Kiizösségfejlesztés

T5/

I

A Fiumei út és Dobozi
utca kĺjzötti teľületek
FiDo meg,Újitásához

kapcsolódó szociális
program

saját
teljesítés
JSzSzGyK,
lbét

20141061

T6

a létesítmény

felépítésének és

haszná|atba
vételének
késedelme'

szolgáItatás
fejlesztése

7.204.428

Ts/
A KáIvfuia tér
megúj ításahoz kapcsolódó

megbízási
szeruődés /

fjr4t0s/ szolgá|tatás 2.336.2s6
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2 szociális progÍam szo|gáItatás 02 fejlesztése

Gazd as á gi, fo glalkoztatási alp ro gram, a gazdaságfej lesztés p roj ektelemei

G1 Képzési progľamok

G1

A Kesztyűgyár Közösségi
Haz programjai (p1.:

készségfejlesztő
képzések, 10 osztályos
felzźlrk. képzés)

felaĺĺat-
ellátási
szerzőďés l
szo|gáItatás

2013103/

01

lakossági
igények

r.4r7.4r9

G2 Foglalkoztatási programok

Gf

A Keszrytigyár Közösségi
Hźz ptograrýai összesen
(pl.' álláskereső Klub,
tanácsadás megvá"|tozott

munkaképességűek

tészére, álláskeľeső

tréning,,,Pályám felé,,,

''Üdv a klubban'',
Munkába állást sesítő
klubok)

feladat-
ellátási
szerződés l
szolgáItatás

20131031

01

lakossági
igények

r.232.901

G2l
4

Karrięrut fejlesztés és

tanácsadás, diákmunka
mentorálás

megbízási
szerződés /
szo|gźitatás

2013tr2l

03

eredménýelen
beszeľzési
eljaľás miatt
kezdés
késeđelme,

lakossági
igények

r.219.3r4

G2/
5

Köz(össégi)-hely szociális
mosoda

saját

teljesítés

JSzSzGyK,
lbér

20141061

16

a helyiség
felújításĺának és

haszntiatba
vételének

késedelme,

szolgźitatás
fejlesztése

2.568.s3s

G2/
6

Taľsadalombó1
kirekesztett nők
foglalkoztatása és

rehabilitációja

megbízási
szerzódés l
szolgáltatás

20141071

01

eredménýe1en
kozbeszerzési
eljarás miatt
kezdés

2.845.8s2
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késedelme,
szakmai
tartalom

bővítése

Osszesen 49.725.532

b) kezđeményezi a KMoP-5.I.IlB-I2-k-20I2-00u azonosító szźlmu, a Budapest Józsefuaľos
Magdolna Negyed Program III. projekt 4/2011. (I. 28.) Korm. ľendelet 6IlA. $-a szeľinti
szakmai, miĺszaki tartalom bővítését és az eľedeti elszámolható összkoltség 15oÁ-źi meg nem
haladó méľtékű többlet támogatási igény benffitását az alábbiak szeľint:

Projektelem

Nettó
becsült
költség
(eFt)

Ąfa összege

(eFĐ

Bruttti
becsíilt
költség

@FA

Elszúmolható
kökség (eF)

Bérlakások korszerűsítése,

energiahatékonyságot növelő,
lakhatási, és fenntaľtási
költséget csökkentő
beavatkozások

96 68s 26 10s Izf 190 96 685

Tźttsasházt fulajdonban lévő
lakó épületek felúj ítása

365 000 98 5s0 463 ss0 463 550

Közösségi sportudvarok,
spoľtpályák megvilágítása
(FiDo, Dankó u. 18., Homok
11.7.)

10 000 2 700 12 700 12700

Osszesen 471 68s 127 355 s99 040 572 935

Egyuttal kezdeményezi az MNPIII projekt befejezési határidejének 2015.05.30-ró1

20 l 5. 08.3 O-ra történő módosítását.

c) ahatározat a-b) pontja a|apjźn kezdeményezi a Nemzetgazďasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési opeľatív Progľamok Irányítő Hatósága feIé a KMOP-S.1.1lB-I2-k-2012-0001
azonosítő számu, a Budapest Józsefuaĺos Magdolna Negyed Program III. projekt Támogatási
S zer ző dés ének m ó do s ítását.

d) felkéri a Rév8 Zrt-t a Támogatási Szerződés módosítás dokumentáciőjának az érintett
Projekt Megvalósítő Szetvezetekkel ktjzösen történő összeállítására és a hatfuozat b) pont
aIapján összeállított részletes szak'rnai, műszaki taľtalom Képviselő-testület számára történő

benyújtásaľa.
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e) felkéľi a polgármestert a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum
aláírására és Pľo Regio Közép-Magyarorczági Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Kozhasznű Kft. részére tĺjľténő benyújtásáĺa.

Felelős: polgármester
Hatźniđo a-c), e) pontok esetében 20|4. decembeľ a'; d) pont csetében a KT 2015. évi első

rendes ülése

2. a) e|ozetes ktjtelezettséget vállalhatározatlan időre évęnte 635 e Ft ĺlsszegben a közösségi
: sportudvaĺok, spoľtpályák megvilágitása (FiDo, Dankó u. 18., Homok u.7.) onként vállalt

feladat fenntartására a helyi adóbevételek terhére.

. b) felkéri a polgármestert' hogy a 2. pontban foglaltakat az éves költségvetések készítésénél
vegye figyelembe.

g) felkéri a polgármestert vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a megvalósult térvilágítás-
i háIőzatokat a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. milyen feltételekkel tudja átvenni

Ĺizemeltetésľe.

Felelős: polgáľmester. Határido a)-b) esetén a mindęnkori költségvetés készítése, c) pont esetén 2014. decembeľ 04.

5. Gazdálkodást, Gazdasilgi Tá rsas ágokat éľintő előterj esztések

Napiľend 5/1. pontja
Javaslat a Kerepesi űti benzinkút által használt łinkoľmányzzti terĺilettel
kapcsolatos megállapodás megkiitéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺĺ.túé _ polgáľmester

' Dr. Kocsis ls'Iáté

} A napirend vitájtltmegnyitja. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úľnak.

Komássy Ákos
orĺil aĺurat<, hogy az onkoľmányzathatáĺozottan Iép fel a kiesett bevétel behajtása érdekébe.

Bzek is fontosak.

, Dr. Kocsis ľ Iáté
l Kemények lesznek, megígéri. Megállapítja, hogy az előteqesńés tźtĺgyában további kéľdés,
,' hozztsző|ás nem éľkezett. A napiľend vitáját Lezáqa, és szavazásľa bocsátja a következő

I hatttrozatijavaslatot.
ir
i

l ,ą. Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1, hozzájáru| olyan tartalmú megállapodás megkötéséhez, amelynek a|apjáĺl a Magyar
AllamvasutakZrt. átađja az onkormźnyzatnaka2008'2009.,2010.,2011. ésf0I2. évekľe
vonatkozóan áItaIa, az oMV Hungária Asvanyolaj Kft. felé kiszźtmlázott béľleti đíjnak az
onkormányzat tu|ajđonából hasznáIt Budapest VIII. kerületí 3295Il5 és 3284915 he|yrajzi
számu tertiletekĺe jutő 35.I7% mértékrĺ tészét, amely összegszerűen2I 657 |23,-Ft + AFA.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Határiđo: 20I 4' december 05.

2. felkéľi a polgármestert, hogy folyasson tárgyalásokat az oMN Hungária Asvanyolaj Kft-
vel és a Magyar Allamvasutak Zrt-ve| a megállapodás a|ábbi tartalmi elemeiről, a
megállapodás kĺjtelező taľtalmi elemei az a|ábbi pontok:

a) a Magyar Államvasut ak Zrt.2008. és 2OI2. közötti 5 évľe vonatkozőan fizessen az oMV
Hungária Asvanyolaj Kft. által tĺjľtént bérleti díj teljesítés időpontja alapjtn számitott MNB
alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot.

b) az onkormányzat ígényli, hogy az oMV Hungária Ásványolaj Kft.2013. január 01.
napjátő| a Budapest VIII. kerületi 3295Il5 és 3284915 he|yrajzi számu terĹiletek után fizetendő
bérleti díj bírói letétbe teljesített összegéből ađja át az onkoľmáĺyzat tulajdonábóIhasznźit
teriiletekľe jutő tészét, amely 35.17%.

c) a Budapest, VI[. kerületi 3295Il5 és 3284915 helyrajzi szźlmu teľületeknek az oMV
Hungáľia Asvanyolaj Kft. általi további haszĺá|attról a megállapodás a|áírásátőIkezdve - az
adott évre a 3295I/5 he|yrajzi számű területre 1995. július 2I. napján kelt béľleti szerzodés
a|apjźn szárrńthatő bérleti díj alapul vételével - fizęsse meg a tertiletek hasznáIatźnak
ellenértéke címén az onkormáĺyzat tulajdonábő| hasznźit területekľe jutó tészt, amely
35.17%.

d) a megállapodás során az onkormányzatnak źrtadanđő béľleti dijljoga|ap nétkiili gazdagodás
megtérítése címén éfiadott összeg utźn a t<irvény alapjan jarő tita|ános forgalmi adót is
igényelni kell.

Felelős: polgáľmesteľ
Határíđő : a me gáIlapo dás me gköté s ének határiđej e 20 I 5 . dec emb er 3 1 .

3. a Képv.iselő-testĹilet úgy dönt, amennyiben a Magyaľ Államvasutak Zrt-vel és az oMV
Hungaľia Asvanyolaj Kft-vel a hatźrozat 1. és 2. pontjában foglalt tartalmi elęmekkel
megállapodás nem jön létre, az onkoľmányzat igényét bírói úton kell érvényesíti, ideértve a
Budapest VIII. keľületí 3295115 és 3284915 helyrajzi szźtmu terĹĺleteknek az onkormányzat
biľtokába való visszaađására vonatkozó igéný is.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. december 05.
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4. aZ onkormányzat akkor köthet a Budapest VIII. kerületi 3295Il5 és 3284915 he|ytajzi
szźtmu területeknek az oMv Hungáľia Asványolaj Kft. á|talí további hasznáIatźrő|
megállapodást, ha aMagyar Allamvasutak Zĺ. és az oMV Hungária Kft.. az előbb felsorolt
pontokban foglaltakat fizetési kötelezettségeket váI|a|ja, a Képviselő-testület eltérő döntése
hianyttban ennek időtaľtama nem lehet hosszabb a 3295115 helyrajzi számu területre 1995.
július 2I. ĺapjánkelt bérleti szerződésben meghatározottZ}Z). július 2l-ihatźnozottidőĺé|.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. december 05.

5. a Budapest VIII. keľĹileti 3f95ll5 és 3284915 he|yrajzi sztlmu teľületeknek az oMV
Hungaľia Asványolaj Kft. általi további haszná|atźról szóló megállapodás taľtalmazzon
garunciát aľra, hogy az onkormtnyzat a terület hasznáIatának ellenéľtékéhez a megállapodás
szerint hozzájusson, és a teriileteket az oMV Hungĺíria Kft. hasznźiatźtnak megszűnésekor
visszakapja, továbbá az oMV Hungária Kft. által használt teľĹiletek tekintetében a tulajdonosi
j o gait saj át döntése szerint érvényesíthes se.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2014. decembeľ 05.

Dr. Kocsis lN/IáLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 18 igen szavazatta|, e||eĺszavazat és

tartő zko dás nélkül elfo eadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI ZATALHoZ vnĺo s ÍrpTT SZóTo B B SÉG SZÜKSÉGE s
HATAROZAT:
243t2014. (Kr.04.)

A Képviselő-testÍilet úgy dcint' hogy

1. hozzájaru| olyan taľtalmú megállapodás megkötéséhez, amelynek a|apján a Magyar
Államvasutak Zťt. átadja az onkormźnyzaÍnak a 2008.' 2009., 2010., 201I. és 2012. évekľe
vonatkozóan źůta|a, az oMV Hungaĺia Asványolaj Kft. felé I<lszźtmlrtzott bérleti ďíjnak az
onkormányzat tulajdonából haszná|t Budapest VIII. kerületi 3295Il5 és 3284915 he|yrajzi
szźlmű teľĹiletekre jutő 35.I7oÁ mértékű részét, amely összegszeríĺenZ| 657 I23,-Ft + AFA.

Felęlős: polgáľmesteľ
Hatźridi| 20I 4. december 05.

2. felkéľi a polgármesteľt, hogy folytasson tárgyalásokat az ol/.Y Hungĺária Ásvanyolaj
Kft-vel és a Magyar Allamvasutak Zrt-vel a megálllapodás alábbi tartalmi elemeiről, a
megállapodás kötelező tartalmi elemei azalźlbbi pontok:

a) aMagyar Államvasutak Zrt.2008. és 2012. közötti 5 évľe vonatkozóan fizessen az oMV
Hungária Asvanyolaj Kft. által tĺjrtént bérleti díj teljesítés időpontja a|apjarl szźlmitott MNB
alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot.
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b) az onkormányzat igényIi, hogy az oMV Hungáľia Ásványolaj Kft. 20i3. január 01.
napj ától a Budapest VIII. keľtil eti 32951 /5 és 3284915 helyrajzi számu teľületek utźtĺ ťĺzetenđo
béľleti díj bíľói letétbe teljesített összegéből adja át az onkormányzat tulajdonábóIhaszná|t
területekľe jutő részét, amely 35.17%.

c) a Budapest, VIII. kerĹileti 3295Il5 és 3284915 helyrajzi számu teľületeknek az oMV
Hungaria Ásvanyolaj Kft. általi további haszĺáIatárőI a megźilapodás aIáirásźńő| kezdve - az
ađott évľe a3295Il5 he|yrajzi számll területre 1995. július 21. napjźn kelt bérleti szerzodés
alapjan számithatő bérleti díj alapul vételével . fizesse meg a területek hasznáIattnak
ellenértéke címén az onkormtnyzat tulajdonábóI haszĺá|t teľtiletekľe jutő részt, amely
3s.17%.

d) a megállapodás során az onkormĺányzatnak źúadanđő béľleti díjljoga\ap nélküli gazđagodás
megtérítése címén túadoÍt ĺisszeg után a törvény a|apjtn járő áIta|arlos forgalmi adót is
igényelni kell.

Felelős: polgármester
Határiđő: a megá||apodás megkĺitésének határideje 2015. december 3 1.

3. a Képviselő-testület úgy dönt, amennyiben a Magyar Á[amvasutakZrt-velés az oMV
Hungáľia Asványolaj Kft-vel a határozat I. és 2. pontjában foglalt taľtalmi elemekkel
megállapodás nem jĺin létre, az onkormányzat igényét bírói úton kell érvényesíti, ideéľtve a
Budapest VIII. kertilęti 3295tl5 és 3284915 he|yrajzi szttmu területeknek az onkormźnyzat
birtokába való vis szaad ásáĺa v onatkozó i gényt is.

Felelős: polgiíľmesteľ
Határidő: 2014. december 05.

4. az onkoľmźnyzat akkor köthet a Budapest VIII. kerületi3295Il5 és 3284915 he|yrajzi
szźlmű teľületeknek az oMv Hungária Asványolaj Kft. tita|i további hasznźůatárő|
megállapodást, ha a Magyar Allamvasutak Zrt. és az oMV Hungaľia Kft.' az előbb felsoľolt
pontokban foglaltakat Íizetési kĺjtelezettségeket vá||alja, a Képviselő-testiilet eltérő döntése
hiarryábarl ennek időtartama nem lehet hosszabb a3295Il5 helyrajzi szźlmu teriiletre 1995.
július 2|. napjtnkelt bérleti szeruođésben meghatározott2lZ).július ZI-ihatźnozottidőnéI.

Felelős: polgármester
Hatáĺidó 20I 4. december 05.

5. a Budapest VIII. keriileti 3295115 és 3284915 be|yrajzí szźlmu teľĹileteknek az oMV
Hungĺáľia Asványolaj Kft. általi további hasznźiatźxól szóló megállapodás tartalmazzon
garuncitń ana, hogy az onkormányzat a teľiilet haszná|atának ellenértékéhez a megállapodás
szerint hozzájusson, és a területeket az oMV Hungaria Kft. haszná|atának megszúnésekoľ
visszakapja,továbbá az oNN Hungaria Kft. által hasznźit teriiletek tekintetében a tulajdonosi
j o gait saj át döntés e szerint érvényesíthesse.

Felelős: polgármester
Hataridó: 201 4. december 05.
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Napirend 5/2. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rákóczi út 59. szám a|atti,
tinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célrĺ helyiség bérbeadására kiÍrt
nyilv á n o s p á.Jy ázat |ezár ásár a, az er e dmény m e gállap ítá s á ra
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitájatmegnyitja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselő úľnak.

Jakabfy Tamás
Látják, hogy kizarásra keľült egy magasabb aján|atot adó cég, viszont az is lźńszik, hogy az
alacsonyabb bérleti ajánJ'atot adó cég nagyon komoly vállalásokat tett. Ań. gondolja, hogy az
előterjesztett Kft. az a cég, aki megnyerje ezt a helyiséget. A másik páIyaző l<lzárása _
elképzelhető' hogy jogszenĺ _ egy kicsit sikamlós talajon áll. A pźiyźzati kiírás a komoly
egyéb vállalások nélkiil nemhoztavolna ki a Sun Mode Trade Kft-t győńesnek.

Dľ. Kocsis Nl.áúé
Ez kérdés volt, vagy egy megállapítźs? Egy megállapítás volt. Megadja a szőt Kovács ottó
KisfaluKft .ügyvezetoĺgazgatőjźnak,vźiaszadásta,

Kovács ottó
Akiztľás az sajnos nem sikamlós kérdés, I7-éig be kellett volna apénznek érkeznie. Ez a
pénz nem érkezett be hatĺĺľidőre. Innentől kezdve a kizźlrás feltételei feĺľrállnak, eń. a
Képviselő-testületnek kell kimondania, hogy a benffitott pźiyázat érvénýelen. A másik
ajźĺnlattevő egyéb vźi|a|ásai igen-igen méltanyolhatőak, meľt 10 millió forintot kívan
belefektetni ennek az ingat|annak a felúj ít ásába.

Dľ. Kocsis M:áté
Megá||apítja, hogy az előter1esztés tźtrgyában további kérdés, hozztlszőIás nem érkezett. A
napirend vitáját|ezźĄa, és szavazásra bocsátja a következóhatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1.) megállapítja, a Budapest VIII., 34628l0lV3 he|yrajzí számon nyilvantartott, a Budapest
VIII., Rakóczi tft 59. szźlm a|atti,836 m. alaptertilefű, kapualjon keresztiil megközelíthető,
iiľes önkoľmźnyzati tulajdonú nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásaľa kiíĺt nyilviínos
egyfoľdulós pálryźzati eljáľás éľvényes és eredményes.

2.) apá|yazat nyeľtesének a benyújtott ajźnlataa|apján a Sun Mode Tľade Kft-t nyilvanítja.
3.) a T anđ T Family Kft. ajźn|ata érvénýelen, mivelnem teljesítette teljes köľiien apáIyázatí

felhívásban eIőírt feltételeket.
4.) hozzájarul a Budapest VIII., 34628l0lV3 he|ytajzi számon nyilvántartott, a Budapest

VIII., Rákóczi út 59. szám alattí,836 m" alapterülettĺ, üres önkoľmanyzati tu|ajdonú nem
lakás célú helyiség bérbeadásáľa kiírt nyilvános egyfordulós pá|yźzat nyeľtesével a Sun
Mode Tľade Kft-vel a bérleti szerzóđés megkötéséhez, határozatlan időre, 30 napos
felmondási idő kikĺjtésével, női, férfi, és gyermek divatáľu ruhźľ;ati kereskedelmi
tevékenység cé|jara,680.000,- Ft/hó + Afa bérleti + kozizemi-és külĺinszolgá|tatási dij
összegen,
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5.) hozzájárul a Sun Mode Trade Kft. által bérbe venni kívant Budapest VIII., 34628/0lN3
helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII., Rákóczi út 59. szćlĺrl a|aÍÍi ingatlanon
belül elhelyezkedő, 836 m, alaptertiletii, ĺinkormányzati tulajđonú, nem lakás célú
üzlethelyiség felúj ításahoz.

6.) a bérleti szęrzodésbe bele kell foglalni, hogy a Sun Mode Tľade Kft. vállalja a helyiség
felťljítását kb. l0.000.000,- Ft-os cisszegen ĺjnerőből, amely a kovetkezőket tartalmazza: az
ingatlan belső felújítása, fa- és padlóburkolatok eltávolítása, cseréje, festés, világítótestek
cseréje, a fiĺtőtestek felújítása, valamint a bontást, illetve a bérbevételt követően
elvégzendő statikai vizsgáIatok után kiderülő munkálatok elvégzése.

7.) a Sun Mode Trade Kft-nek tudomásul kell vennie, hogy a 6.) pontban foglalt munkák
tekintetében a költségeit fliggetlenü| azok végleges tényleges összegétől a bérleti
jogviszony iďotaĺtarna alatt és azt kovetően sem éľvényesítheti bérbeszttmítźs keretében,
továbbá semmilyen j ogcímen nem ktlvete|hetí az onkormanyzattól.

8.) a bérleti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á11ó nem
lakás céljaľa szo|gźllő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
sztnnu Budapest Józsefuárosi onkormtnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvtilalási nyilatkozat a|źirtlsát vállalja a leęndő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
IJatfuido: 2014. december 1 1.

Dr. Kocsĺs lN.IáLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźrozatot 17 ígen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, I lartőzkođás mellett elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts KÉpvlspro
A HATÁR oZ AT]H)Z AT ALH)Z EGYS ZERU szoľo g g sÉc
HATAROZAT:
f44/2014. (Kr.04.)

A Képviselő-testÍilet úgy dĺint, hogy

1.) megáIIapítja, a Budapest VIII., 34628l0lV3 helyrajzi számon nyilvántartott, a

Buđapest VIII., Rákóczi út 59. száĺn a|atti, 836 m" a|aptetületű, kapualjon kereszttil
megkcizelíthető, iires cinkormányzati fiJlajdonú nem lakás céIú tizlethelyiségbérbeadására
kiírt nyilvanos egyfordu|ős páIyźnati eljaľás érvényes és eredményes.

2.) apá|yazat nyeľtesének a benýjtott ajźn|ataa\apján a Sun Mode Trade Kft-t nyilvánítja.
3.) a T and T Family Kft. ajanlata érvénytelen, mivelnem teljesítette teljes könien apáIyázati

felhívásban el őírt feltételeket.
4.) hozzajźtrul a Budapest VIII., 34628l0lÁJ3 helyrajzí szĺímon nyilvántartott, a Budapest

VilI., Rákóczi tÍ 59. szém a|atti,836 m. alapteriilettĺ, tires önkormányzatiť.slajdonú nem
lakás célú helyiség béľbeadására kiírt nyilvános egyfordulós pá|yázat nyeľtesével a Sun
Mode Trade Kft-vel a bérleti szerződés megkötéséhez, határozatlan időre, 30 napos
felmondási idő kikcjtésével, női' ferfi' és gyermek divataľu n,lházati kereskedelmi
tevékenység céljára,680.000'- Ft/hó + Afa bérleti + kijzizemi-és különszo|ga|tatási dij
cisszegen,
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5.) hozzájźrul a Sun Mode Trade Kft. által bérbe venni kívánt Budapest VIII., 3462810lł3
he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII., Rĺĺkóczi út 59. szźtm a|atti ingatlanon
belül elhelyezkedő, 836 m, alapterĺiletrĺ, önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás célú
iizl ethe lyi s é g fel{Ąitásćů.n z.

6.) a bérletí szerzőđésbe bele kell foglalni, hogy a Sun Mode Trade Kft. vállalja a helyiség
felújítását kb. 10.000.000,- Ft-os ĺjsszegen önerőből, amely a kĺlvetkezőket taľtalmazza: az
ingatlan belső felújítása, fa- és padlóbuľkolatok eltávolítása, cseréje' festés, világítótestek
cseréje, a fiĺtőtestek felújítása, valamint a bontást, illetve a bérbevételt követően
elv égzenđó statikai vizsgálatok utĺín kiderülo munkálatok elvégzése.

7.) a Sun Mode Trade Kft-nek fudomásul kell vennie, hogy a 6.) pontban foglalt munkák
tekintetében a költségeit fiĺggetlenül azok végleges tényleges összegétől a bérleti
jogviszony időtartama alatt és azt követően sem érvényesítheti bérbeszámítás keretében,
tov tbb á semmi lyen j o g címen nem k<j vete Iheti az onkormán y zattő|.

8.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzattulajdonában álló nem
lakás céljára szoIgáLő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 3512013. CVI. 20.)
számli Budapest Józsefuaľosi onkormányzati rcnďe|et |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat aIáírását váIla|ja a leendő
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźridő: 20I 4. december 1 1 .

6. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 6/1. pontja
Javaslat a Budapest Jőzsefväľosi onkormányzat vagyonáľĺól és a vagyon
feletti tulajdonosĺ jogok gyakoľlásáľóI szĺĎló 6612012. (xII.13.)
iin ko rm ányzati r endelet mĺó dos ításár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľl4'źńé - polgármesteľ

Dr. Kocsis M:áLté

A napiľend vitájátmegnyitja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselő úmak.

(Zentai oszkór kźpviselő az ülésről kiment 9 óra 40 perckor íg,, a Képviselő-testület létszóma
l7 főre csökkent)
Jakabff Tamás
A rendelet-tervezet az uj szabály szerint behajthatatlannak minősiilő követelések elengedését
automatikussá teszi. Feltéte|ezi, nem volt automatikus, meľt most változik a szabá|yzat.
Nagyságrendileg mennyi behajthatatlan állomány gyulik ľol egy évben' például mennyi gyĺilt
ftjl ebben azévbęn?

Dr. Kocsĺs Máté
Ezt minden évben megkapja a Képviseló IJt a zárszźlmadás mellékleteként. Megadja a szőt
Páris Gyul áné pénzugyi ügyosztályvezetőnek.
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Páris Gyuláné
Nagyon váItoző, de ezeket a zźlrszéĺnadásná| rész|etesen bemutatjők, tételesen, egyenként és
erről dont a testület. Egyébként nem kellene dĺjnteni róla, mert a Számviteli Törvény szeľint
meg vannak a minősítésí kľitéľiumok, és azokat nekik vizsgálni kell. Ki kell vezetni a
könyvekből, nem lehet nyilvźntafiani ezeket a követeléseket, de mindig minden évben
behozztlk a zźtrszámadási előterjesztés mellékleteként tételesen minden egyes behajthatatlanná
vált krlivetelést.

Dľ. Kocsis N.ĺ.áńé

Megállapítja, hogy az e|őterjesńés ttlĺgyában további kérdés, hozzászó|ás nem érkezeÍt. A
napirend vitźi1át|ezárja, és szavazásra bocsátja a következőhatźlrozati javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dtlnt, hogy

1. a Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló ĺinkormányzati rcnđe|et módosításárőI szóIó önkormányzati rendelet
hatá|yba lépésével egyidejűleg felkéri a polgármestert és valamennyi k<iltségvetési szerv
vezetőjét a rendeletben foglaltak végrehajtásához kapcsolódó sziikséges intézkedések
megtételére.

Felelős : polgármester, valamennyi költségvetési szerv vezetője
Hataridő: 2015. februáľ 15.

2. felkéľi a polgáľmestert a kozép- és hosszú távuvagyongazdá|kodási terv elkészítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testiilet 2015. évi február havi rendes ülése

Dľ. Kocsis l.Iáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźrozatot 16 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, I :artőzkodás mellett elfogadta'

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc.Z EGY SZERÚ SZó ToB B s Éc szÜrsÉcp s
HATAROZAT
245ĺ20t4. (KI.04.) 16 IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a Budapest Józsefuarosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló önkoľmányzati rende|et módosításarőI szóló ĺjnkormźnyzati renđelet
hatáIyba lépésével egyidejűleg felkéri a polgármestert és valamennyi kĺiltségvetési szerv
vezetojét a rendeletben foglaltak végrehajtástlhoz kapcsolódó sztikséges intézkedések
męgtételéľe.

Felelős : polgármesteľ, valamennyi költségvetési szeľv vezetője
Hataridő: 2015. februaľ 1 5.
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2. felkéri a polgármestert a kozép- és hosszú távú vagyoĺgazdá|kođási terv elkészítésére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képviselő-testĺilet 2015. évi febľuár havi rendes ülése

Dr. Kocsis M:áLté

S zav azást a b o c s átj a a következő rendel et- terv ezetet.

BUDAPEST ĺozsppva.nos xÉpvIsprŐ-ľpsrÜlBrB ELFoGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST r.ov,ą.nos VIII. KERÜLET ĺózspr,v,ą.Rosl
oNronv,łNyza.ľ rÉpvlspro TESTÜLEIÉNBr 44D0I4. 6II.12.)
oNronvÁNyza.ľl RENDELETÉT A BUDAPEST ĺózsBpv.ą.RoSI
oNroRvÁNyzaľ VAGYoNÁnór És a. VAGYoN FELETTI TULAJDONOSI JoGoK
GYAKoRLÁsÁnór szoĺ-o 6612012. (XII.13.) oNronľĺ'łNYZATI RENDELET
HĺooosÍľÁsa.nor.

Dľ. Kocsis Máté
Megá|Iapítja, hogy a Képviselő-testiilet 16 igen szavazatta|, e||enszavazat nélkül, 1

tartőzkođás mellett megalkotta a4412014. (xI.12.) <inkoľmanyzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN vAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKoTASHoZ ľ,ĺnĺosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvIspro-ľesľÜrBľB 16 IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľ.ovÁnos VIII.
KERÚLET ĺozsppvÁnosl oNronľĺÁNYZAT rÉpvlspro TESTÜLETÉNEK
44 1201 4. (XII. 1 2.) ÖNronľĺÁNyz.ą.ľl RENDELEľÉľ a BUDAPEST JóZSEFvÁnosl
oNronvÁľyz,ą.ľ VAGYoNÁnór És a. VAGYoN FELETTI TULAJDoNoSI JoGoK
GYAKoRLasÁnór szoĺo 66120]12. (XII.13.) oNronvÁNYZATI RENDELET
vĺólosÍľÁsÁnór

Napirend 612. pontja
Javaslat ktizterület-feliigyeleti feladatok átszervezését éľintő dtintések
meghozataliá.ľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis l!ĺĺź'ĺé - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.
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Komássy Ákos
Az első döntés őta alaposan áttanulmányońa a javaslatot. Nem érti a szakmai
megalapozottságát a javaslatnak. Milyen köZterĹilet-felügyeleti feladatok voltak, amelyeket a
varostizemeItetés ľészeként, a közterület-felügyelet nem fudott ellátni? Voltak-e
következményei? Valóban ań' várják' hogyha 69 fovel megemelik a Hivatalt, és egy
gigantikus apparátust áthoznak a Hivatalba, ettőI hatékonyabban fog múkĺjdni a közterĹilet-
felügyelet? Van-e ezzel kapcsolatban effe utaló pozitiv iranyu tapaszta|at? Vagy a
varosüzemeltetéssel összekĺjltözött köZterület-felügyelet csak egy esetlen prőbáIkozás volt?
Nem hiszi. Milyen szakmai érveket tudnak felhozni, hogy miéĺt lesz hatékonyabb a Hivatal
részeként a közterület-felügyelet, mint a varosüzemeltetés részekért? Az elóterjesztés nem
győne meg. HogyantervezLk a Hivatal részeként míĺködő közterĹilet-felügyelet gyakoľlatában
fellépni a komrpciő megelozése, és a bevételteľmelő célú bírságolási gyakorlat kozti
ellentmondásban? Személy szerint is találkozott olyan bírságolással, arli teljesen ft)lösleges
volt, baľ jogilag nagyon indokolt volt, de volt olyan is, amikor a polgarok elmondása szerint
kenőpénzzel meg lehetett oldani. Mitől fog hatékonyabban működni a Hivatal részeként
működő közteľÍilet- feliigyelet?

Dr. Kocsis Máté
Nagyon sok kérdést tett fel, ezéľt többen is fognak rá vá|aszolni. Pártállami gondolkodás az,
hogyha valamit źiszeweznek akkor az régen nem jól mfüĺjd<jtt, és volt-e annak
következménye. Jól mfüödött eddig is ęzért nem tartja sztikségesnek, hogy bármilyen
kcjvetkezménye legyen az előzó vezetésre nézve. Hovatovább az e|ózo vezetőkkel szemben
nem bírálat, hogy bekerül az onkormányzat Hivata\źha. Számos onkormanyzat miíködteti
így akozÍeľület-felügyeletét' külĺjnös tekintettel arra, hogy a köĺeľület felügyelők státuszukď
tekintve kĺiaisztviselők, tehát logikailag is beillenek a hivatali csapatba' Egy k<izvetlenebb
polgáľmesteri és jegyző általi hatósági irźnyítást tesz lehetővé, a kozbiztonsági problémfü
továbbjavítását komolyan gondolva' ebben a struktúrában ahatősággal együttműködve még
ütőképesebb csapat lehet. A korrupcióról annyit, hogy a kĺjzterĹilet felügyelők nem látnak el
túlnépszeriĺ feladatot, szźlmtalan olyan levelet kap nap, mint nap állampolgároktól, azértmert
elkovettek egy szabtiýalanságot megbírságolásra kerĹiltek és írnak egy levelet, hogy ők úgy
is el tudták volna intézni, hogy megvásároljfü a közterület felügyelőt, de ők a becsületes
állampolgárok ezt nem tették. De azért azt megteszik, hogy jól bemószeroljfü az egész
testületet. De egy pénzétó| megfosztott elkövető, vagy szabálýalaĺkodó van annyira
indulatos, hogy az őt megbíľságo|ő személybe' vagy sZeľVezetbe akkorát ľúg, amekkoľát csak
tud. Nyilvanva|őarl az e|miit időszakban volt egy-két olyan töľténés, ami a korľupcióra utalt,
itt a vezetó a leghatĺĺľozottabban dĺlntést hozott az eItávo|itásulaól. A komrpció semmilyen
formája nem megengedett, hogyha ezekben a szeÍvezetekben mégis előfordult, azok mélr
nincsenek közöttiik, a tobbiekľe ne ragasszák tá, meľt mé|tánýalan velük szemben.
Becsületes munkájukat végzó emberekről van szó' Kéri, hogy a lakosság indulatos részének a
váđjaira ne üljenek fel, mert eZ egy személyes sérelem, amikor 5.000. vagy 7.000. forintot be
kell fizetniük a közĺjs kasszába. Nem tul szabáIý követő városban élnek, ahol az
állampolgárok sajĺít jogát előbbre valónak tekinti a lakos a közösség jogainál, és ebből
fakadnak a közlekedési kultuľában is fellelhető visszásságok, nem peđig a bírságolás
gyakorlatából. Bármilyen fájdalmas is egy szigorúbb bírságolási gyakorlatot kell folýatniuk.
Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyző asszonynak.
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Danada.Rimán Edina
Ahogyan a hivatali apparátusná| és az összes költségvetési szervnél, úgy a kĺjzterület-
felügyeletnél is múködtetni kell a belső kontroll rendszeľeket. Ez hivatott feltárni, megelőzni
a szervezeten belüli szabáIýa\anságokat. Úgy gondolja, hogy sikertilt egy jól mfütjdő kontroll
rendszert kiépíteni az onkormányzatntĺI és intézményeinél. Ez a|ka|mas atra'hogy az említett
visszásságokat kisziĺrje. Amennyiben mégsem, úgy Polgáľmester Ur is elmondta, hogy
minden esetben hatfuozoÍĺarl fellépnek, és kéri a Képviselőket is, ha tudomásukĺa jut
bármifele szabźlytalanság, azt hivatalosan je|ezzék a szeÍv vezetőjének, mert kcjteles a

szabćúýalansági eljárást lefolytatni, és a szükséges intézkędéseket megtenni.

Dr. Kocsis M.áLté
Megadja aszőtJakabfy Tamás képviselő úmak.

(Zentai oszkár képviseĺő az ülésre visszajott 9 óra 43 perckor így a Képviselő-ĺestület
létszáma I8 főre emelkedett)

Jakabfy Tamás
Az előterjesztést kilenc részletben kézbesítették, annyira terjedelmes volt, ez már maga egy

csúcsdöntés. Tegnap este pótkézbesítéssel csere részleteket még négy részben kaptak. Kone
vo\t az előterjesĺés fő részének a cseréje is, így mindösszesen 49I oldal lett. Ez egyźitalán
nem volt áttekinthetően kézbesítve és elég nagy bátorság volna báľmelyik képviselő részérőI
az igen gombot megnyomni erľe aZ előteľjesztésre. A Hivatal fog a|ka|mazni 3 fó
fütanácsadót. Semmi információ nincs aľľól, hogy ezeknek a főtanácsadóknak mi lesz a

feladatuk. Külĺin szavazástkér ahatáĺozati javaslatl. rész 5) pontjáľó|,I. rész7) pontjarőI, aI.
rész tobbi porrtjáľól, és a II. részĺol is külön.

Dr. Kocsis lNIáté
Az elmúlt években nem élt ęzze| a lehetőséggel nem haľom főtanácsadő |esz, hanem egy. A
három az egy keretszám, ami nem kerül kihaszná|ásra. Egyébként korlátlan sziímú lehetne, a
munkáltatói jogokat tekintve csak a polgármester a munkáltatőja, ez külcjnböńetí meg a

kĺjztisztviselőktől, hogy nem a jegyző, hanem a polgĺírmester maga munkáltatja. A feladatait
személyesen a polgármesteľ adja. Megadja a szőt Danada-Rimán Edina jegyző asszonynak.

Danada.Rimán Edina
Ezeknél a csere előterjesztéseknél mindegyiknél dők bętiĺvel je|ezték a korábbihoz képest a
váItozást, tehát nem kellett a képviselőknek újľa átolvasni az cisszes kikülđött arlyagot, csak a
vá|toztst.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselő úmak.

Pintér Attila
A ftĺtanácsadóval kapcsolatban felmeľiil a kérdés, hogy ki lesz majd, nyilván meg fogjfü
tudni. A BRFK-val k<jtendő szerződéssel kapcsolatban 2014. év nyaráíg 7 db szabadidős
rendór látott el szolgálatot a térfigyelő ktizpontban, majd bizonyos jogszabéiyi változások
miatt lecsökkent, és most a szetzódés szerint 10 fő fogja ellátni a térfigyelő szolgálatot. A
szerzodés szövege szerint legfeljebb 10 fő lesz a kĺizpontban.
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A kameľfü mennyisége, minősége megnőtt nem legfeljebb 10 főre, hanem minimálisan 10
füre lenne szükség, hogy a kameľaképeket nyomon lehessen követni. Jelzést kapott arra
vonatkozóan, hogy a kameraképek még nem követhetők, legalábbis nem rögzíthetőek. Ez egy
baleseti helyszínelés során derült ki, hogy elcsíptek egy beszélgetést rendőrök kozoĹt.,

miszeľint nem lehet a baleset körülményeit a térfigyelő kameľák felvétele alapjtn kideríteni,
meľt nem tĺjľténik ľögzítés. Enől kéľ információt, az eset a Ká|vźlria és Diószegi utca
kömyékén történt.

(Kaiser József képviselő az Ĺilésről kiment 9 óra 56 peľckoľ így a Képviselő-testüIet létszáma
17 főre csĺ)kkent)

Dr. Kocsis }.Iáté
Az első kérdésére az a vá|asz, hogy a Iétszám a rendőrökĺe vonatkozik, emellett vannak
kĺjaerület felügyelők is. Azokľól nem szól az előterjesztés, a kettő együtt megfelelő létszĺĺmot
fog biĺosítani. A kamerák nem igaz, hogy nem rcgzítik az eseményeket, vannak, amelyek
még nem teljesen kertiltek beüzemelésre. A ĺagyaráný kamerafejlesztésnek még vannak
utómunkái. Lehet, hogy az, amit említett éppen még nem rogzit, ďe źita|źnosságban ez nem
igaz. A kamerák egy hónapig orzik a felvételeiket, és a jtĺvőben is így lesz. Megadja a szőt
Komássy Akos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
A szakľnai érvek nem győzték meg, elolvasta az előterjesztést. Nem tartja jőjavaslatnak'
Reméli, hogy megcáfolja az é|et.

Dr. Kocsĺs Máté
Meg fogja, volt mar ilyen. Megállapítja, hogy az e|őtefiesztés tárgyában további kérdés,
hozzászőIás nem érkezęÍt. A napirenđ vitáját |ezárja, és szavazásra bocsátja elsőként a
hatźrozatijavaslatból a külön szavazásra kéľt I. rész 5.) pontját.

I. A Képviselő-testĹilęt úgy dönt, hogy

5. elfogadja ahatározat 5. mellék]etétképezó Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi
onkormrínyzat á|ta| fenntaľtott intézményekben a|ka|mazotti jogviszonyban
fo glalko ztatott do l go zók j uttatási szab źiy zatźnak mó do s ítás át.

Felelős: polgármester
Hatźridó : 20 I 4. december 04.

Dr. Kocsis Nl.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozat I. rész 5.) pontját |4 igen, 1 nem
szavazattal,Ztaĺtőzkodásmellettelfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lz rÉpvlsBro

^ 
H^TÁR oZ AT:glC. Z AT ALH) Z MINo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S

HATÁRoZAT:
246t2014. (XIr.04.) 1 NEM 2 TARTOZKODASSAL14IGEN
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I. A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

5. elfogadja ahatározat 5. mellékletétképező Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi
onkoľmányzat áItaI fenntartott intézményekben a|ka|mazotti jogviszonyban
fo g1 alko ztatott do l go zók j uttatás i szab áIy zatźnak mó do s ítás át.

Felelos: polgármester
lJatźrido 20I 4. december 04.

A 246/2014. (XII.04.) szdmú hatdrozat mellékletét a jegyzőkönyv 5. szdmú melléklete
tartalmazza.

Dľ. Kocsis M:áté
Szavazásra bocsátja határozati javaslat I. rész 7.) pontját.

I. A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

7. a Polgármesteri Hivatal |étszttmźtt' 2015. januĺáľ 1. napjával _ tisztségviselők és

prémiumévek progľamban foglalkoztatottak nélkül _ 263 foben hatźtrozza meg, ebből
kote\ezo feladat: 2| fő munkavállaló 200 fo köztisztviselĺj, 3 fő onkormźnyzati
főtanácsađő összesen 224 fő, á|Iamigazgatási feladat: 1 fő munkavállaló 38 fő
köaisztviselő, összesen 39 fo, azzal,hogy az önkoľmĺányzatj főtanácsadói álláshelyeket a
Képvi s e l ő -te stül et me gbízatástĺnak idej ér e ho zza |étr e.

Felelős: polgáľmester
Hatźtriđő : 20I 4. december 04.

Dr. Kocsis M:áúé
Megállapítją hogy a Képviselő-testĹilet a határozat I. rész 7.) pontját |2 ígen, 2 nem
szavazattal,3tartőzkodásmellettelfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁRo Z AT Ho Z AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:

247t2014. (KI.04.) 12IGEN 2 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

I. A Képviselő-testület úgy đĺlnt, hogy

63



7. a Polgármesteri Hivatal létszźĺmát 2015. jaĺuár 1. napjáva| _ tisztségviselők és
prémiumévek programban foglalkoztatottak nélktil _ 263 fóben hattrozza meg, ebből
kotelező feladat: 2I fo munkavállaló 200 fő kĺjztisztviselő' 3 fő ĺĺnkormányzati
főtanácsadó összesen 224 fő, źilarigazgatási feladat: 1 fő munkavállaló 38 fő
köztisztviselő, összesen39 fo, azzal,hogy az önkormányzati főtanácsadói álláshelyeket a
Képviselő-testÍiletmegbízatásáĺakídejérehozza|étre.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0I4. december 04.

(Kaiser József képviseĺő az lilĺźsre visszajott 9 óľa 59 perckor így a Képviselő-testület
létszáma I 8 főre emeĺkedett)

Dr. Kocsis M:áté
S zav aztsr a b o c sátj a határ o zati j avas l at I. ré s zének ö s s ze s többi p ontj át.

I. A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. elfogadja ahattrozat 1. mellékletétképező Józsefuaľosi Varosüzemeltetési Szolgálat
alapítő okiratĺĺnak módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapítő okjratźú, melyek 2015.januáľ l-jén lépnek hatályba és felkéri a polgármestert
annak a|titására.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźndő: f0I4. december 04.

2. elfogadja a hatátozat 2. mellékletét képezo Józsefuarosi Várostizemeltetési Szo|gźiat
Szervezetí és MrĺkĺjdésiSzabźtIyzatát,2015. jarnár 1-jei hatályba lépéssel.

Felelős: polgáľmester
Hatźľ:rđo: 2014. december 04.

3. elfogadja a hatfuozat 3. mellékletét képező Polgármesteľi Hivatal a|apitő okiratának
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát, melyek
20|5. januar l-jén lépnekhatáLyba és felkéri a polgármestert aĺmak alźirásfua.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő: 20|4. december 04.

4. elfogadja a határozat 4. mellékletét képező Polgĺĺľmesteľi Hivatal Szervezeti és

Működési S zabá|y zatát, 20 I 5 . j arnźr 1 -j ei hatályba lépéssel.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 20|4' december 04.
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6. a) a határozat 6. mellékletét képező, a Józsefuáľosi Közterület-felügyelet és
Várostizemeltetési S zolgá|at tulaj donában álló önkorm tnyzati vagyon r észét képezó
eszközĺjket térítésmentesen a 2014. december 3l-i fordulónapi könyv szerinti értéken
a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe adja és felkéľi a költségvetési szervek
vezetoit az átađás-átvételhęz kapcsolódó intézkedések megtételére és annak
lebonyolítására.

b) felkéľi a polgármestert a határozat a) pontja a|apjáĺ a vagyonkezelési szerzodés
aláírására.

Felelő s : po lgáľme steľ, kö ltsé gvetési szervek v ezetoí
Hataľidő: 2014. december 3I., az átađás źúvéteIi eljáĺźn lebonyolításának végső

hatarideje 2}Is.január 1 5.

8. felkéri a jegyzot és a Szolgźiat ígazgatőiat, hogy gondoskodjanak a kcizterület-
feliigyeleti feladatok ellátása érdekében kötött szetződések, megállapodások
átnlházásárőI.

Felelő s : je gy ző, S zolgálat igazgatőj a
Hataľidő: 2014. december 31.

9. a) 2015. évrc e|ozetes kötelezettséget vá|IaI - egyszeri mfütidési - a Józsefuárosi
Kĺjzteriilet-felügyelet és Varosüzemeltetési Szol'gáIat átszervezéssel kapcsolatos
ttjbbletkcjltségeire - kote|ező feladat - 11.833,6 e Ft - erkölcsi bizonyítvźny
beszeruésének kĺiltségei 589,0 e Ft, ki nem adott szabadságok megváltása 6.474,0 eFt
+ I.748,0 e Ft munká|tatői járulék, felmentésből adódó esetleges végkielégítések
vtrhato maximális költsége 2.380,0 e Ft + 642,6 e Ft munkźltatői jaľulék- tisszeg
erejéig, a költségvetési szerv 8010l cím költségvetésének terhéľe, melynek fedezete az
onkormányz at saj át bevétele.

b) tartós mfüödési előzetes kcitelezettséget váI|aI a Polgármesteľi Hivatal közterĹilet-
felügyeleti, kerékbilincselési feladatok e|Iźfiźlsálhoz egyenĺuha és formaľuha
binositástna évente, |2.700'0 e Ft összegben, veszélyességi pótlékľa évente 17.236,0 e
Ft ĺisszegben,2015. január l-jétől 20|9. általános önkoľmányzati vá|asztások napjáig
ĺinkoľmányzati főtanácsadói feladatokra (illetmény+cafetéria) évente 2I.174,0 e Ft
ĺisszegben munkáltatót terhelő járulékokkal együtt. Fedezete az onkormányzat saját
bevétele.

c) felkéri a polgármestert, hogy az a)-b) pontban foglaltakat a2015. évi költségvetés
tervezésénél vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester, jegyzó, Józsefuarosi KözterĹilet-felügyelet és Varosiizemeltetési
Szo|gáIatvezetője

Hatánđő: 2014. december 3 1, valamint a20|5. évi kcĺltségvetés tervęzése, elfogadása
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Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatározat I. összes többi pontjźt 1.4 igen. 1 nem
szavazatlaI,3tartőzkodásmellettelfogadta.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN t s rÉpvĺspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z ľĺnĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
He.ľÁRozĺ.ľ:
248l20t4.(KI.04.) 14IGEN 1 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

I. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat 1. mellékletét képezo Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálat
aIapitő okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apítő
okiratát, melyek 2015. januaľ l-jén lépnek hatályba és felkéri a polgáľmestert arĺrak
aláirására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. decembeľ 04.

2. elfogadja a határozat 2. mellékletét képező Józsefuarosi Vĺíľosüzemeltetési Szolgálat
Szervezeti és Mrĺkĺjdési Szabźtlyzatát,2015. január 1-jei hatályba lépéssel.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hataľidő: 2014, december 04.

3. elfogadja a határozat 3. mellékletét képező Polgáľmesteri Hivatal a|apítő okiratának
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát, melyek
z}ls.januaĺ l-jén lépnekhatáIyba és felkéri a polgármestęrt annak a|áírtsźna.

Felelős : polgiírmester
Hataľidő: 2014. december 04.

4. elfogadja ahatźlrozat 4. mellékletétképező Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és Működési
S zab á|y zatát, f0 I 5 . j anuár 1 -j ei hatályba lép é s sel.

Felelős: polgármester
Hatźrido: 20I 4. december 04.

6. a) a határozat 6. mellékletét képezo, a Józsefuaĺosi KözterĹilet-felügyelet és

VarosĹizemeltetési Szo|gá|at tulajdonában álló <inkormányzati vagyon részét képező
eszközöket térítésmentesen a 2014. decembeľ 31-i fordulónapi könyv szeľinti értéken a
Polgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe adja és felkéľi a költségvetési szervek vezetőit
az átađás-átvéte|hezkapcsolódó intézkedések megtételére és annak lebonyolításaľa.
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8.

9.

b) felkéri a polgármestert a határozat a) pontja a|apjáĺ a vagyonkezelési szeruőďés
aIáírására.

Felelős : polgármester, költségvetési szervek vezetői
Hataĺidő: 2014. december 3I., azátadás átvételi eljarás lebonyolításának végső hatarideje

2015.január 15.

felkéri a jegyzőt és a Szolgá|at igazgatőjtú,hogy gondoskodj anak a köztęľĹilet-felügyeleti
feladatok ellátása éľdekében kötött szerzođések, megállapodások źftruhźr;źsőĺő|.

Felelős : jegyző, SzoLgźúat igazgatőja
Hataľidő: 2014. december 31.

a) 2015. évre e|őzetes kĺjtelezettséget vállal - egyszeri működési - a Józsefuaľosi
KözterĹilet-felügyelet és Várostizemeltetési Szolgálat átszervezéssel kapcsolatos
tĺjbbletk<jltségeire -kote|ező feladat. 11.833,6 e Ft - erkĺilcsi bizonyíNtny beszerzésének
költségei 589,0 e Ft, ki nem adott szabadságok megváltása 6.474,0 e Ft + 1.748,0 e Ft
munkáltatói járulék, felmentésből adódó esetleges végkielégítések vaľható maximális
kĺiltsége 2.380,0 e Ft + 642,6 e Ft munkáItatői járulék- összeg erejéig, a költségvetési
szerv 80101 cím kciltségvetésének terhére, melynek fędezete az onkoľmźnyzat sajźú'

bevételę.

b) taĺtós mfüĺjdési előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal kĺjztęľĺilet-
felügyeleti, kerékbilincselési feladatok ęIlátásźłloz egyenĺuha és formaľuhabińositźstra
évente, 12.700,0 e Ft összegben, veszélyességi pótlékĺa évente 17.236,0 e Ft ĺisszegben,
2015. januźn 1-jétől 2019. általános önkormányzati váIasztások napjáig ĺlnkormźnyzati
főtanácsadói feladatokľa (illetmény+cafet&ia) évente 2I.|74,0 e Ft összegben
munkáltatót terhelő jĺírulékokkal egyiitt. Fedezete az onkormányzat saját bevétele.

c) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy az a)-b) pontban foglaltakat a 2015. évi költségvetés
tervezésénél vegye fĺgyelembe.

Felelős: polgármeste4 jegyző, Józsefuárosi Kĺjzteľület-felügyelet és Vĺáľostizemeltetési
Szolgźůatvezetője

Hatźľ:rdő 2014. december 3l, valamint a20|5. évi kĺiltségvetés tervezése, elfogadása

A 248/20L4.(XII.04.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 1.4. és 6. szómú
me ll é kle t e i t a r t a Imazzá k.

Dľ. Kocsis M.áté
Szavazásra bocsátja ahatá'rozati javaslat II. részét.
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il. A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

a) elfogadja az e|őterjesztés 10. számú mellékletét képezó, a Budapesti Rendőr-
fokapitányság és az onkormźnyzat kĺjzott, 20|5. január 01-tő1 201'5. december 3l-ig
teľń konerületi térfigyelő rendszer izemeltetésére vonatkozó megállapodás tartalmi
elemeit, melyhez 35 065,8 e Ft-ot biĺosít előzetes kotelezettségvállalás keretében -
kötelező feladat _ az onkormtnyzat saját bevételeinek terhére.

b) az a) pont alapjáĺ felkéri a polgármestert a megállapodás a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: f0I5.január 0 1.

a) elfogadja az e|őterjesztés I1. szźxnű mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
főkapitányság és az Önkormźnyzat kĺĺzĺitt f0I5. jarnar 01-tőt 2015. december 3l-ig
tartő, tiilszolgá|at ťlnaĺszírozásara vonatkoző megźi|apodás taľtalmi elemeit, melyhez
60.000,0 e Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében _ kötelező feladat _ az
onkoľmány zat saját bevételeinek terhére.

b) az a) pont alapján felkéri a polgáľmestert a megállapodás aIźńrására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: }}Is.január 0 1.

a) elfogadj a az ęIőterjesztés 12. szźmű mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
főkapitanyság és az onkormányzatköztitt, határozat|aĺidőre létľejövő együttműkĺjdési
megállapodás tartalmi elemeit.

b) az a) pont alapján felkéri a polgármestert a megállapodás a|áírásélta.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: }}Is.január 0 1.

fe|hata|mazza a po|gármestert, hogy amennyiben a szakrnaí szempontok indokolják, a
hatźrozat I. és 2. pontjában foglalt megállapodások közĺltt a keľetösszegek egymás
kĺjzött átcsopoľtosíthatőak, azzal, hogy a két megállapodásban foglalt keretösszeg
együttes ĺisszege nem változhat. Felhata|mazza a polgármesteľt ezen megállapodások
módosításaľa.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő : a hattrozat szerinti megállapodások időtartama

5. felkéri a polgiírmesteľt, hogy ahatározat I. és 2. pontjaiban foglaltakat a 2015' évi
kóltségvetés tervezésénél - II404 címen a műkĺjdési célú támogatások
źl||amháaartásonbelülreeIófu źnyzatán-vegyefi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20t5, évi költségvetés tervezése, elfogadása

1.

2.

a
J.

4.
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Dr. Kocsis N4.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatl(. részét 15 igen, 1 nem szavazatral,2
tartőzko đás mellett elfo sadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ lvĺrNo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGES
HATAROZAT:
249120Í4. (xII.04.)

il. A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja az elóterjesztés 10. szrímú mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
fĺlkapitáĺyság és az onkormányzat között, 2015. januáľ 01-től 2015. december 3l-ig
tartő koztertileti térfigyelő rendszer izemeltetésére vonatkozó megállapodás taľtalmi
elemeit, melyhez 35 065,8 e Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében _
kote|ező feladat _ az onkormtnyzat saját bevételeinek terhéľe.

b) az a) pont alapjan felkéľi a polgármestert a megállapodás a|áírźsáĺa.

Felelős: polgĺĺrmester
Hataridő: 2015.január 0 1.

a) elfogadja az e|őterjesztés 1I. számu męllékletét képező, a Buđapesti Rendőľ-
f<ĺkapitanyság és az onkormźnyzatkozott2015.januar 01-től 2015. december 3l-ig
tartő, Íu|szolgálat ťlnanszírozásáľa vonatkoző megállapodás tartalmi elemeit, me|yhez
60.000,0 e Ft-ot biĺosít előzetes kötelezettségvállalás keretében _ kötelező fe|adat- az
onkormán yzat saját bevételeinęk terhére.

b) az a) pont a|apjtn felkéri a polgiíľmesteľt a megállapodts a|áirźsfua.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 201,5.január 01.

a) elfogadja az e|őterjesztés 12. számí mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
ftĺkapitanyság és az onkoľmányzatközött, hatátozat|anidőre létrejövő egyĹittmúködési
megállapodás taľtalmi elemeit.

b) az a) pont alapján felkéri a polgáľmesteľt a megállapodźs aláírásfua.

Felelős: polgármester
Határiđő: 201 5. j anuaľ 0 1 .

felhatalmazza a po|gźxmestert, hogy ameĺľlyiben a sza]ĺnaí szempontok indokoljfü' a
hatźlrozat I. és 2. pontjában foglalt megállapođások között a keretösszegek egymás
kozott átcsoportosíthatóak, azza|, hogy a két megállapodásban foglalt keľetösszeg
együttes cisszege nem vá|tozhat. Felhatalmazza a polgármestert ezen megállapodások
módosításaľa.

15IGEN 1 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

2.

a

4.

69



Felelős: polgármester
Határidő : a határ ozat szeľinti me gállapo dások időtanama

5. felkéri a polgármestert, hogy ahattltozat I. és 2. pontjaiban foglaltakat a 2015. évi
kÓltségvetés tervezésénél - 11404 címen a mĹíkĺjdési célúr támogatások
áIlarnhźntartásonbeltilľeelőirányzatáĺ-vegyefigyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2015. évi költségvetés tervezése, elfogadása

Dľ. Kocsis N{.áté
Szavazásta bocsáda a Iőzsefvźtrosi Közteľtilet-feltigyeletről szóló ľendelet-tervezetet.

BUDAPEST ĺózspr.ve.nos rÉpvlsp,ro-ľpsľÜI.pľB ELFOGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST rovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsBr,vÁRoSI
oNronvÁNyza.ľ rÉpvIsBro TESTÜLEľÉNBK 45D014. CXII.12.)
oNronu,łNyz'ą.ľI RENDELETÉT A ĺozspr.v,ą'RosI rozrpnÜLET-
FELÜGYELETRoL szoro 4612013. (K.0 1 .) RENDELET MóDoSÍľÁsÁnór.

Dr. Kocsis Nl.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartőzkodás mellett
megalkotta a 45 l20I 4. (XII. 1 2.) onkormányzati rendeletęt.

A SZAVAzÁsNÁl JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A RENDELETALKOľÁsHoz MtNo SÍTETT SZoTOBB SÉG szÜrsÉcps

BUDAPEST rózsBľ.vÁnos rÉpvlsBro-rpsľÜrBľp l5 IGEN, 1 NEM, f
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS Vil.
KERÜLET ĺózsBr.vÁRoSI oNronvÁNyze.ľ rÉpvlspro TESTÜLETÉNEK
45l20I4. (XII.12.) oNronvÁNYZATI RENDELETÉT A rózspr.vÁnosI
KOZTERÜLET-FELÜGYELETRoL szőro 4612013. (K'01.) RENDELET
vĺólosÍľÁsÁnór.

Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók dijazásarőI
és egyéb juttatásaiľól szóló rendelet-tervezetet.

BUDAPEST ĺózsBľ.vÁnos rÉpvlspro-ľBsrÜrBrp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST povÁnos Vm. KERÜLET ĺózspľ.vaRosl
oNrorur,ĺÁNyz,ł.ľ rÉpvlsprŐ TESTULETENEK 46/20T4. (XII.12.)

oNronvÁNyz,ł.ľl RENDELETÉT A PoLGÁRMESTERI HIVATALNÁL
KoZsZoLc,ą.raľI JoGVISZoNYBAN Árror nÍĺ,ą.zÁsÁnór És EGYÉB
ruTTATASAIRóL.



Dr. Kocsis Nĺ'áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹĺlet 16 igen szavazatta|, e||enszavazat nélkül, 2
1artőzkođtts mellett megalkotta a46/2014. (XII.12.) önkormányzati rendeletet.

A SZAVAz,ą.sN,ą.r JELEN VAN ts KÉpvIsBI.o
A RENDELETALKOTÁsHoz MINŐSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsppva.nos rÉpvlspro-ľpsľÜrpľB 16 IGEN, 0 NEM, 2
TARTOZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FOVAROS VIII.
KERÜLET lózspľ.vÁRosl oNronvÁNYZAT rÉpvĺspro TESTÜLETÉNEK
4612014. (XII.12.) oNronv'łNYZATI RENDELETÉT A PotGÁRMESTEzu
HIVATALNÁL KoZsZoLcÁr,ą.ľI JOGVISZoNYBAN Árror oÍr,ą.z,ą'sÁnór És
EGYÉB JUTTATASAIRóL

Dľ. Kocsis Máté
Szavazásta bocsátja a Józsefuáľosi Közterület-felügyeletekről sző|ő 46lf0l3. (K.01.)
önkormányzati rendeletek módosítását.

BUDAPEST rózspr.vÁnos xÉpvlspro-ľpsľÜrpľB ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľov,ł.nos VIII. KERÜLET ĺozsBr,vÁRosl
ONKORMANYZAT KEPVISELO TESTÜLEľÉNBK 47l20I4. fiII.12.)
oNronľĺÁNyzaľl RENDELETÉT A ĺozsppvÁRosl rozľBnÚLET-
FELÜGYELETRoL szoĺo 46120]13. (K.01.) oNronvÁNYZAT| RENDELET
H,ĺónosÍľÁsÁvĺ.I, osszppÜcco EGYES oNronvÁNyz,q.ľl RENDELETEK
vólosÍľÁsÁnór'

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 15 igen, 1 nem szavazattal,2 tartőzkodás mellett
megalkotta a 47 l20| 4. (x[. 1 2.) ĺinkoľmányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A RENDELETALKOľ.ł.sHoz MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózspr.vÁnos rÉpvIsBrŐ-ľp,srÜrprp 15 IGEN, 1 NEM, 2
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ povÁnos VIII.
KERÜLET ĺózspľ.vÁRosl oNronvÁNYZAT rÉpvlspro TESTÜLEľÉNpr
47l2OI4. (X[.l2.) oNrconvÁNyza.ľl RENDELETÉT A rózsppvÁnosl
KoZTERÜLET-FELÜGYELETRoL szoLo 4612013. (K.01.) oNronvĺÁNYZATI
RENDELET uólosÍľÁsÁvar osszppÜGco EGYES oNroRirĺÁNyzĺ.ľl
RENDELETEK MóDosÍľÁsanór.
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Napirend 6/3. pontja
Javaslat,,ÉLETMENTO PONT'' kialakításáta
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt dľ. Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dľ. Erőss Gábor
Ez egy jó példa, hogy ilyen humánusan lehet segíteni a bajbajutottakon, és a
ki szo l gáltatotts ágb an él ő kö n. T źlmo gatj a az elotefi esńést.

Dr. Kocsis M'áté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintéľ Attila
Egyetért a, ,,Eletm"ntő Pont'' felá||ítźsával. Télen hajléktatan személyeket és bajbajutott
józsefuárosi lakosokat, akiknek elmegy például a frités otthon, azokat fogadja. Az,,Eletmentő
Pont'' azért van, hogy megeIőzzék a fagyhaláIos baleseteket, elsősorban a hajléktalan
személyek körében, amely rávilágít arra, hogy a hajléktalan személyek ellátása nem
Józsefuáľos felelőssége. Vannak problémak, ha jól tudja 10 milliard forintot, nem Józsefuĺĺľos,
hanem amagyar á|Iama hajléktatan személyek eIĘátástrakölt. Mégis ,,Életmentő Pontot'' kell
felállítani Józsefuárosban, ez ań. je|enti, hogy ezek a pénzek nem megfelelő módon vannak,
elkĺjltve, hogy ilyenľe sztikség van. A hajléktalan személyek nem jutnak megfelelő e||átáshoz.

Nem jutnak be a melegedő helyelľe, nem gondoskodnak róluk a szeÍyezetek. Ezek a
szewezętek nem látjak el a feladatukat. Sajnos ezek a hajléktalan személyek olyan állapotban
vannak azutcźtn, hogy magukról sajnos nem tudnak gondoskodni.

Dľ. Kocsis M.áté
Van annak egy diszkľét bźLja, hogy Iványi Gábor intézményével szemben kénýelenek
felállítani egy ,,Eletmentő Pontot''. De számos hajléktalant Ivĺányi Gábor nem enged be, meľt
nem tartja megfelelő ĺllt<izĺittségúnek, lelki- vagy pszichés állapofunak. Ugyanez az embet
mások nyomorából sok más kollegájáva| áIlati jól é1 hosszú évek óta, e|ég á|szent módon
súlyos milliárdokat kap az ađőfizetők péluébőI, azért, hogy ellássa ezeket az embereket. Az
intézményével pont szemben kell ,,Eletmentő Pontot,, fe|á||ítarli, amely tavaly tę|tházas vo|t,

egy olyan keľületben, ahol 9 hajléktalan eLlátő hely mfüodik. Azt, hogy van valami probléma,
azt mtr ńgőta mondja. Hamaľosan ľobbantja a demagóg bombát és ahhoz, hogy a
szociobiznisz szerep|őit jól megvédje, jól el fogja mondani, hogy aki szővá teszi, hogy a
ťlnanszirozásban vaĺl némi pľobléma, az u|dlzí a szegényeket. Ezen maľ túl vannak, ma mar
szőrakońatja ez a téma, annyi idegesítő van a đologban, hogy tényleg öntik ki a magyar
adőťĺzetők pénzét az ablakon. Kjzártĺak tartja, hogy 100.000.-Ft/főihónapos összegéľt nem
lehet egy hajléktalant ellátni, mert így jönnek ki a sziĺmok. Magyarorczágon egy hajlékta|anra
100.000.Ft/hó jut havonta. Nagyon orĹil annak, hogy az ellátók az alapitvźnyok vezetőinek
saját borospincéjtik, meg balatoni vitoľlásuk van, egyá|talán nem sajná|ja tőlĺik, csak felvet
néhany kérdést, a jtivőt illetően. Az ,,Eletmentő Pontot'' illetően ez nem Józsefuáros
onkormrĺnyzatának a problémája' hanem az egész országé. Kicsit nagyobb arányban veszik ki
a ré szüket. I smerik az á||ásp ontj át en e vonatkozó an.
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Ez iigyben még fognak ta|áIkozni az el|átó|<kal. Megállapítja' hogy az előterjesztés tárgytlban
további kérdés' hozzásző|ás nem érkezett.. A napiľend vitájátIezáĺja, és szavazásra bocsátja a
hatźr o zati javasl atot.

A Képviselő-testület úgy đönt, hogy

1. kijelöli a35315 he|yrajzi számu, természetben a Budapest VIII.,keľület, Du1]<ó u. 18.

szám alaÍti ingatlan külso és belső kerítés kĺjzotti terĹiletét ,,ELETMENTO PONT''
üzemeltetésérę,2014. decembeľ 16. és 2015. februĺír 28. köztjtti idotartamľa, mely fęladat
ellźĺásźlra a Jőzsefváĺosi Közterület-felrigyelet és Vĺĺľosüzemeltetési Szolgálatot (2015.
január 1-jétől jogutódja Józsefuarosi Várostizemeltetési Szo|gźiat, továbbiakban:
Szolgálat) jelĺĺli ki.

Felelős: polgĺármester
Hatráridő: 2014. december 1 6.

2. felkéri a polgármestert, hogy kĺĺssön megállapodást a lőzsefvźlrosi Közĺjsségí Házak
Nonprofit Kft-vel a 35315 helyrajzí szźlmu ingatlan hasznáIatźra, antnak érdekében, hogy
a teľiiletet a Szo|gá|at ',ELETMENTO PoNT''-ként iizemeltesse az 1. pontban
me ghatáĺ o zott i dő szakban.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2014. december 1 6.

önként vállalt feladatként a rendkívüli téli időjarási viszonyok során je\entkező feladatok
ellátásfua 8.000,0 e Ft-ot bizosít egyszeri kiadásként.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2014. december 4.

a) a határozat 3. pontjában foglaltak miatt az Önkoľmanyzat kíadás 11107-01 cím
működési cél és általános tartalékon belül a rendkívüli események miatti költségek
mfüödési céltaĺalék önként váL|alt feladat eLoirźnyzatźnől' 4.942,9 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - ĺjnként vźi|alt feladat - mfüödési ťĺnanszítoztlsi
kiadason belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őirźnyzatára ,a Józsefuarosi Köztertilet-feliigyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat
,,ELETMENTO PONT,, izeme|tetési és köztenilet ellenőľzés költségeinek tĺímogatása
címén.
b) a Jőzsefulírosi KöZteľĺilet-feliigyelet és Vaľosiizemeltetési 80101 cím Szolgá|at -

cjnként va|La|t feladat _ működési ťtnanszítozási bevételęn belül az irźnyitószervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési sztm|źn történő jóváírása e|oirźnyzatźi és a
kiadás dologi előiźĺnyzatát céljelleggel megeme|i a hatźrozat I. szźlmu mellékletében
felsorolt feladatok és kĺĺltségek címén.
c) előzetes kĺitelezettséget vállalt a 2014. évi a rendkívüli hideg időjárás miatti
intézkedések feladatainak költségei céItarta|ék szabađ maradvźnya terhére 3.051,1 e Ft
ĺlsszegben az előre nemtervezhető költségek taľtaléka címén.

3.

4.

.l
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5.

6.

Felęlős: polgármester
Határidő: a)-b) pont esetében f0I4. december 04., c) pont esetében a 2015. évi

költségvetés tervezése

felkéri a polgĺírmestert, hogy a
módosításánál és a 2015. évi
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. februar hó

2014. évi költségvetésľől szóló rendelet következo
koltségvetés tervezésénél a határozat 4. pontjában

0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

7.

felkéľi a Kisfalu Kft. ügyvezetojét, hogy a téli időszakra - 2014. december 16. és f015.
maľcius 01. kozötti idoszakľa az onkormányzat tulajdonában lévő hasznáIt
olajradiátorokat és frítőberendezéseket a Józsefuárosi Közterĺilet-felügyelet és

Váľosüzemeltetési Szolgtiat részére bocsássa rendelkezésre, hogy a Szolgálat azokat a
lakosság részére rendkívtili hideg időjarás esetén átmeneti hasznáIatbaađja.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2014. decembeľ 16.

felkéri a Jőzsefvárosi Kozterület-felügyelet és Viárostiemeltetési Szolgálat igazgatőjź./-,

hogy készítsen źĺtadás-átvételi jegyzőkönyvet az olajradiátorok és a fiĺtőberendęzések
lakosság részére tĺjrténő źLtađźLs-áBĺétele kapcsán, mely taĺta|mazza a visszavétel
időpontját valamint äń, hogy az átvevő teljes anyagi felelősséggel tartozik a
berendezések nem rendeltetésszetu LlasznáIatźtbőI adódó kaľokéľt, valamint, hogy az
Önkoľmányzat a berendezések rendeltetésszertĺ basznźiata során keletkezett karokért
felelősséget nem v á|Ia|.

Felelős: Józsefuarosi Közterület-feliigyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hataľidő: 2015. februĺíľ 28.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 2015 mtrcius havi ľendes képviselő-testületi ülésre
készítsen tájékonatőt a rendkívrili téli időjaÍási viszonyok soriín elvégzett védekezési
feladatokĺól, megtett intézkedésekľől, és a rendelkezésre bocsátott forľások
felhasznáIásaĺól.

Felelős: polgármester
Hatfuidő : 20 I 5 mźrcius havi rendes képviselő-testületi ülés

Dr. Kocsis lľ.ĺáLté

Megál1apítja, hogy a Képviselő-testtilet ahatáĺozatot 18 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartő zko đás nélkül e lfo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z vnqo s ÍľpTT SZóToBB S ÉG SZÜKSÉGEs

8.

HATAROZAT:
2s0r2014. (xII.04.) l8IGEN
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kijelöli a 35315 he|yrajzi számu, természetben a Budapest Vlll.,kerület, D*"'kó u. 18'
szám a|atti ingatlan külső és belső kerítés kozotti területét ,,ELETMENTO PONT''
üzemeltetésére,Z)I4. december 16. és 20lr5. február 28.kozotti időtartamľa, mely feladat
el|átásźra a lőzsefilćtrosi Közterület-felügyęlet és Varosüzemeltetési Szolgálatot (2015.
január 1-jétől jogutódja Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szo|gtl|at, továbbiakban:
Szolgálat) jelöli ki.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. đecember 16.

2. felkéľi a polgármestert, hogy kössĺin megállapodást a Józsefuarosi Közösségí Htnak
Nonprofit Kft-vel a 35315 heLytajzi számu ingatlan haszná|atáĺa, annak éľdekében, hogy
a teriiletet a Szo|gźiat ,,ELETMENTO PoNT''-ként tizemeltesse az 1. pontban
me ghatár o zott idő s zakb an.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 1 6.

önként vállalt feladatként a rendkívüli téli időjárási viszonyok soránjelentkező feladatok
e|Ittásźra 8.000,0 e Ft-ot biztosít egyszerí kiadásként.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. december 4.

a) a hatfuozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat \<ladás 11107-01 cím
működési cél és általános taľtalékon beliil a renđkívüli események miatti költségek
műktjdési céItaÍta|ék önként vá||a|t feladat e|oirányzatárőI 4.942,9 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - <jnként vállalt feladat _ miĺködésiťtĺarszirozási
kiadáson beltil az irányítószeľvi támogatásként folyósított tiímogatás kiutalasa
előfuźnyzatáĺa .a Józsefuáľosi Közterĺilet-feltigyelet és Vaľostizemeltetési Szo|gá|at

',ELETMENTO PONT'' üzemeltetési és közterület ellenőrzés kdltségeinek támogatása
címén.
b) a Józsefiraľosi Közteľület-felügyelet és Varosüzemeltetési 80101 cím Szolgźiat -
önként vźi|alt feladat _ mfüĺldési ťlnanszírozási bevételen belül az írźnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn tcirténő jőváírása e|őirźnyzatát és a
kiadás dologi e|őirźnyzatát céljelleggel megemeli a hatarozat l. száĺrli mellékletében
felsorolt feladatok és kĺiltségek címén.
c) előzetes kötelezettséget vá||a|t a 20|4. éví a rendkívüli hideg időjarás miatti
intézkedések feladatainak k<jltségei cé|tartalék szabad maradványa terhére 3.051,1 e Ft
összegben az előre nemtervezhető kĺjltségek tartaléka címén.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a)-b) pont esetében 2014. december 04, c) pont esetében a 2015. éví

költségvetés tervezése

J.

4.
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6.

5. felkéľi a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésről szóló ľendelet kĺjvetkező
módosításánál és a 2015. évi költségvetés tervezésénél a hatźnozat 4. pontjában
foglaltakat vęgye figyelembe.

Fe1elős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. február hó

felkéľi a Kisfalu Kft. ĺigyve'zetojét, hogy a téli iclószakĺa _ 2014. decerĺlber 16. és 2015.
március 01. közotti idószaka az onkormányzat tulajdonában lévő hasznéit
olajradiátorokat és fritőberendezéseket a Józsefuaľosi Kĺjzteľület-felügyelet és
Városüzemeltetési Szo|gáIat részére bocsássa ľendelkezésre, hogy a Szo|gá'|at azokat a
lakosság részéte rendkívtili hideg iđójźlrźs esetén átmeneti haszná|atbaadja.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2014. december 1 6.

felkéri a Jőzsefvárosi Kozterület-feltigyelet és Váľosüzemeltetési Szo|gá|at igazgatőjtú,
hogy készítsen átadás-átvételi jegyzőkonyvet az olajradiátoľok és a fiĺtőberendezések
lakosság részéte történő átadás-źúvéte|e kapcsán, mely tarta|mazza a visszavétel
időpontját valamint dń, hogy az átvevő teljes aĺryagi felelősséggel tartozik a
berenđezések nem rendeltetésszeru haszná|atábőI adódó kaĺokért' valamint, hogy az
onkormĺányzat a berendezések rendęltetésszerii haszná|ata soľán keletkezett karokéľt
felelő s sé get nęm v źůIa|.

Felelős: Józsefuaľosi KözteľĹilet-felügyelet és Vaľosüzemeltętési Szolgálat igazgatója
Hatfuiđo: 20I 5 . febľuár 28.

8. felkéľi a poIgźĺrmesteľt, hogy a 20|5 mtrcius havi ręndes képviselő-testĺileti ülésre
készítsen tájékoztatőt a rendkívtili téli időjarási viszonyok soľán elvégzett védekezési
feladatokĺól, megtett intézkedéselľől, és a rendelkezésre bocsátott forľások
fe|haszná|ástĺő|.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015 március havi rendes képviselő-testtileti ülés

A 250/2014.(XII.04.) szúmú hatdrozat mellékletét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete
tartalmazza.

Napĺľend 614. pontja
Javaslat a JOKESZ módosításáľa
(írásbeli előteĺjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis MtLté _ polgĺírmester

7.
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Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy az elóterjesńés tátgyában kérdés,
hozzászőIáS nem érkezett. A napirenđ vitźtjat |ezáqa, és szavazásľa bocsátja a kovetkezo
határ o zati j avasl atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefváros Keľületi Építési Szabá|yzatáľól szóló 66120Ü7. (Xll.12.) önkoľmányzati
ľendelet (ĺórÉsa módosítási eljárás során - a környezet védelméért felelős
kozigazgatási szervek környezet- és teľmészetvédelmi szakteriiletet éľintő véleményei
a|apjźn - nem szfüséges kömyezeti vizsgáIat lefolyatása, valamint a módosításnak
jelentős környezeti hatása nincs.

Felelős: polgármester
Határiđő : 201 4. december 04.

2. felkéri a polgármestert, hogy ahattttozat 1. pontjában foglaltakľól értesítse a212005. (I.

1 1.) Korm. rendelet szerinti kozigazgatási szerveket.

Felelős: polgármester
Hatźrtdő: 20I 4. december 04.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 17 igen szavazatta|, ellenszavat nélkül,
I tntőzkodás mellett elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s KÉpvIspLŐ
A HATAR oZ ATH)Z AT AL]H)Z vnĺo s ÍľpTT SZóTOBB S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
251ĺ2014. (KI.04.) 17IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

l. a Jőzsefvátos Kerületi Építési Szabá|yzatźről, sző|ő 6612007. (XII.12.) önkoľmányzati
ręndelet (ĺorÉsz) módosítási eljárás során - a kĺirnyezet védelméért felelős
kozigazgatási szervek kömyezet- és természetvédelmi szakterületet érintő véleményei
a|apján - nem sziikséges környezeti vizsgáIat lefolytatása, valamint a módosításnak
jelentős környezeti hatása nincs.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2014. đecember 04.

2. felkéľi a polgármestert, hogy ahattttozat 1. pondában foglaltakľól értesítse af/2005. (I.

11.) Korm. ľendelet szeľinti kozigazgatási szerveket.

Felelős: polgármester
Határido : 201 4. december 04.
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Dr. Kocsis M:áté
Szavazásra bocsátja a kĺjvetkező ľendelet-tervezetet.

BUDAPEST ĺozsppvÁnos rÉpvIspro-ľpsľÜrpľp ELFoGADJA, És
MEGALKoTJA BUDAPEST r.ovÁnos VIII. KERÜLET ĺózspr.vÁRosl
oNronNĺÁNyza.ľ rÉpvlsplŐ TESTÜLEľÉNEK 48l2O14. 6rr.05.)
oNronvÁNyza.ľI RENDELETÉT A ĺozsppvÁnos KERÜLETI ÉpÍľÉsl
SZABÁLYZATARoL (JoKÉSZ) szoĺ-o 6612007. (X[.12.) oNrconvĺÁNyzłľl
RENDELET MóDoSÍľÁsÁnór.

Dľ. Kocsis N{áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal, el|enszavazat nélktil, 1
tartőzkodás mellett megalkotta a4812014. (KI.05.) ĺinkoľmányzatirende|etet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ls KÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsHoz MINŐ SÍTETT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrpľp 17 IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET ĺózspľ.vÁRosl oNronľĺÁNyze.r rÉpvlspro TESTÜLEľÉNBr
48l2}t4. (XII.05.) oNronvÁNvz,ą.ľl RENDELEľÉľ ĺ. rózspr.vÁRos KERÜLETI
ÉpÍľÉsl SZABÁLYZATÁRóL (róxÉsz) szoLo 6612007. (X[.12.)
oNronv.łN Y ZATI RENDELET MóDosÍľa.sÁnór.

Napiľend 6/5. pontja
Javaslat a Józsefvźlros kiizigazgatási területén a jáľművel történő várakozás
kiegészítő, helyi szabályozásáről szóló 26120|0. (vI.18.) iinkoľmányzati
rendelet mĺidosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|./laté - polgármesteĺ

Dľ. Kocsis M:áté
A napirend vitájźńmegnyi$a. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Az ercdeti rendelet 6. $ 3-mas ilIetve az,űj renđelet 4. $-sában szabáIyozza,hogyha az autőt
év közben eladja a tulajdonos, akkor aŻ. ításban be kell jelenteni, nyilván azért, hogy
visszavonják a paľkolási hozzájaru|ást. Pont ezt arésú, nem szabályozza a rendelet, csak a
bejelentést, úgyhogy ań. javasoIja, ezze| kertiljĺin kiegészítésre, hogy ahozzétjárulást kiadó a
hozzźĄáĺulást visszavonja. Sajnos ilyen fiľcsa a ľendeletnek a szĺivegezése. Kénýelen vo|t ezt
így megfogalmazni. A második dolog, az most nem módosítanđó $-sok között szerepe|, de az
első oldalonidézi a rendelet 2. $-sát az elóteqesnés.
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Nagyon értelmetlenül van megfogalmazva. ,,Lakossági várakozási hozzájárulás kéľelemre
annak a lakosnak adható, aki ,, a) pont mondja, hogy milyen lakóhellyel renđelkezzen, és a b)
pontban pedig van egy olyan visszahivatkozás, hogy az a) pontban megjelĺilt gépjárműre
rendelkezik várakozási hozztljániźlssal, de az a) pontban semmilyen gépjárművet nem
jelölnek meg. Javasolja ennek az átfogalmazását. Javasolja, hogy a következő ülésre ezt
terjesszék be, majd fog adni szövegszerű javaslatot.

Dr. Kocsis ľ ĺ.álté
Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyző asszonynak vá|aszađásra.

Danada.Rimán Edina
Képviselő Úrnak az e|ső javaslatával, melyben javasolja' hogy a ľendeletet a 4. $-nál
egészítsék ki, hogy ahozzźĄáĺulást visszavonja, ezze| egyetért, ezbefogadható. De azzal nem
ért egyet, hogy a rendelet 2. $-sanak az a) és b) pontja nem értelmezhető, meľt jelenleg is így
sző| a szabćůy. Mindenki éľtette, hogy amennyiben józsefuárosi állandó lakóhellyel
rendelkezik valaki és a tulajdonában van gépjármű, akkoľ kaphat lakossági vfuakozási
engedélý, viszont amennyiben józsefuáľosi lakos, de nincs a tulajdonában gépjáľmű, és nem
adtak ki az a) pont szerint engedélyt és a munká|tatőjełtőL kizarólagos hasznźiatba kapott
gépjáľművet és azt hasznáIja, tehát nem az ő tuIajdonában van, akkoľ is jĺíľ neki egy darab
matrica. Ez eďđig is így volt a rendeletben és az élet is azt bizonyitotta, hogy ez egy
haszná|ható p aragrafu s.

Dr. Kocsis M.áté
Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselő úľnak.

Pintéľ Attila
Tudomása szerint, ha valaki elad egy gépjárművet, akkor azt mindenképpen be kell jelenteni,
az okmźnyiľodába és maga miatt is célszeľĺĺ' meľt ha az tú tulajdonos elkövet egy
szabá|yta|anságot, akkor ne rajta hajtsĺák be. Miét kell akkor a parkolás szo|gá|tná| is külön
bejelentkezni, meľt ezeket a rendszereket össze lehetne kdtni. Javasolja, hogy 20|6-tőIbár a
lakossági várakozási engedély teljesen ingyenes, de ne kelljen a jőzsetvźttosi lakosoknak
évente ezt az engedélý kéľni, hanem aki egyszer kérte, akkor évente azt automatikusan kapja
meg. Egy tájékoztatő levelet küldjĺin ki a Polgĺĺľmesteri Hivatal, csak abban az esetben kelljen
bármit is tenni, ha egy másik gépjĺíľmtire kén ezt azingyenes lakossági várakozási engedélý.
Szeretné, ha a gépjármrĺ tulajđonosoknak ęzzel is a kedvében jámának és megkĺinnyítenék az
életüket. Lakosságbarźń hivatali eljárást sikerülne így kialakítani, meľt az e|adźsrőI a
Hivatalnak tudomást kell szerezni, hogy a gépjaÍmti tulajdonanak személye megváltozott.
Ilyen módon ki lehet vonni a kedvezményezettí körből a rendszámot.

Dr. Kocsis ľĺ'áté
Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyzo asszonynak.

Danada-Rimán Edina
Nagyon szeretnék, haezi:gy műkcjdne, hogy aki elad egy autót, akkor aŻ'azomalbe is jelenti
az okmányirodában, akkor nem fajna a feje a helyi adóhatóságnak, amikor a gépjármíiađő
kivetéssel kell foglalkozni és a behajtási cselekményekkel. Sajnálatos módon ez nem így
mríkĺidik. Eppen ezért íqt.k elő ebben a rendeletben is, hogy aki eladja az autőt, az e|ađő
jelentse be az autő eliđegenítését.
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Annak is orülnének, ha nyilvántartásokat tudnának úgy összehangolni ngyféIbarát ügyintézés
érdekében, hogy ezeket automatizmussá tudjak tenni. A jelenlegi informatikai bázis erre nem
ad lehetőséget' de azon vannak, hogy eztmegvizsgáljĺĺk, és a fejlesaését szorgalmazzák.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megadja aszőtJakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
Visszatérve a 2. $-hoz aJegyzó Asszonynak igazavan, hogy eddig is így műkĺjdött és ezuttn
is így kell műkĺjdnie, de pont aľra prőbáLta fĺilhívni a figyelmet, hogy saját tulajdonú gépkocsi
nem szerepel a rendeletben' Nem szerepel benne, de tudja, hogy így hasznáIták, ezért kéľte,
hogy a következő ülésľe pontosításra kerüljön a szoveg, addig meg fogják tudni beszélni és be
tudjak adni az előterjesĺést.

Dr. KocsÍs M:áLté
Megadj a a szőt Danada-Rimán Edina jegyző asszonynak.

Danada.Rimán Edina
Jelenleg is működik, ez ÍLem okoz problémát a lakosságnak' nem látja indokát annak, hogy
vissza kelljen vonni az előterjesztést és iĄta tźltgyalni. Amennyiben gondolja a Képviselő Uľ'
leülnek és a következő testiĺleti ülésre, amennyiben mégis szÍikségesnek ltńják, hoznak még
egy módosítást, hogy egyértelműebbé tegyék.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy az eIőterjesztés tźngyźlban tovtlbbi kérdés, hozzźsző|ás nem érkezett. A
napirend v ítáj át |eztrj a, és szav azásra bo c s átj a a következ o határ ozati j avas l atot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy felkéri a Jőzsefvaľosi Paľkolás-iizemeltetési Szolgálat
igazgatőjtú., hogy a Józsefráros kozigazgatásí teľületén a jáĺmuvel történő várakozás
kiegészítő, helyi szabá|yozásźltőI sző|ő 2612010. (VI.18.) onkormányzati rendelet
módosításáľól a lakosság megfelelő módon és határidőben tclrténő tźljékoztatása érdekében
tegye meg a szĺikséges intézkedéseket.

Felelő s : Józsefu aľosi Paľkolás-üzemeltetési S zolgálat igazgatőja
IJatáridő : 20 I 4. december 04.

Dr. Kocsis lfrĺálté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźrozatot 16 igeĺ szavazatla|, el|enszavazat
nélkül, 2 tartőzkodás mellett elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT AL:H)Z EGY S ZERÚ s zoľog g s Éc
HATAROZAT:
252ĺ2014. (KI.04.)

SZÜKsÉGES

2 TARTóZKoDÁSSAL16IGEN O NEM
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Józsefuáľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat
igazgatőját, hogy a Józsefuáros kozigazgattsi területén a jármúvel torténő vátakozás
kiegészitó, helyi szabźůyozásátő| szóló 2612010. (VI'18.) önkormányzati ľendelet
módosításaról a lakosság megfelelő módon és hataľidőben történő tájékonatttsa érdekében
tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelő s : Józsefu áro si Parkolás-üzemeltetési S zo1 gálat ígazgatőj a
Hatariđő: 20|4. december 04.

Dr. Kocsĺs Máté
S zav azásr a b o cs átj a a kĺi vetkező ľendelet- terv ezetet.

BUDAPEST JOZSEFVÁRoS KÉPVISELo-ľBsľÜLETE MEGALKoTJA BUDAPEST
r.ovÁnos VIII. KERÜLET ĺozsppvÁRosl oNronłĺÁNyza.r rÉpvlspro
TESTÜLETÉNEK 49l2OI4. (xI.12.) oNronvÁNYZATI RENDELETÉT A
ĺozspr.vÁnos K)ZIGAZGA.řÁSI 

-TERÜLETÉN A rÁnvÚvpr ľonrÉNo
vÁn,łroZAS KIEGpszĺlo, HELYI SZABÁLYoza.s,q.noL szoLo 2612010. (VI. 1 8.)

oNroRvÁNyza.ľl RENDELET MóDoSÍľÁsÁnór.

Dr. Kocsis M.áLté

Megźi|apítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazatta|, e|Ienszavazat nélktil, 2
tartőzkodás mellett megalkotta a49l20I4. (KI.12.) önkormanyzati rendeletet.

A sZAv AZÁsN,ą.r JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTASHoZ ľĺnĺosÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózsEpv,ą.nos rÉpvlspro-ľesľÜrprp rc IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKoDASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ ľ.ovÁnos VIII.
KERÜLET rózspr.vÁRosl oNronv,łNyz,ą.ľ rÉpvIspro TEsTÜLEľÉNpr
4gl2}14. (xII.l2.) oNronvĺÁNYZATI RENDELETÉT A rózsBľ.vÁnos
K)ZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN A JÁRMÚVEL ľonľÉNo vÁnarozÁs
KIEGÉSZÍTo, HELYI SZABÁLYozÁsÁnór szol-o 2612010. (VI.l8.)
oNronn,ĺÁN Y ZATI RENDELET MóDo SÍľÁs,q.ąór.

7 . Humánsz olgźĺJtatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 7ĺ1.pontja
Javas lat ellátási szerző dés ek felůilvizs gá|atár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgáľmester

Dr. Kocsis M:áté
Írásbeli előterjesĺés, amelyet abizottságok megtaľgyaltak. A napirend vitźtját megnyitja, és

megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.
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(I0 óra l8 perckor Egry Attila aĺpolgórmesteľ és dr. Szilágli Demeter képviselők távoztak az
ülésteremből' így a Képviselő-testület létszáma I6 főre csokkent.)

Jakabff Tamás
Nem éĺt egyet azzal, hogy egyes kerületek 1-2-3 fős szerződésekkel bújjanak ki törvényi
kötclczcttsógfü alól, mcly szcrint cllátóľcndszcrt kcll múködtctniük, ć,s aú. másik kcrÍilct
rendszerében bérelt hellyel teljesítsék. Ebben az e|otefiesztésben két új dolog is előkerült. Az
egyik, hogy ebben az intézményben most telt ház van. 20 fő van az iĺtézményben úgy, hogy
ebből 4 fo kerĹileten kívĹili. Megkérđezi, ez a 4 fő nem veszi el a helyet a kerületi
ellátottaktól? Megkérdezi a kerületben volt-e a 16 főn kívtil további érdeklődó az e|Iátásra?
Van-e várólista a keľĹileten belül? Más keľületek után - szeruőđéstől fuggően _ kap az
onkoľmanyzat kb.600.000.- Ft egy évben. Az źůirami normatíva további 500.000.- Ft, amely
összességében 1.100.000.- Ft, mi kozben, ha megnézik a költségeket a teljes intézményre, az
27.000.000.- Ft. Az egy főre leoszfva 1.340'000.- Ft. Igy minden kerületen kíVüli ellátotton a
költségekhez képest 240.000.- Ft-ot,,veszít,, azOĺ:lkormtnyzat. Mind ezek ellenére miéľt nem
kérte az onkormányzat ezeknek a szeruodéseknek a felülvizsgáIatti., és miéľt nem emelte meg
a díjat ĺinkéltségľe?

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Sántha Péterné alpolgĺírmester asszonynak.

Sántha Péteľné
Nem veszik el a kerĹileten kívĹiliek egyetlen józsefuĺíľosi ellátottól sem a helyet. Nincs
varólista Józsefuaľosban. Elég régen ugyan azok az emberek jámak oda. Javasolja, egyszer
látogassa meg az intézményt. Az e||átottak megfelelő helyen vannak, megfelelő ellátással a
Kisstáció utcában. Felülvizsgáltĺík a szo|gá|tatásért kért összeget, de úgy gondolták nem
emelnek a ktilső keľületeknek díjat. A legközelebbi évben maľ meg fogják ań'tenni.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Továbbra is úgy gondolja, az onkormźnyzat elsődleges funkciója a taľsadalmi feladatokĺól
való gondoskodás, és nem avagyongazdá|kodás. Ezért öľtil annak, hogy az onkormtnyzat
nem szám|źnza ki a kerületen kí\Ąili ellátottak utáni többletkĺiltséget. Jakabfu Képviselő
Úrnak abban teljesen igazavan, hogy a legboldogítóbb mego|dás az lenne, ha minden egyes
kerületi önkormĺínyzat Budapesten saját intézménnyel gondoskodna az értelmi fogyatékosok
nappali ellátásáról. Hamźlr nincs így, akkor sajátmagabüszke ana,hogy aJőzsefváĺosi ENo
kiemelkedő feladatot |át eI, és véleménye szerint nagyon jól végzi amunkáját.

Dr. Kocsis lIáté
Megállapítja, hogy a napirend tárgyában további kérdés, hozzászőIźts nem érkezett. A
napirend vítáját|ezárja, és szavazásľa bocsátja a kĺivetkezőhattrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy
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1. Budapest Főváros II. keľületi onkormányzatta| fogyatékos személy nappali ellátása
tárgyában kötött határozatIarl időtartamú megállapodásban foglalt szolgá|tatttsi díj mértékét
fenntaĺtja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|4. decerrrbeľ 04.

2. Budapest Főváľos IX. kerület Ferencvárosi onkoľmtnyzattal fogyatékos személy
nappali e|Iátása taĺgyábarl kötött határozatLan időtartamú megállapodásban foglalt
szo|gźlltatási díj mértékét fenntaľtj a.

Felelős: polgármester
Határíđő: 20I 4. december 04.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy Budapest II. és Budapest IX. keľület onkormányzattú a
hatfu o zatb aĺ fo gl altakró l táj éko ĺas s a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014' december 15.

Dr. Kocsĺs Máté
Megállapítja, hogy a KépviselőtestĹilet 15 igen' 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélktil
elfo gadta az a|ábbi hatáĺ ozatot.

ýZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)ZATALHoZ lĺľlĺo s ÍTBTT SZóTOBB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
253t2014. (xII.04.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. Budapest Fővaros II. kerületi onkormanyzattaI fogyatékos személy nappali e||átása
targyźharĺ kötött határozat|an időtaľtamú megállapodásban foglalt szo|gá|tatási díj méľtékét
fenntaľtja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4' december 04.

2. Budapest Főváros IX. kęriilet Ferencváľosi onkormányzattal fogyatékos személy
nappali ellátása tárgyźtban kötött határozat|arl időtaĺtamú megállapodásban foglalt
szo|gáItatási díj mértékét fenntartj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20| 4. december 04.
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3. felkéri a polgármestert, hogy Budapest II' és Budapest IX. kerület onkoľmányzatát a
hatźn o zatb aĺ fo gl altakró l táj éko ztas s a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20I 4. december 1 5.

Napiľenrl 7l2. pontja
Javas I at közétkezt etés s eI kap c s o lato s d ti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpolgármester

Dľ. Kocsis M:áté
Írásbeli előterjesztés, amelyet abizottságok megtárgyaltak. A napirend vitźĄźń megnyitja, és
megadja aszőt dr. Erőss Gábor képviselő tészére.

(I0 óra 2l perckor Egľy Attilavisszajott a teľembe, íp a Képviselő-testület létszáma 17 főre
emelkedett.)

Dr. Eľőss Gábor
Van egy törvényi k<jtelezettség, amelynek januar 1-jétől meg kellfelelnie aszolgtl|tatőnak.Ez
aú. je|eĺti, hogy plusz koltsége keletkezik a szo|gá|tatónak, hiszen egészségesebb, és ezért
sajnos drág?bb élelmiszeľt kell biĺosítaĺĺa az iskolások számára. Igy a szolgáltató plusz
igénye jogos. Ahhoz, hogy az iskolások megkapjfü a megfelelő minőségri élelmiszeľt, al.lhoz
ezt a p|usz igéný legalább részben méltányolni kellene. Külĺinben, valamilyen formában ki
fognak bújni a tĺiľvényi kötelezettség alól, és a gyerekek nem kapjfü męg az egészséges
élelmiszereket.

Dľ. Kocsis N.I.álté

Jakabs Tamás képviselőnek adja meg a szót.

(10 óľa 25 perckor dr. Szilágyi Demeter képviselő visszaérkezett a terembe, így a Kźpviselő-
testület létszáma ismét ]8 íő.)

Jakabff Tamás
Az e|óterjesztés szerint ,,előremenekülés'' folyik. Szerinte nincs indokolva, hogy miét kell
felmondani a szerzođést. Nyilvan azért torekszenek a szerződés felmondásara, meľt meg
akarjek e|őzni, hogy a szerződést a szo|gáItató mondja fe|. Ezzel szeretnék biztosítani, hogy
rendelkezésre álljon néhány hónap akozbeszerzési eljáĺás kiírásiáľa. Ebben az e|oterjesiztésben
Iegalább egy félmonđat van aľról, mi lenne, ha a közétkeztetést saját maga oldaná meg az
onkoľmányzat, és nem pá|yáńatná. Az eloterjesztés szerint kb. 300 millió forintba keľülne
ennek a megvalósítása. Erdekli, ha ez megvalósul, akkor milyen aron tudná ez a konyha,
ugyan ilyen színvonalon biztosítani az éte|t. Szeľinte, jóval alacsonyabb árakat tudnának
eléľni, ha nem ktilsős konyhából hozott ételeket ađnának a gyerekeknek és felnőtteknek.
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Példaként említi Kóbányát' ahol aZ e|oző ciklusban vette át az onkormányzat a
kozétkeztetést. Azt gondolja, hogy itt is erre felé kellene menni, amelynek a nulladik lépése az
lenne' vizsgźi1ákmeg, hogy a kb. 300 millió forintos saját beruházástmegvalósítanák, akkor a
konyha műköđtetése és az ott megfőzött adagok źlrai várhatóan merrnyibe keľülnéĺek. En.
össze lehet hasonLítani a Sodexo áraiva|. Ha most ki kell írĺri eń. akozbeszerzést' akkor annak
az iĄ váIlalkozónak az źraiva| is össze lehet hasonlítani. Úgy gondo|ja a szo|gá|tatźst jőva|
olcsóbban képes |esz az onkormrányzat sajźń rnaga biztosítani. Javasolja, az onkormźnyzat ne
kote|ezze e| magát nagyon hosszú időre, 1 legÍbljebb f évre írják ki a közbeszeľzési eljźľást.
2015. szeptember 1-jétől íťák ki akozbeszerzést, amelynek zárő időpontja 2016. december
31. legyen. A jövő év első néhány hónapjában vizsgáIja meg az onkormanyzat, amennyiben
saját konyhtt izeme|tetne, abban az esetben, váthatőarl mennyi pénzbőI tudná biztosítani a
kozétkeztetést.

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt Danada-Riman Edina jegyzi| asszonynak.

I)anada-Rĺmán Edina
Megkérdezi Jakabff Tamástól, hogy a határozatijavaslat 4. pontjának a) és b) pondát szeretné
úgy módosítani, hogy ne négyéves iđőtaĺamra, hanem 1,5 éves íďőtartamĺa írjfü ki a
kozbeszerzést?

Dr. Kocsĺs M:áLté

Megadja a szőt Jakabfu Tamás részére.

Jakabfy Tamás
A 4 éves időtaľtam helyett 2016. december 31-ig szĺivegezés legyen, végső időpontként
megjelölve.

f)ľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt Sántha Péteľné alpolgármester asszony tészére.

Sántha Péterné
Javasolja, hogy a szerzőđésthatáĺozatlan időre kössék meg, és kössenek ki feléves felmondási
időt, amely szerint báľmikor felmondható. Előteľjesztőként befogadja azt a javaslatot, hogy a
Hivatal vizsgáIja meg annak a lehetőségét, hogy saját konyha mfüödtetése esetén mennyivel
lenne olcsóbb a kozétkeńetés. Dr. Erőss Gábor Uľnak vźůaszo|ja, ha megkeresik a magyat
termelőket' nem feltétlenĺil keľĹil tcjbbe az egészséges étkeztetés. Saját maga is megtalálja
azokat a forľásokat, élelmiszereket, amelyek egészségesek és nem đrágábbak. A
Józsefuaĺosban is van effe jó példa, hiszen a btjlcsődék saját konyhával ĺizemelnek, és nagyon
jó minőségri ételt állítanak elő. Aľra azért az előterjesztés is rávilágit, hogy miéľt nem kíván
az onkorm źny zat a tovább iak b arl szeruődé st kcitni.

Dľ. Kocsis M:áLté

Nem lehet hatátozat|aĺ iđőte szerződést kĺitni. Megadja a szőt Danada-Rimán Edina jegyző
asszonynak.
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Danada-Rimán Edina
A kozbeszerzési törvény külső szo|gáItatő bevonásánál nem teszi lehetóvé a hatátozatlart
időre történő szerződéskĺjtést. Maximum 4 évet enged aKözbeszeľzési Döntőbizottság.

Dr. Kocsis l/Iáté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Kéri, vizsgáIja meg a Hivatal, hogy 300 millió foľint befektetéssel milyen módon tudná az
onkormányzat e||átĺi, és mernyl&t a kozétkeńetést. Mennyivel lenne olcsóbb? Koszöni,
hogy végül is ebben partnerek lesznek. Javasolja' hogy ne 4 évre, hanem rtjvidebb időre
kössenek szerződést. Lttja az előterjesaésből, hogy a Sodexoval kotĺitt szerződésben nem
volt túleros a minőségbiztositás. Aľra kéri a kozbeszerzés kiíróit, hogy eľre fordítsanak
fokozott figyelmet, legyen hatékony minőség-ellenőľzés az ételek tekintetében. A
kozbeszerzés kiírásával kapcsolatban aZ |átszik, hogy mźtr a kiíráskoľ is jelentős
aremelkedésre számítanak, minimum 20 %o-ka|tobb péĺlń. kívannak eľre fordítani. Kéri, hogy
ez aráforđítás mindenképpen jelenjen meg az étęlek minőségében.

Dr. Kocsis M.áLté

Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyző asszonynak.

Danada-Rimán Edina
A 20 %o-os keret a Iétszźlm emelkedése miatti, amennyiben több ellátott vagy igénybe vevő
lesz. Javasolja, a kozbeszęrzést hatttrozatlan időre írjak ki, és kéľjék fel a közbeszerzési
tanácsadó céget, hogy annak indokolását aKozbeszerzési Döntőbizottság részére készítse el.

A rĺjvid idejű kiíľást azért nem javasolják, mert a tapaszta|atok alapján a rövid idejrĺ
szerzodéseknél sokkal magasabb a szolgá|tatási díj. Mindenképpen maradjon a 4 év, vagy a
hatáľozat|aniďo. Azért,hogy ezt az előterjesztést ne kelljen még egyszer a Képviselő-testület
eIé hozní, javasolja, amennyiben nem fogadja be a Kozbeszerzési D<intőbizottság a
hatźrozat|an időtartamot, abban az esetben maľadjon a 4 éves időtaltam. Es e, a\att a 4 év
a|attvizsgálják felül az étkeztetés saját e||źtásźlt.

Dľ. Kocsis M:áLté

Jakabs Tamás képviselőnek adja megaszőt.

Jakabff Tamás
Egyet tud érteni a javaslattal.

Dľ. Kocsis M:áté
Dr. Eľőss Gábor képviselőnek adja megaszőt.

Dr. Erőss Gábor
Időközben utána rlézett, hogy a jogszabá|y mit tartalmaz. A jogszabźiy szeľint komoly és

konkrét feltételeknek kell megfelelni. Például bizonyos mennyiségrĺ gyiimölcs<jt és zöldséget
kell kapniuk a gyerekeknek, de kiztrjek a burgonyźú az érkeztetésből, ami a legolcsóbb.
Bizonyos számű étkezésnél kell gabona aIapű élelmiszeľt kapniuk, de ebből legalább egyszer
telj es kiőrlésrĺ gabonát.
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Tapasztalata szerint a teljes kiőrlésű éÍeI drágább. Vannak bizonyos objektív feltételek,
amiknek meg kell felelni és drágábbá teszik az a|apanyagok beszerzését. Ezért szkeptikus ez
ügyben. Ez mé|tányolható kérés, és minőségbiĺosítással ellenőľizni kell, hogy a szolgáItatők
tartsák be az e|oitásokat.

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselőnek adja megaszőt.

Pintér Attila
Javasolja, hattrozatlan időre íľják ki a kozbeszerzést, és amerrnyiben nem fogadják be az
indokolást, abban az esetben ne négy év legyen az iđőtartam, hanem kettő év. Ha időközben
kialakítanák asaját konyhát, akkor legyen lehetőség avźitźsra.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy az e|oterjesztés táĺgyában további kérdés, hozzźsző|ás nęm érkezett. A
napirend vitáját |eztlrja, és előszĺjr szavazásra bocsátja Pintér Attila képviselő módosító
indíwtnyát.

A Képviselő-testtilet úgy dcĺnt, hogy nem fogadja be Pintér Attila képviselő módosító
indítványát, mely ahatározati javaslat 4. pontjában szereplő 4 évet2 évęs időszakĺa javasolja,
amennyibenahatáľozatlan idotaľtamotaKozbeszerzési Döntőbizottságnem fogadja el.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet Pintéľ Attila módosító indíBlźnyźú 2 ígen, 13 nem
szavazattal,3tartőzkodásmellettęlutasította.

ĺZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts KÉpvIsBrŐ
A HATAR o ZATH)Z AT ALH)Z lĺľlĺo s ÍrpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
2s4t201.4. (Kr.04.)

A Képviselő-testĹłlet úgy dönt, hogł nem fogadja be Pintér Auilą képviselő módosító
indínányát, mely a határozati javaslat 4. pontjában szereplő 4 évet 2 éves időszalcra
javasoĺja, amennyiben a határozątlan időtartamot a Kozbeszerzési Döntőbizottsóg nem

fogadja el.

Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja az ülésen e|hangzott módosításokd<aI az eredeti határozati javaslatsoľt.

SZAVAZASNAL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH) Z ľ'ĺ ľlĺ o s Íľpľľ
HATAROZAT:
2ss12014. (Kr.04.)

2IGEN 13 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

SZóToBBsÉc szÜrSÉGES

0 NEM 3 TARToZKoDÁssAL15IGEN
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) nem fogadja e| a SoDEXo MagyaľországKft.. javaslatát a nevelési-oktatási intézmények
és az idősellátás kozétkenetési szolgáltatási díjainak 2075. januźr 1. napjával töľténő
emelésére vonatkozóan azzal, hogy a Sodexo MagyarországKft.2015.január I. napjátőI
kezdődően a kozétkeztetésľe vonatkozó táp|źůkozés-egészségiigyi előíľásokľól szóló
37l20I4. (IV.30.) EMMI ľendelet szerinti minőségi és mennyiségi előírások betaľtásával
kötel e s el l átni a a ko zétkeńeté s i szo l sá|tatását.

Fele1ős: polgármester
Hatfuiđő: 2014. decembeľ 4.

2) fe|hatalmazza a polgáĺmesteľt a SoDEXo Magyarország Szolgáltató Kft-vel a 2007.
augusztus 02. napjáĺl kozétkeńetés ttlrgyźtbaĺ kötött vá|Ia|kozási szeruődés
megsztintetésére 2015. augusztus 3I. napjáva| azza|, hogy folytasson tárgyalásokat a Kft-
vel a szerzóđés közcjs megegyezéssel tĺjrténő megsztintetése érdekében, a targyalások
sikertelensége esetén feIhatalmazza apoIgármestert szerzőďés rendes felmondással ttirténő
megsztintetésére.

Felelős: polgáľmester
Hatźlríđő : 20I 5 . j anuár 3 0.

3) a Jőzsefváĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont 1086 Budapest, Magdolna
u. 43. szám a|atti helyiségében működtetett népkonyha étkeńetési szolgáltatásainak (ebéd)
el|átásához f015. és az ań. koveto években bruttó 30.158.804 Ft/év tisszeget biaosít
előzetes kĺjtelezettség vállalássaI, azza\, hogy a szolgáItatőva| a szeruódés 2015. augusztus
3I. napjáig hosszabbítható meg.

Felelős: polgármester, Józsefvaľosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyeľmekjóléti Központ
vezetoje
Hatĺĺľidő: 20|5. augusztus 3 1.

4) a) felkéri a polgármestert, hogy készítse elő és terjessze be a Yárosgazdálkodási és
Pérľ'ugyi Bizottság }}Is.januári iilésére a mellékletben felsorolt a nevelési-oktatási, a
szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biaosító intézmények kĺjzétkeztetési
szo|gáItatźlsĺĺra vonatkozó kĺjzbeszeruési eljaľás kiírását határozatIan időľe, anyáĺí táboľok
kozétkeztetési szolgá|tatása kivételével. Felkéľi akozbeszerzésitantrcsadó céget, hogy az
indokolást a Kozbeszerzési Döntőbizottság felé készítse el a határozatlan időľe
vonatkozőarl. Ameĺľryiben a Dtintőbizottság ezen indokolást nem fogadja e|, abban az
esetben aszolgá|tatás megrendelésének iďőtartaĺna4 év,határozottídotartamu.

b) u a) pontban foglaltakľa minimum évi bruttó 829.070,4 eFt-ot, 4 éves ídőszak<ĺa
3.316.281,6 eFt-ot hattroz meg' melyre egyúttal előzetes kĺitelezettséget vá|Ia|, melynek
fedezete az ellźĺottak, étkęzók téľítési díja, a központi költségvetés állami támogatása és
az onkoľm ány zat saj át bevétele.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. ianuári VPB Íilés
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5) felkéri a polgármestert, hogy ahatźlrozat 3)-4) pontjábaĺ foglaltakat a 2015. és az azt
követő évek költségvetésének teľvezésekoľ vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. és az azt követő évek költsésvetésének tervezése.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazatta|, 3 l'artőzkodás mellett
elfo g adta a hatétt ozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s KÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc. Z ľ,ĺrN o s ÍľpTT SZóToB B SÉG S ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
2sst2014. (xrr.04.) 15IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy

1) nem fogadja e| a soDEXo MagyarországKft. javas|atát a nevelési-oktatási intézmények
és az iđősellátás kozétkeńetési szolgáltatási díjainak 2015. januáľ 1. napjávď tĺjľténo
emelésére vonatkozóan azzal, hogy a Sodexo MagyarországKft..2015.januar I. napjźńő|
kezdőđően a kozétkeńetésre vonatkozó táplá|kozás-egészségt'igyi előírásokľól szóló
37l20I4. (IV.30.) EMMI rendelet szeľinti minőségi és merrnyiségi előírások betartásával
kĺjte l e s el látni a a ko zétkezteté si szo 1 sá|tatását.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľiđő: 2014. december 4.

2) fe|hata|mazza a po|gármesteľt a SoDEXo Magyarorczág Szolgáltató Kft-vel a 2007.
augusztus 02. napjźn kozétkeńętés tárgyźlban kötött vá||alkozási szerződés
megsziintetésére 2015. auguszťus 3I. napjáva| azza|, hogy folýasson taľgyalásokat a Kft-
vel a szerzőđés közös megegyezéssel töľténő megszüntetése érdekében, a t.áľgyalások
sikertelensége esetén felhatalmazzaapolgźlrmesteľt szerzódés rendes felmondássaltĺjrténő
megszüntetésére.

Felelős: polgármester
Hatźnidő: 20| 5.január 3 0.

3) a lőzsefvźtosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 1086 Budapest, Magdolna
u. 43. szám a|atti helyiségében múködtetett népkonyha étkeztetési szolgáltatásainak (ebéd)
e|Iátásához 20|5. és az azt kovető években bruttó 30.158.804 Ft/év összeget biztosít
ęlőzetęs kötęlezettség vállalássa|, azzal, hogy a szo|gá|tatőval a szerződés 2015. augusztus
3 | . ĺapjáig hosszabbítható meg.

Felelős: polgáľmester, Józsefuárosi Szociális Szolgźl|tatő és Gyermekjóléti Központ
vezetője
Határidő: 20t5. auzusztus 31.
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4) a) felkéľi a polgármestert, hogy készítse elő és terjessze be a Yárosgazđálkodási és

Pérr'ngyi Bizottság 2015. januári tiléséľe a mellékletben felsorolt a nevelési-oktatási, a
szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító iĺtézmények kĺizétkeztetési
szo|gáItatźlsaľa vonatkozó kĺjzbeszerzési eljárás kiíľását hatćtrozat|an időre, anyźtri táborok
kozétkeztetési szolgá|tatása kivételével. Felkéľi akozbeszerzésitanácsadó céget,hogy az
indokolást a Kozbeszerzési Döntőbizottság felé készítse el a határozat|aĺ időre
vonatkozóan. Amennyiben a Dĺjntőbizottság ezen indokolást nem fogadja e|, abban az
esetbetr a szolgáltatás nregľetrdelésérrek idr5tartarrra.{ év, lratáľozott időtartarrrú.

b) az a) pontban foglaltakra minimum évi bruttó 829.070,4 eFt-ot, 4 éves időszakĺa
3.31'6.28|,6 e Ft-ot határoz meg, melyľe egýttal előzetes kötelezettséget vállal, melynek
ťedezete az el|átottak, étkezok térítési ďíja, a központi költségvetés állami támogatása és

az onkormtnyzat saját bevétele.

Felelő s :. po l gáľmester
Hataridő: Z)Is.januáľi VPB ülés

5) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 3)-a) pontjában foglaltakat a 2015. és az azt
kĺjvető évek költségvetésének teľvezésekoľ vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. és az ań. követő évek kĺjltsésvetésének tęrvezése.

Napirend 713. pontja
Javaslat házioľvosi pľaxis elidegenítésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis }ĺáté
Írásbeli előterjesaés, amelyet abizottságok megtaĺgya|tak. A napirend vitźtjźń megnyitja, és

megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Somogy megyei orvos ismerőseiénél érdeklődött, aki éľdeklődött a pľaxisra, de rájött, hogy
nem mondhatja el, hogy mit monđott. Az előterjesztést meg fogsaszavazní.

Dľ. Kocsis M.áté
Megállapítj a, hogy az e|őteqesńés tźtrgyźlbaĺ tovźtbbi kéľdés, hozzźszőIás nem érkezett. A
nap irend v itáj at lezáq a, é s szav azásra bo cs átj a a ktjvetkez o határ ozati j avas l atot.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

I. hozzájárul dr. Szĺíritsné Tóth Szilvia pľaxisjogának elidegenitéséhez és - a praxisjogot
megszerezni kívanó - Dr. Magyar Maľinaval, mint a Dľ. Magyar és Magyar Bt. képviselőjével
a |9. számű háziorvosi korzetre 2015. februar 01-tő1 2020. janufu 3l-ig a Budapest
Jőzsefvárosi tnkormźnyzat fe|adat-el|átási szerzođést kívan kötni az előterjesaés 2. sz.
mellékletét képező előszerződés és a 3. sz. mellékletét képező egészségügyi ellátási
szerzódésben foglalt fobb taĺalmi elemekkel.



Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. december 04.

2. hozzźĄáru| Dľ. Bihari Zo|tán praxisjogának elidegenítéséhez és a praxisjogot
megszerezni kívánó - Dľ. Fonó Gáborral, mint a Leo Alato Bt. képviselőjével a 8. számú
lrázioľvosi kĺjľzetľe teľületi ellátási éľdekből 2015. febľuáľ 0I- 2020.jarruaľ 3|-ig a Budapest
Fővaľos Jőzsefvárosi onkormtnyzat feladat-ellátási szerzőďést kíván kotru az előterjesztés 5.

sz. mellék|etét képezó, és a 6. sz. mellékletét képező egészségtigyi ellátási szerződésben
foglalt főbb tartalmi elemekkel.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. december 04.

3. a Budapest Főváros VIII. keriĺlet Józsefuĺíľosi onkormáĺyzat és a Száľits és Taľsa
Egészségiigyi Szolgáltató Betéti Tĺírsaság kozott a 19. sztlmu orvosi körzet feladatainak
ellátźsźra megkötött egészségĹigyi ellĺítási szerződést 20t5. januaľ 31. napjáva| ktiztls
mege gy ezéssel me gszüntetni.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20I5.januáľ 3 1.

4. a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuĺĺľosi onkormányzat és a Dr. Bihaľi és Tarsa
orvosi Betéti Társaság köztjtt a 8. számú oľvosi korzet feladatainak ellátásáľa megkötcitt
egészségügyi ellátási szerzodést}}Ls. januáĺ 3I. napjával közos megegyezéssel megszünteti.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2015. január 3I.

5. fe|hata|mazza a po|gármestert ahatározat |., 2., 3., és 4. pontja szerinti dokumentumok
a|áíľására.

Felelős: polgáľmester
Hatłáľidő: |.'2 . pont esetében 2014. decembeľ 15.,

3 ., 4. pont esetében 2015 . j anuaľ 3 1 .

6. a Budapest VIII. kertileti felnőtt haziorvosi alapellátási feladatok tźngyában megkĺitöĺ
feladat-elIátási szerződésben foglaltak a|apján az orvosi körzet működtetése éľdekében az
onkoľmányzatta| szerzőđott féll részére az áIta|a hasznźit önkormányzati tu|ajđonban lévő
ingatlan székhelyként/telephelyként történő hasznźiatáho z hozzźĄáru|.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. december 04.

7. fe|hata|mazza a polgáľmesteľt a határozat 6. pontja alapjtn a székhelyitelephely
hasznáIati,telephelybejegyzésihozzájáĺulőnyilatkozata|áirásfu a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 4. december 1 5.
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8. amennyiben dr. Száritsné Tóth Szilvia, mint örökös a jogszabá|yban meghattľozott
hatáľidőn beltil nem tudja a pľaxisjogát elidegeníteni, a 79. szźmís' teľületi ellátási
kötelezettséggel műkođőhtziorvosi körzet feladatait 2015. február 01. napjátóla Józsefuáľosi
Egészségügyi Szo1gál at látja eI.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. decembeľ 04.

9. a határozat 8. pontja a|apjźtn felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátás további
biztosításához szfüséses dokumentumok aLáirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. decembeľ 31.

Dr. Kocsis lĺ.áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkodás nélkül a
határ o zatot el fo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z vnĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
2s6r20r4. (Kr.04.) 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL18IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. hozzétjźrul dr. Szaľitsné Tóth Szilvia praxisjogának elidegenítéséhez és _ a pľaxisjogot
megszeręzni kívanó - Dr. Magyar Marinaval' mint a Dr. Magyaľ és Magyar Bt. képviselőjével
a 19. szźlmű háziorvosi kötzetre 20|5. február 01-tő1 2020. január 31-ig a Budapest
Jőzsefvárosi onkormźnyzat feladat-ellátásí szerződést kívĺín kotni az előterjesztés 2, sz.
mellékletét képezó e|oszerzođés és a 3. sz. mellékletét képezó egészségügyi ellátási
szerződésben foglalt főbb taĺtalmi elemekkel.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 2014. december 04.

2. hozzájárul Dr. Bihari Zo|ttn praxisjogának elidegenítéséhez és a praxisjogot
megszęrezni kívánó - Dr. Fonó Gáborral, mint a Leo Alato Bt. képviselőjével a 8. számú
haziorvosi kĺjrzetľe teľĹileti ellátási érdekből 2015. februáľ 0I- 2020. januáľ 3l-ig a Budapest
Fővĺĺľos Józsefuárosi onkoľmtnyzat felađat-ellátźsí szerzőđést kívan kötnl az előterjesĺés 5.

sz. mellékletét képező, és a 6, sz. mellékletét képező egészségügyi ellátási szerzodésben
foglalt főbb taľtalmi elemekkel.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. december 04.



3. a Budapest Főváros VIII' kerület Józsefvárosi onkormányzat és a Szárits és Társa
Egészségtigyi Szo|galtató Betéti Társaság kĺjzött a 19. számu orvosi korzet feladatainak
e||átására megkötött egészségügyi ellátási szeruőđést 2015. január 31. napjáva| közös
mege gy ezéssel megszüntetni.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015.januáľ 3 1.

4. a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkormáĺyzat és a Dľ. Bihaľi és Taľsa
orvosi Betéti Táľsaság kozott a 8. szĺímú orvosi korzet feladatainak e||átására megkötött
egészségtigyi ellátási szerződést2015.januar 31. napjával közös megegyezéssel megszĺinteti.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2}I5.január 3 1.

5. fe|hata|mazza a poIgármesteľt ahatározat I.,2.,3., és 4. pontja szerinti dokumentumok
aláirására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: I.,2 .pont esetében 2014. december 15.,

3., 4. pont esetében ZUls.januaľ 31.

6. a Buđapest VIII. kerületi felnőtt háziorvosi alapellátási foladatok tźrgyźhan megkötött
feladat-ellátási szerződésben foglaltak a|apján az orvosi korzet múkĺidtetése érdekében az
onkormányzatta| szerzőďott fé| részére az á|ta|a hasznźit önkoľmányzati t:úajdonban lévő
ingatlan székhelyként/telephelyként történő haszná|atźůloz hozzáj źru|.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 20|4. decembeľ 04.

7. fe|hatalmazza a polgaĺmesteľt a határozat 6. pontja alapján a székhely/telephely
hasznćiati,telephelybejegyzésihozzájőłulőnyi|atkozata|áfu ására.

Felelős: polgármester
Hatarido: 2014. december 15.

8. amennyiben đr. Szźritsné Tóth Szilvia, mint ĺjľökös a jogszabályban meghatźrozott
hatźriďon beltil nem tudja a praxisjogát elidegeníteni, a |9. számu területi ellátási
kötelezettséggel műkĺidohźníorvosi körzet feIadatait f0I5. február 01. napjától a Józsefuaľosi
Egészségügyi Szolgálat látja el.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014. december 04.

9. a hatźlrozat 8. pontja a|apján fe|hatalmazza a polgáĺmestert a fe|ađat ellátás további
bińositásáhozszfü sésesdokumentumoka|áitására.
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Felelős: polgáľmesteľ
Hatáĺiđő 20I 4. december 3 1 .

8. Egyéb előteľjesztések

Napirend 8/1. pontja
Javaslat az tinkormányzati képviselők, a bizottsági elntiktit a blzottság
tagiának díjazásáről szĺiló 3512014. (X.22.) iinkoľmányzati ľendelet
módosításáľa a megállapított tiszteletdíj csiikkentése, megvonása
vonatkozálsában
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis lIáté
Írásbeli előteľjesĺés. Szóbeli kiegészítése van. A rendelet-tetvezęt 1. $-ában, a 3/A. $ (5)
bekezdése kiegészül azza|, hogy az írásban torténő bejelentés, levélben, vagy elektľonikus
levélben töľténhet. Ez tekinthető írásbeli bejelentésnek.
Az elótetjesztést abizottságok megtĺárgyaltźlk. A napirend vitájat megnyitja, és megadja a szőt
Jakabff Tamás képviselő tészérę.

Jakabff Tamás
Nincs ellene, hogy a rendszeresen Łĺtnyzőkat szankcionáIjek. Szeľinte nem volt, és nem is
Iesz je||emző, hogy a képviselők rendszeľesen nem járnak ülésre. Kéri, hogy ezek a szabźiyok
csak a rendes testületi ülésękĺe vonatkozzanak. A rendes testületi ülések, az SZMSZ-ben leírt
szabtiyok alapjan tervezhetők, a rendkívüli ülések, értelemszerúen nem. Így csak pźr nappa|
az ülés előtt derülhet ki a rendkíviili ülés időpontja, így előfordulhat, hogy a képviselő nem
tud jtinni. Például szabadságát tölti a képviselő, szabadsága alatt nem olvas elektronikus
leveleket, és így még aľról sem értesül, hogy képviselő-testtileti ülés lesz. Javasolja, hogy az
(1)-(3) bekezdésekberL az ülés, illetve testületi ülés szövegľészek rendes testĹileti ülés
szov e gt észre mó do sulj an ak.

Dr. Kocsis lNIáLté

Nem támogatja a javaslatot. Véleménye szerint semmi nem különbozteti meg a ľendes
testiileti ülést a rendkívĹili Ĺilés fontossźęźúő|, sőt a rendkívüli testtileti ülés valószínűleg, azért
rendkívüli, mert valamilyen fontos dolog miatt kell azt meglartani. Mivel időben értesítést
kapnak, itt a:ľól varl sző, hogy, aki nem t:uđ azon ľészt venni, |egalább jelezze. Nem oldana
ezeken a szabályokon.
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Egyet ért Jakabfy Tamás képviselő véleményével. Javasolja, hogy ez a szabáIy vonatkozzon a
bizottsági tilésekľe is. Kéri, hogy a rendkívĹili üléseket is a reggeli őrá|<ĺa hívjak össze, ha az
megoldható, mert a képviselők adott esetben könnyebben eleget tudnak tenni egy ľendkívĺili
Íilésen valő Észvételnek, haazt reggel tartanélk.
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Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

f)r. Erőss Gáboľ
Támogatja Jakabfy Tamás képviselő javas|atát. A rendes ülések tervezhetők, a rendkívüli
ülések, pedig nem tervezhetők.

Dr. Kocsis M:áLté
Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A veľseny szférźlban doIgoző képviselők nevében szeretne egy problémźt je|ezni. Az Mtjw.
32. s Q) bekezdés g/ pontja szabá|yozza ań., hogy a testĺileti munkában valő részvételhez
sziikséges időtaĺam a|at1a képviselo a munkahelyén felmentést élvez a munkavégzés alól. A
törvény értelmezéséve| arra jutott, hogy ezt a munkahely a bízottsági ülések iđőtartarĺźtra
viszont nem is köteles biĺosítani. Ez aztjelenti, hogy akik a képviselőség mellett dolgoznak,
ők csak megoldják, hogy a bizottsźlgi tiléseken jelen tudjanak lenni, viszont ezt torvény
számukĺa nem teszi kikényszeríthetővé. Az e\őterjesztés hivatkozik az Mötv. 32. s Q)
bekezdés il pontjára. amely szintén csak a testiileti ülések vonatkozásabarl á||apít meg
részvéte|i kötelezettséget a képviselők tészére. A bizottsági ülések vonatkozásában nem.
Amikor ezt a tészét elolvasta az Mcjtv-nek, akkor az a benyomás alakult ki berľre, hogy a
bizottsági ülésekľe vonatkozó részvételi kĺitelezettség nem létezik, így annak elmaradásźń az
<inkormányzati rcnđe|etben szankcionálni _ álláspontja szerint _ jogalap nélküli. Ezért kéri a
3/A. $ (6) bekezdésének törlését.

I)r. Kocsis M.áté
Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyző asszonynak.

Danada-Rimán Edina
Az M<jtv. gl pontja kimondja, hogy a testületi munkához va|ő résnéte|hez sziikséges
időtartam alatt a munkahelyén felmentést élvez, tehát nem a képviselő-testtileti ülésekľől szól,
hanem a testĹileti ülésekről. A bizottsások is testületként mfüödnek. és a rendeletet is az
Möťv. szabźiyai alapjźn íľták. Alláspoňt3.'l. szerint a bizottság is testtiletnek minősül. A
képviselők jogainál és kĺitelezettségeinél szerepel, hogy a képviselő köteles a testĺileti
üléseken megjelenni' annak munkájában és dtintéshozatalábarl' ľészt venni. A megjelenés,
álláspontjuk szerint, abizottságra is, és a Képviselő-testĹilet iiléséľe vonatkozik.

I)ľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő tészére.

Pintér Attila
Kedden volt egy kötelező képzés a Kormányhivatal szersłezésében, ahol szőba került ez a
kérdés. A Kormĺínyhivatal álláspontja is az, hogy a munkáltatónak a bizottsági munka
idotatamźna is fel kell menteni a munkavégzés aIő| a bizottsági tagokat, mert az is a
képvi selő-testület munkáj aho z tarto zik. A bizottság a képviselő-testiilet Szerve.
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja' hogy az előterjesztés tárgyában további kérdés, észrevétel nem érkezett. A
napirend vitáját Iezźnja, és előszöľ Jakabff Tamás képviselő módosító indítvanyát bocsátja
szavazásra.

,,(1) Az tirlkr:lrrllárlyzaĹi r.errdes képvisel.5 testületi ülésrill valti igazolatlarl távolléĹe esetérl a
megáll apított ti szteletdíj a csökkenthető, illetve me gvonható.
(2) Amennyiben az onkormźnyzati képviselő a rendes teshileti ülésen ígazolatlanul nem vesz
résú, a következő havi tiszteletdijźú 50 %o-kal csökkenteni kell.
(3) Újabb igazolat|an hiźnyzás esetén a tiszteletdíjat meg keIl vonni, és annyi ideig
sziineteltetni kell a folyósítást, ahány ľendes ülésről az onkormányzati képviseIőhiányzott..

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 4 igen, 13 nem szavazatta|, I taĺtőzkodás mellett a
módosító indítvany nem fogadta el.

sZAv AZ^SNÁL JELEN vAN t s KÉpvlsBro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z unqo s ÍrpTT SZoToBB SÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
2s7t2014. (Xrr.o4.)

A Képviselő-testl,ilet úgy dont, hogy nemfogadja el Jaknbfy Tamás kepviselő indínányát, mely
a 3/A $ (]), (2), (3) bekezdéseit a kovetkezőképen módosítaná:

,,(I) Az önkormányzati ľendes képviselő testtłleti ülésről való igazolatlan távolléte esetén a
me gál l ap í t o t t t i s z t e I e t díj a c s ö kke nt he t ő, i l l e tv e me gv o nhat ó.
(2) Amennyiben az ônkormónyzati képviselő a ľendes testületi ülésen igazolatlanul nem vesz

részt, a kovetkező havi tiszteletdíiót 50 %-kaĺ csökkenteni kell'
(3) ui,tt igazolatlan htányiás esetén a tiszteletdíjat meg kell vonni, és annyi ideig

szüneteltetni kell afolyósítóst, ahány rendes ülésľől az onknrmányzati kepviselő hiónyzott.',

Dr. Kocsis N'Iáté
Eztkovetően szavazásra bocsátja Jakabff Tamás második móđosító indítványat.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Jakabff Tamás képviselő módosító
indítványát, mely a 3iA $ (6) bekezdésének ,, A bizottsági ülésekľől való igazo|at|arl
távollétľe megfelelőenirźnyadóak az (1)-(5) bekezdések foglaltak.'' törlését javasolja.

Dľ. Kocsis Máté
Megá||apítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen, 14 nem szavazattaL, 1 l'artőzkodás mellett a
módosító indítvanyt elutasította.

4IGEN 13 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
a. Ha.ľÁn oZ ATlľrc. Z AT ALHc.Z vrNo s ÍľBrľ szóľo g g s Éc s zurs Écps
HATAROZAT:
258ĺ2014. (xII.04.) 14 NEM r ľłnľózxooÁssa.r3IGEN

A Képviselő-testület úgl dont, hogy nem fogadja el Jakabfy Tamás képviselő módosító
indínányát, mely a 3/A s @) bekezdésének ,, A bizottsógi üIéselcről való igazolatlan
távollétre megfeleĺően irónyadóak az (I)-(5) bekezdésekfoglaltak.', torlését javasolja'

Dr. Kocsis M:áté
Szavazásrabocsátjaazercďetirendelet-tewęzetet.

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrpľB ELFOGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľ.ovÁnos VIII. KERÜLET rozspr.vÁnosl
oNronvĺÁNvz,ą.r rÉpvlspro TESTÜLETÉNBK 5Ol201'4. (x[.05.)
oNronvÁNYz,tľl RENDELETÉT AZ oNronvÁNyz.q.ľl rÉpvlsplor, A
BIZoTTSAGI ELNOKoK' A BIZOTTSÁG TAGJÁNAK oÍĺ,ą.zÁsÁnól szoLo
3 5 l 20 t 4 . (X.22.) oxronľĺÁNyzarI RENDELET MóD o S ÍrÁ s Ánor.

Dľ. Kocsis lNĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 15 igen, 0 nem szavazattal,3 tartőzkodás mellett
megalkotta az 50l20I4. (XII.05.) sztlmű rendeletet.

A SZAVAzÁsNaĺ. JELEN VAN ts KÉpvlsBrŐ
A RENDELETALKoľÁsHoz nĺnĺosÍrBTT SZOTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľ.vÁnos rÉpvlsBro-ľpsľÜrpľp 15 IGEN, 0 NEM, 3

TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST ľ.ovÁnos VIII.
KERÜLET ĺózspr.vÁRosl oNronuÁNYZAT rÉpvlspro TESTÜLETÉNEK
50l2O|4. (KI.05.) owronvÁNYZATI RENDELETÉT AZ oNronvÁNYZATI
rÉpvIsBlor, A BIZoTTSÁGI ELNoKoK, A BIZoTTSÁG TAGJÁNAK
oÍĺ,ą.zÁs,ł.nór szoľo 35l2ot4. (X.22.) oNronvÁNyza.ľI RENDELET
uólosÍľÁsÁnór.

Napirend 8/2. pontja
Javaslat a Belső Ellenőľzési lľoda 2015. évĺ ellenőľzési teľvére
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesző: Danada-Rimán Edina - jegyző

97



Dr. Kocsis N{.áLté

A napirend vitáját megnyitja. MegálIapítja, hogy az előterjesĺés tttgyában kérdés,
hozzásző|tls nem érkezeÍt. A napirend vitájźlt |ezźxja, és szavazásľa bocsátja a következő
határ o zati javaslatot.

Ą Képviselő.testülct úgy dönt, hogy jóvóhogyja a Józscfuárosi Polgórmcstcri Hivatal Bclső
Ellenőrzési Iľodájának 2015. évi ellenőrzési tervét az eIoteqesfés 1. szźmu melléklete
szeľint.

Felelős: jegyző
Hataĺidő: 2015. december 31.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatáĺozatot 17 igeĺ szavazatta|, el|enszavazat
nélkül, 1 tartőzkodás mellett elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI ZATALHoZ EGYS ZERŰ S ZóToBB s Éc s zÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
259t2014. (KI.04.) 17IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Jőzsefváĺosi Polgáľmesteri Hivatal Belső
Ellenőrzési Irodájanak 2015. évi ellenőrzési tervét az eloterjesztés 1. száĺrĺ melléklete
szeľint.

Felelős: jegyző
Hataridő: 2015. december 3 1.

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő afőépítész 4 éves munkájáľĺól
(írásb eli té! éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľlĺ. té - polgármester

Dľ. Kocsis M:áLté

A napiľend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy atájékońatő tárgyábankérdés' hozzźlsző|źs
nem érkezetl, ezért a napirend vítájátlezźrta.
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2. Tájékoztatĺí a hatáľidőben el nem késziilt előteľjesztések jegyzékér(i|
(íľásbeli tĄékoztatő)
Előteťesztő: Danada-Rimán Edina _ jegyző

Dr. Kocsis M:áLté

A napirend vitájźú megnyitja. Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselő úľnak.

Jakabff Tamás
Eredetileg képviselői kéľdésként szerette volna fültenni, delátta, hogy pont ebbe az egy daľab
elmaradt végľehajtásthatározathoztartozik. A jcivő évi kĺiltségvetés, és ágazati törvényeknek
egy részének a javas|ata már felkerült a Paľlament honlapjára és elkésztilt. A segélyezés
kapcsán nagyon komoly változások várhatőak' Egy olyan vá|toztatás |esz, amely az
onkormányzatnak egy komoly anyagi felelosségvállalást jelent, miközben néhány
onkormĺányzatnak még az áIIam még minimális szinten sem biztosítja a kompenzációt. A
segélyezésnél az onkormányzat küt<jnböző paramétereitől fligg dZ, hogy egyá|taláĺ
báľmennyi segélyt is kap a segélyek kifizetésére. Végeztek-e arra vonatkozó vizsgáIatot, hogy
Józsefuáros szĺĺmíthat-e arÍą hogy a k<jtelezően kifizetendő segélyeket a kĺiltségvetés
megfinanszirozza' vagy nem sztlmíthat eÍ-re,vagy részben számíthat erre?

Dľ. Kocsis lNĺálté
Szövegszerű javaslatot biztos, hogy nem olvashatott ebben a témakörben. A sajtót olvasta. Ha
elő kerĹilt ez aprobléma és látják az országgyiĺlés által elfogadott, de még egyébként elé nem
kerĹilt konkĺét javaslatot, a végľehajtásí szabźůyaival együtt, akkor tudnak eľe vá|aszolru.Ez a
téma még vita alatt vaÍI az országgytl|ésben is. Ha hatástanulmányokat, számításokat
végezgetnének egy jövő évi szabźiyozáls kapcsán, az tĄabb kéľdéseket vetne fel. Januáľban
okosabbak lesznęk és meg fogiak osztani álláspontjaikat. Az előzetes tervęket ismerve nincs
megijedve ęÍtó| az źúa|akítástől, sőt nagyobb lehetőséget bińosít az Önkoľmanyzatnak ana,
hogy maga tudja éľtéke|ĺi azt, hogy kinek és milyen jogcímen nyújt támogatást. Aľról nem is
beszélve, hogy pont a helyismeret hiánya okán a koľábbi rendszerben nem mindig valósult
meg úgy, hogy találkozott volna az érintettek igazságérzetéve|. Aki nagyon ľászoruló vo|t, az
nem mindig jutott támogatáshoz, aki meg luxusautőva| á||t meg a családtámogatási iľoda előtt
vészvillogóval, az meg kényelmesen megkapta a sajátját. Ezt a rendszert |ehetőségfü lesz jó
irźnybamegvá|toztatni. További kérdés, hozzászőLás nem vo|t ęzért a napirenđ vitájat|ezárta.

i
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3. Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejű testii|eti határozltok
végrehajtásáról, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, 

^jelentősebb eseményekľőI és az łinkormányzati pénzeszkiizök átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekiitésérő|
(íľásbeli tájékońatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dľ. Kocsĺs N Iáúé
A napirend vitájź./- megnyitja. Megállapítja, hogy atájékońatő tźľgyábankérdés, hozzásző|ás
nem érkezett, ezért a napirend vitájátlezárta'

Felvilágosítás kérés
(Szó szerinti leíľásban)

Komássy Ákos
Kĺjszĺjnöm szépen. Tisfelt Polgármester Uľ! Először is azzal kezdem, hogy az e|ózo
képviselő-testiileti ülés végén, tudom, hogy akkor akadályoztatás miatt nem volt maĺ itt, de
volt hiírom képviselői kérdésem. Ebből tegnap éjszaka, vagy ma megkaptam a váIasń, a
másik kettőnél elmúlt a27 nap és nem érkezettmeg. Eleve írásban kéľtem ráaváIaszt. Viíĺom
továbbľa is. Konkľétan a két kérdés. Az egyik az ađőtorvények kapcsán létehozott települési
adóról, annak a bevezetésével kapcsolatos elképzelésekről' és ennek a vtlrhatő idozítésérő|
szólt. A másik, pedig azittíslź./.hatő Holokauszt Gyermekáldozataiĺak Emlék Központjával
kapcsolatos tudnivalókĺól. Kérdezem, hogy mikor kaphatom meg a vá|aszokat, és miéľt nem
sikeľĹilt 27 naponbeliil ezt megkapnom?
A másik kérdésem, pedig az,hogy valóban nincsenek nekem sem konkľét előterjesztési szintrĺ
előterjesztéseim, csak a sajtóban olvasok, meg szakemberekkel konzultálok időnként, és ha
jól értem az adőssźlgcstjkkentési tárnogatás ľendszeľét is elbúcsúztatja a koľmany a jtivő év
elejétől. Józsefuárosban ez nagyon nagyon sok ember létfenyegetettségét oldotta meg eddig,
tudomásom szerint többezeľ ember volt, aki ennek következtében nem lett kilakoltatott vagy
ehlhez hasonló soľsú. Hogyan csökkenti Polgármester Úr az adőssźącsijkkentő támogatás
megsziĺnése után a súlyos eladósodott lakóink problémáinak a kezelését? Mi a megoldás a
he|yzetre, hogy ha mtn ezazíĺltézrnény nincsen. Köszönöm.
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Dr. Kocsis Nĺ.áté
Íľásban vtiaszoInak. További kérdés, hozzásző|ás nem hangzott e|, ezért a képviselő-testületi
Ĺilést 10 őra5,7 perckor bezárta. További jó munkát kíván mindenkinek.

Budapest,20l{
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áté

201i, [l[[ 1fi.

n foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és a Képviselo-testület20|4.
hitelesen tanúsítja.
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