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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határ o zatĺ i av aslat a bizotlság számár a..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testü l etnek az e|őteń eszté s me stársv a|ás źtt.

Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatárő| szőIő 25l20I3. N.27.)
számu önkormĺĺnyzati rendelet 26.$ (1) bekezdése alapjan ,,Minden hónap első ľendes
ülésének á|Ianďő napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatőja alejźrt hatáľidejiĺ
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testületi határozatok végrehajtástĺrő|, az előző iilés
jelentősebb eseményekľől és az önkormányzati
rendelkezéstĺ részének pénzpiací jellegű lekötéséről.,'

óta telt fontosabb intézkedésekľől, a
pénzeszkozok átmenetileg szabad

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2014. jaĺuár 27.
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Polg áľm esteľi tájékoztatő

a 2014. februáľ S.ei
képvĺselő.testületĺ

iilésľe

, ),(1) Minden hónap első rendes tilésének állandó napirendi pontja a polgĺíľmester írásos
tájékoztatója a \ejárt hatariđeju testiileti hatáľozatok végĺehajtástrőI' az eIőzo ülés óta tett

. fontosabb intézkedésekol, a jelentősebb eseményekĺo| és az önkormĺínyzati pénzeszközok
: átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiacijellegtĺ lękötéséről.''

(az SZMSZ 26, s (]) bek. alapján)





Javaslat a jdľĺÍsi rendszer kialakítúsdval kapcsolatos döntések meghozatalúra

345t2012. (X.18.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja az onkormtnyzat és Budapest Főváľos Kormanyhivata|akĺizĺitt a VIII. kertileti
hivatal kialakításahoz szĹikséges, a járási (fovaľosi kerĹileti) hivatalokĺól szóló 2I8l20|2.
(V[I.13.) Korm. rendelet 2. melléklete figyelembevételével elkészített megállapodás
tervezet fő tartalmi elemęit - a határozat 2. pontjábp foglaltakľa is figyelemmel -,

mindazon vagyon és vagyoni értékű joganak Magyar Allam ingyenes haszná|atba ađása
éľdekében' amelyek a jogszabáLy á|ta| meghattrozott, átvételre kerülő źi|anigazgatási
feladatok e|Iźúását biztosítjfü és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest Főváros
Kormányhivata\áva| történő egyeztetést ktjvetően 20|2. október 30. ĺapjáig a
megállapodás és mellékleteinek végleges taľtalmát <jsszeállítsa és a megźi|apodást,
valamintamegtilapodásbanmegfogalmazottnyi|atkozatokataláír ja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2012. októbeľ 30.

Ahatározat 1. pontja szerinti megállapodás aLapján a VIII. kertileti hivatal mfüĺjdésének
biztosítása érdekében Budapest Főváros Kormanyhívata|a részéte 20|3. januáľ 01.

napjától ingyenes haszntiatba átadja az ÖnkormányzatkizárőIagos tulajđonábanlévo, az
źfiĺéte|re kerülő źilamigazgatási feladatok ellátásához szĺikséges ingó vagyont, valamint
alábbi ingatlanokat, ingatlanĺészeket, gépj áľművet :

a) 3523210lłJ20,35232l0lM26he|yrajzí számu, Bp., VIII. Baross u. 59. sz. a|atti263 m"
és 184 m'alapterületű ingatlant,

b) 3568210lN1'7,3568210/NI8,3568210lN19,3568210lN20he|yrajziszźtmű, Bp., VIII.
Práter u. 22. sz. alathi |72 m2,24 m2, 33 fiŕ ' 167 ftł alapterülehĺ ingatlant,

c) 34944l0/N6 he|yrajzi számtl, BP., VIII. Víg ll. 32. sz. alaÍti 66,25 m, alapteľĹiletĺí
ingat|anrészt,

d) LCT-400 forgalmi rendszámú Ford Transit Touľneo Connect típusú gépjarmú.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő.. 2013.január 0 1 .

3. a) a Polgĺĺrmesteľi Hivďal 230 fős - 2 fő tisztségviselővel egyiitt, a 2 fő
pľémiumévek programban foglalkoztatottak, valamint a táľsadalmi megbizatźsu
alpolgármester nélkiili - engedé|yezetĺ |étszátmát a jtlrási rendszer kialakítása miatt
átađásrakeľĺilő, előzetes egyeztetések szerint 78 álláshely biztosítása érdekében2012.
november 01 napjźxa| 18 álláshellyel megeme|i, ęzźital a Hivatal engedélyezett
|étszźtmát 2012. november 01. napjáva| 248 főbęn hatélrozza meg, melyhez 5.486,4 e
Ft-ot biĺosít,

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺľidő: 2012. november 01.

b) a jelen határozat 3. a.) pontjával elfogadott 18 álláshely betcjltését záĺoLja,

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 01.



c) a Polgármesteri Hivatal - 2 fő tisztségviselővel együtt, a 2 fő prémiumévek
programban fogIa|koztatottak, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester
nélküli - engedélyezettlétszámát2}I3.januaĺ 01. napjával 170 foben határozzameg,

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2013. i anuár 0 1 .

d) felkéri a polgármestert' hogy az átadanđő létszźlm szánának meghatźtrozása
tźtrgy ábarl folýasson egyeztetést a Kormányhivatallal.

Felelős: polgármester
Határidő : 2012. olĺ:tóber 3 0.

4. a) Polgármesteri HivataI részéte 1 db gépjármu beszerzésére bruttó 4,500,0 e Ft-ot
biztosít.

Felelős: jegyzo
Határidő: 2012. decembeľ 31.

b) a Polgáľmesteri Hivatal
biztosít.

Felelős: jegyző
Hataľidő: 2012. december 31.

részérę bútorok beszerzésére bruttó 7.000.0 e Ft-ot

c) a Bp., VIII. Prátet u.22. sz. alatĹi
3 56821 0 l N20 helyrajzi számíl ingatlan
6.000,0 e Ft összegben fedezetet biztosít.

Felelős: polgármesteľ
Hattrido : 20 12. októbęľ 3 0.

35682101 N 17, 35682101 N 18, 3 5682/01 N 19,
felújítási munkálatainak e|végzésére bruttó

d) A Bp., V[I. Víg u. 3f . sz. alattí 34944l0lNI-/4., 3494410lł 16 helyrajzi száłntl
ingatlanok felújítására bruttó 996.340,- Ft-ot biztosít és felkéri a Kisfalu Kft-t a
munkálatok lebonyolítására, azza\, hogy az onkormĺínyzattal kötött megbízási
szerzodés szerinti bonyolítási díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket nem alka|mazza.

Felelő s : pol gármester, Ki sfalu Kft . ügyve zetoj e
Hatĺíľidő: 20If. november 30.

5. ahatározat3. a) pontjában, valamint 4. a)-c) pontjában foglaltak feđezęt&e:

a) az onkormźnyzat bevételi kcjzhatalmi bevételek _ építményađő _ előirányzatát 5.486,4
e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím műk<jdésre átadott
pénzeszkoz á|Iarĺlhánartáson belülre, ęzerl belül saját költségvetési szervek felügyeleti
működési támogatása eIőirźnyzatźń lgyanezen ĺlsszeggel megemeli a Polgáľmesteri
Hivatal tttmo gatása címen.
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b) a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevéte|i tźlmogatások saját kciltségvetési szervek
működési feltigyeleti szervi támogatása e|őirźĺnyzatát 5.486,4 e Ft-tal, és a kiadás
12202 cím ľendszeres személyi juttatás eIóírźnyzatát 4.320,0 e Ft-tal, a szociális
hozzájáru|ás e|őirźnyzatźŃ I.166,4 e Ft-tal megemeli |étszźtm bővítés címen, és ezze|
e gyidej iíleg ezeĺ e|oĺr ány zatokat zár olja.

c) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalék
eIőirźnyzatán belül az á|taltnos taľtalék elóirźnyzatźLt 17.500,0 e Ft-tal csökkenti és

ezzel' egyidejúleg a kiadás 11108-02 cím múködésre átaďott pénzeszkoz
á|Iarcháńartáson belülre, ezerL belül saját költségvetési szervek felügyeleti múkodési
tźlmogatása eIőirtnyzatát 7.000,0 e Ft-tal, az egyéb fe|ha\mozási kiadáson belül a saját
költségvetési szervek feliigyeleti támogatás eIőirźnyzatát 10.500,0 e Ft-talmegemeli.

d) a Polglármesteľi Hivatal 12000 cím bevéte|i támogatások saját kdltségvetési szervek
műkĺjdési felügyeleti szervi támogatása eloírányzatát 7.000,0 e Ft-tal, és a kiadás
1220I-01, cím đologi elóirźnyzatát ugyarl ezen összeggel megemeli bútor beszerzés
címen.

e) a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek
fe|ha|mozási, felújítási felügyeleti szervi támogatása e|óíráĺyzatát 10.500,0 e Ft-tal, és

a kiadás I220I-01 cím beruhazások előiranyzatát 4.500,0 e Ft-tal gépjáÍmíi vásárlás
címen, és a felújítások előiľáĺyzatát. 6.000 e Ft-tal Prźlter u. 22. felújítás címen
megemeli.

Đ A Bp., VIII. Víg u. 32. sz. alattí 34944l0ĺN|-l4., 3494410lł 16 he|yrajzi szźlmu
ingatlanok felújítására bruttó 996.340,- Ft-ot biztosít a 11602 cím karbantaľtás
e|óírányzatźra.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2012. október 18.

6. 2 f(' kozszo|gáIati jogviszonyiĺnak megsztintetéséľe az oket megillető járandóságokľa

cisszesen 3.284,0 ezer Ft, valamint 887,0 ezerFt jźtulék fedezetet biztosít a Polgĺĺrmesteľi
Hivatal bérmegtakarítźsa terhére. A Polgáľmesteľi Hivatal kiadás 12202 cím személyi
jutt'atás e|oirányzatán belül a kĺ!ĺiszťviselők rendszeres személyi illetmények
előirányzatát 3.284,0 e Ft-tal csökkenti' ezze| egyidejűleg a felmentés, végkielégítés
e|ófu tny zatát ugyan ęzen ti s szeggel me gemeli.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľiđő: 2012. október 1 8.

7. A 34944l0lNI, 34944l0lN2, 34944l0lN3, 34944ĺ0lN4, 34944l0lV6 he|yrajzi
szźtmű, természetben a Bp., VIII. Víg l. 32. sz. a|aĺhí 1082 m2 alapteľiiletti ingatlant a

Polgáľmesteľi Hivatal telephelyének (iľattaľ céljából) kijelöli, a hatźrozat 2. c) pontjtlbarl
fo glaltak fi gyelembevétel ével.

Felelős : polgármester, Ki sfalu Kft . ügyve zetője
Hataľidő: 2012. október 30.

8. felkéri a Rév8 Zrt-t, valamint a Kisfalu Kft-t a Bp., V[I. Prátet u. 22. sz. a|atÍi
ingatlanátadásźlra,af ogyasztásmérőkźńítására.



Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője, Kisfalu Kft. ügyvezetője
Hatźniďő: 2012. október 25.

9. felkéri a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|attí helyiség átadźsára, a
fo gyasf ásm ér ők źĺít ásfu a.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetője
Hatáľitló: 2012. tlktĺ3beľ 25.

10. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a20|2. decembeľi első rendes képviselő-testiileti tilésre
készítsen beszámolót a Budapest Fővaľos Kormányhivatalával a VIII. kerületi hivatal
kialakítása tár gy ában megkötĺltt megállapodás taľtalmaĺól.

Felelős: polgrĺrmester
Hataridő: f0I2. decembeľi első képviselő-testületi ülés

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a Képviselő.testii|et t99ĺ20Í3. (v.22.) sz.
határozatáxal elfogadta Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľosi onkoľmányzat és

Budapest Főváros Kormányhivatala kőzött a Főváros VIII. Kerületi Hivatal kialakítása
tárgyálban20Í2. oktĺíbeľ 30.án megkiitött megállapodásľĺól szőI'őbeszálmolĺít.

Beszdmoló a 2012. évi kiizfoglalkoztatdsróI, javaslat a 2013. évi keretekre

473t20r2. (XrI.19.)
A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy

1. elfogadja a Budapest Esély Nonprofit Kft. beszámolóját akozfog|a|koztatás 2012, januźn-

szeptemberi mfü ĺidéséľő 1.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|2. december 19.

2. a keľületi ktizfoglalkońatás folyamatos fenntaľtása éľdekében a működtetésre irányuló
kérelmek benyrijtását támogatja, ennek éľdekében:

a) felkéľi a jegyzót, mint fogla|koztatőt a 2013. évi közfog|alkoztatásra vonatkozó
kérelmek év kĺjzbeni benyújtásaĺa, a munkaügyi központtal a hatósági és a
munkavállalókkalaf oglalkoztatásiszeruődésekmegkötésére,

b) felkéri az onkormányzati fenntartású, műkĺjdtetésű kĺizfoglalkoztatást biztosító
k<ĺltségvetési szervek vezetőit, mint foglalkoztatőkat a 20|3. évi közfogla|koztatásra
vonatkozó kérelmek év kĺizbeni benyrijtásaľa, a munkaügyi kcizponttal ahatősági és a
munkavállalókkal a foglalkozt atásí szerzódések megkötésére,

c) felkéri az <jnkormźnyzati tulajdonú Józsefuárosi Kĺjzĺjsségí Hazak Nonprofit Kft.
igyvezetőjét, mint fogla|końatőt a2013. évi kĺizfog|alkońatásravoĺatkozó kérelmek
év közbeni benýjtására, a munkaügyi központtal a hatósági és a munkavállalókkal a
foglalkoztatási szerzőđések megkcitésére azzal, hogy a kérelmekben a



közfoglalkozatás bértámogatásanak terhére közvetlen kĺĺltségekre a Kft. á|ta|
i gényelhető támo gatts mértékét 5Yo -b aĺ max imálj a.

Felelős: polgármester, jegyzó, költségvetési szervek iĺtézméĺyvezetői, a Józsefuárosi
Kĺizö ssé gi Hazak Nonprofit Kft . ügyve zetőj e

Hatáľidő: 2013. január l. - 2013. december 31. kĺjzött folyamatosan

3 . a 20|3 . évi közfogl a|koztatásra a 20|3 . évi költségvetés terhére
a) a kozfoglalkoztatottak bór ós jórulékainď< önĺészeként 20.000,0 e Ft erejéig,
b) a közvetlen költségekĺe: betegszabadság, egészségügyi kisktinyv) azoÍI munkavállalók

esetében, akik a munkavégzéséhez szĺikséges a BKV szo|gźitatás igénybevétele
utazásí költség, munka-védőruha, a Magdolna utcai szociális helyiségek ľezsi
kĺiltségeiľe 5.000,0 e Ft erejéig,

c) a közfog|a|koztatás szervezésí iľĺányítási költségeire bruttó 20.000 e Ft erejéig előzetes
kĺjte lezetts éget v á||aI.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 19.

4. kijelöli a Budapest Esély Nonprofit Kft-t (Kft.) a kommunális közfogla|końatźs egyik
fogla|koztató helyének azzaL, hogy a kĺizteľĹilet takaľítási feladatokat a Józsefuaľosi
Városüzemeltetési Szo|gtĺ|at vezetőjéve| egyeńetve végezze. Felkéri a Kft. ugyvezetőjét
a kozfog|alkoztatási kérelmek év ktizbeni benyujtásáta, a munkaiigyi központtal a
ható sági é s a munkaváll alókkal a fo gla|koztatási szer ződé sęk me gköté séľe.

Felelős: polgármester, a Budapest Esély Nonproťrt Kft. ugyvezetoje, a Józsefuarosi
Váro sĹizemelteté si S zolgá|at v ezetőj e

Hatĺíľidő : 2013 . évben folvamatosan

5. a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére a kommunális területen töľténő foglalkoztatás
önĺész ktiltségeiľe a hatáĺozat 3. a) pontjában foglalt bérek és jaľulékainak önĺész
keretösszegbő| a 2013. évre 4.585 e Ft-ot biztosít, melynek aLapján a Kft-vel kötött
kozszolgtitatásí szeruődés 2013. évre vonatkoző I. számu mellékletét az előteľjesztés 5.

szźlmi melléklete szerinti taľtalommal módosíti a.

Felelős: polgármesteľ, a Budapest Esély NonproÍit K-ft. ügyvezetője
Hatźríđo: a2013. évi költségvetés elfogadását követően

6. felkéri a polgármesteľt a Budapest Esély Nonprofit Kft-vel kötött kozszo|gá|tatási
szer zó dés 20 1 3 . évre vonatk o ző I, szźlmt mel l ékletén ek aIáír ásár a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a20I3. évi kdltségvetés elfogadźsźĺ követően

7. amennyiben a nemzetiségi önkormźlnyzatok kérelmet nyújtanak be kcizfogla|koztatásta,
abban az esetben az onrészt a saját költségvetéstik terhéľe kell biztosítaniuk.

Felelős: polgármesteľ
Hatźnido: 2012. december 1 9.

8. a Jőzsefĺłtnosi Közĺjsségi HŁak Nonpľofit Kft. tészére a kcizfoglaIkoztatási önĺész
kĺiltségeire ahatźrozat 3. a) pontjában foglalt bérek és járulékainak örľész keretösszegből
a20I3. évre 1 .361 e Ft-ot biĺosít.

Felelős: polgármester



Határidő: az önkormárlyzat 2013. évi kciltségvetésének és a Kft. 2013. évi üzleti tervének
elfogadását követően

9. felkéri aJőzsefvźlrosi KtjzösségiHázakNonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a határozatban
foglaltakat af0I3. évi üzleti terve összeá|IittLsánáI vegye figyelembe.

Felelős: polgármester' a Józsefuaľosi K<jzösségi Házak Nonpľofit Kft. ügyvezetője
Hataĺidő: a KÍt. f0I3. évi üzleti tervének ĺisszeállítása

10. felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatbarl foglaltakat az cinkoľmtnyzat 20|3. évi
költségvetésének tervezésekoľ vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: af0I3. évi költsésvetés tervezése

A HumánszolgáItatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: 2013. január l-jétől decembeľ
31-ig a kikiizvetített kłizfoglalkoztatottakkal kapcsolatos foglalkoztatási intézkedések
megttiľténtek, az esetlegesen megiiľesedett helyek felttiltése az Esély Nonpľofit Kft-vel
egyůittműkiidésben folyamatosan tiiľtént. A Jĺózsefuárosi Közösségĺ H.á.zak Nonpľofit
Kft. iigyvezetője a határozatban foglaltakat a 2013. évi Üzleti terve tisszeállításánál
figyelembe vette.

A 2013. évi ktizfoglalkoztatásľa vonatkozĺi kéľelmek év közben a foglalkoztatők részéľől
benyújtásra került és a Munkaügyi Központtal a hatósági és a munkavállalókkal a
foglalkoztatási szerződések megktitésľe keriiltek, a 2013. évĺ kiizfoglalkoztatássa|
kapcsolatos előteľjesztést a Képviselő-testĺilet 2013. október 16-ai iilésén tárgya|ta, és a
388/2013. (x.16.) sz. határozatában döntłitt a 20Í3. november 1. _ 20|'4. április 30.
ktiztitti keľületi ktizfo glalko ztatás folyamatos biztosítás áľĺó l.

A Pénzügyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján:
a) a Képviselő.testüIet határozatábzn foglaltakat a 2013. évi ktiltségvetés teľvezésénél

figyelembe vételľe került, a ktizfogla|koztatottak béľ és jáľulékainak tinrésze 19.054,0
e Ft erejéig' a műkłidési céltaľtalékon bĺztosításra keriilt.

Javaslat ű Magdolna Negyed Program III. pdlyózat megvűIóSítúsdhoz
kapcs olódó döntések meghozatalúľa

6st2013. (rr.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l . a) elfogadj a az e|oteľjesztés 1 . számű mellékletét képezó, az onkoľm źnyzat és a Rév8
Zrt.kozottkötendő, Megbízási szerzođés2. e|nevezésllszetzőđést, mely tarta|mazzaa
Rév8 Zrt' Magdolna Negyed Program III. projekt szerinti pľojektmegvalósító
szetv ezęti fe l adatait.

b ) fe lhatalm azza a p o l gaľme steľt a Me gb ízási szer zó đés 2. aláít ásár a.
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2.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 20|3. március 1 .

a) elfogadj a az e|őteqesztés 2. szőłn,űmellékletét képező, az onkormźnyzat és Kisfalu
Kft. kĺjzött fennálló Megbízási szerzódés módosítását, mely tartalmazza a Kisfalu Kft.
Magdolna Negyed Progľam III. projekt szerinti projektmegvalósító szervezeti
feladatait.

b) felhatalmazza apolgarmestert a Megbíztlsi szerződés módosításanak aláírásźra.

Felelős: polgáľmester
Határiđő 2013. máľcius 1 .

a) jőváhagyja az e|őterjesztés 3. számű mellékletét képezo, a Jőzsefvźrosi Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és

Miíködési Szabá|yzatát,me|y 2013. maľcius l-jén lép hatáIyba.

b) felkéri a polgármesteľt a Szervezeti és Működésí Szabá|yzat a|áirástlra.

Felelős: polgáľmester
Hatźriďo: 2013. marcius 1.

a Magdolna Negyed Pľogľam III. projekt ktjtelező elemét képező Nonpľofit
Szolgáltató Haz működési helyeiként - az a|ábbi füldszinti, utcai nem lakás célú
helyiségeket és pavilonépületet-közĺisségi éptiletet, az a|ábbi időponttól és funkcióval

- kijelöli:

Cím: Dankó u. 16. (hľsz.:35316); Funkció: T1 Épüleĺfelújítźshoz
kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő pľogramok. Tervezett időszak:
2013.09.01.-20 1 5.0s.30.
Cím: Dobozi u. 23. (Ilĺsz.:354l8l0lV3Đ; Funkció: T4l2 Intenzív
családmegtartő szo|gźt|tatások és T4l3 Családfejlesztési szolgźitatás.
T ervezett időszak: 2013.09.0|.-20 1 5.05.3 0.

Cím: Szęrdahelyi u. 13. (Ilrsz.:35329); Funkció: G2l5 Köz(össégi)-Hely
és mosoda. T ęrv ezett időszak: 20 13 .09 .01.-20 1 5. 05. 3 0.

Cím: FiDo pavilonépiilet-kcjzĺjsségi épület (közteriilet) (hĺsz.:35388);
Funkció: T5/l A Fiumei út és Dobozi utca közötti teruletek FiDo
megiljitásához kapcsolódó szociális pľogIam. Tervezett időszak:
2014.0r.0r.-20 1 s.05.30.

Cím: Magdolna u. 47. (hrsz.:35421); Funkciő: G2l6 Tĺĺrsadalomból
kirekesztett nők foglalkońatása és rehabilitáciőja, T ewezett időszak:
2013.09.01.-20 1 s.0s.30.

Cím: Dankó u. 40. (Ilĺsz.:35477); Funkciő: T4l4 Tehetséggondozás.
T ewezęLt időszak: 20|3 .07 .0l.-20 1 5.05.3 0.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. februát 27.

a
J.

4.

1. Iľoda:

2. koda;

3. Iľoda:

4.hođa:

5. Iroda:

6. Iroda:
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5. a) a hatáÍozat 4. pontja Szeľinti helyiségeket a meghatározotl. funkciókĺa, és
időszakban téľítésmentesen haszná|atba ađja a Józsefuáľosi Családsegítő és

Gyeľmekjóléti Központ számźtra' és felkéľi Kisfalu Kft-t a használati megállapodás
elkészítéséľe.

b) fe\hatalmazza a Józsefuaĺosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kozpont vezetójét és a
KisfaluKft .ügyvezetőjétahaszná|atimegállapođásaláirásfu a.

Felelos: a) pont esetén polgáľmester, b) pont esetén a Jőzsefvátosi Családsegĺtő és
Gyeľmekjóléti Központ vezetóje és a Kisfalu Kft. ügyvezetője

Hatźridó: a) pont esetén 2013. február 27.,b) pont esetén 2013. maĺcius 15.

6. a) ahatźlrozat 4. pontja szerinti 1-4. Iroda helyiségekben a Magdolna Negyed Program
III. pľojekt megvalósításához kapcsolódó feladatokľa az alźlbbiak szerint megbízási
szerződést köt:

- 2013. maľcius 1. napjától 10 fovel - feladat a) éptilet-felújításhoz kapcsolódó, a
lakosság bevonását segítő pľogľamokra, b) intenzív csaláđmegtaľtó
szo|gáItatźlsokĺa,c)családfejlesztésiszo|gá|tatásra;

- 2013. 07.01 . napjátőI 3 fővel feladat kiiz(össégi)-hely és mosoda
szo|gá|tatásra;

- 2014.01.01. napjától 4 fővel - feladat a Fiumei út és Dobozi utca köztjtti
teľületek me gúj ításához (FiDo) kapc solódó szociális pľo graÍnľa.

b) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzőđések aLáírástra.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 20 |3. mĺáľcius 0|., 2013 .július 0I.' z}I4.január 0 1 .

7. jővehagyja az előteľjesztés 4. szźlmí mellék]etét képezo, a Józsefuárosi
Várostizemeltetési Szo|gźĺIat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szęrvezęti
és MrĺkĺĺdésiSzabá|yzatźlt.,mely 2013. marcius l-jén lép hatá|yba.

b) felkéri a polgiĺľmesteľt a Szervezeti és MűködésíSzabźt|yzat aláírásźra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. mĺĺrcius 1.

8. a) elfogadj a az ęIőterjesztés 5. szám,Ú mellékletét képező, az onkormányzat és a
Józsefuarosi Kĺizĺisségi Hźnak Nonprofit Kft. kĺjzött kötendő Feladat.ellátási
szerződést, mely tartalmazza a Nonpľofit Kft. Magdolna Negyed Pľogram III. projekt
szerinti proj ektmegvalósító szetvezeti feladatait.

b) felhatalm azza a p o l gĺíľme stert a F el adat- e llátás i szer ző dés aláír ásźr a.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 2013. márcíus 1.

9. elfogadja az előteľjesńés 6. számű mellékletét képező, a Magdolna Negyed Program
III. pľoj ekt Kommunikációs (cselekvési) tervét.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. februfu 27 .
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10. a) a Képviselő-testiilet a 8l20I3. (I.23.) számű határozatźnal elfogadott, a Magdolna
Negyed Progľam III. T3l2 Szomszédsági rendőr programja megvalósításához
sziikséges, a Budapesti Ręndőr-főkapitányságga| kötendő egytittmúkĺiđési
megállapodást és szerződést az a|ábbíak szerint módosítja
- az egyĹittműkodési megállapodás 12. porĺtja szeľinti hatáiđő 2015. május 30. napja,

a |6. pontjában az önkormźnyzati végrehajtás ellenőrzésére és kapcsolattartásra
j ogosult a J őzsefvárosi Varosĺizemeltetési Szolgálat igazgatőja,
- a szerződés 3. és 16. pontja szerinti végteljesítési hataĺidő 20|5. május 30. napja, a3.
pont szerinti teljesítésigazolásra és a 17. pont szerinti önkormanyzati végrehajtás
ellenőrzésére és kapcsolattaľtásra a Józsefuáľosi Varosüzemeltetési Szo|gáIat
ígazgatőja jogosult.

b) felhatalmazza a polgáľmestert az a) pont szerinti egytittmfüödési megállapodás és

szerzőďés a|áírźsfua.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. március 1.

11. elfogadj a az e\óteqesztés 7. szźlm,Ú męllékletét képező, a ,,Magdolna Negyed Projekt
ru. megvalósításában résztvevő szeĺvezetek egyÍittműködési rendszere'' című
dokumentumot, mely a Képviselő-testület 8l20I3. (I.23.) szźĺĺlil hatźrozatźnak 1.

pontjában elfogadott helyébe lép.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. februźr 27.

A Rév8 Zrt.. tájékoztatása alapján:
9. és 1ĺ.. pont:

A Magdolna Negyed Program III. az elfogadott ,,Kommunikációs (cselelcvési)
terv', és a ,,Magdolna Negyed Pľojekt III. megvalósításában résztyevő
szervezetek együttműködési rendszeľe'' dokumentumokban lefektetett alapelvek
mentén valósul meg.

A Kisfalu Kft., tájékoztatása atapján: 2. pontz a szerződés módosítása megttiľtént. 5.

pont a használati megállapodások elkészültek.

A Józsefuárosi Köziisségi Házak NonpľoÍit Kft., tájékoztatása alapjáni 
^z 

MNP IlI T2,
G1., G2 progľamelemek elindultak, megvalósításuk folyamatos, a feladat.ellátási
szer ző dés a|áír ásr a keľü lt.

A Józsefuáľosi Családsegítő és Gvermekióléti Kiizpont tájékoztatása alapján: a
határozat 4. pontjában szereplő ingatlanokľa a használatba vételi megállapodás
megkiitésľe keľült.

A Józsefuárosi Kiizterület-felĺigvelet és Városůizemeltetésĺ Szolgálat tńjékoztatása
alapján: a határozat 7. pontjához kapcsolódóan 2013. novembeľ l-jétől a Jĺízsefváľosi
Ktizterület-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és MűkiidésiSzabáiyzata
hatályos.
A határozat 10. a) pontjában foglaltak a vonatkozó egyůĺttműkłĺdési megállapodás és

szerződés alapj án keriilnek végľehajtásľa.
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A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: Rév8 Zrt-ve| a szerződés 2013. március
19-én a|áírásra keriilt. Kisfalu Kft-vel a szerződésmódosítás 2013. márcĺus l-jén
aláírásra keriilt. A Józsefuáľosi Ktiziisségi Házak NonpľoÍit Kft-vel 2013. március l-jén
aláíľásra kerĺĺlt a szerződés. Az épület.felújításhoz kapcsolódĺí, a lakosság bevonását
segítő programokľa, intenzív családmegtaľtĺi szo|gáitatálsokra, családfejlesztési
szo|gáitatálsľa a szerződések 2013. márciusában megkiitésre kerĺiltek. A BRFK-val az
együttműktidési megállapodás 20 13. ápľilis 10-én megkötésre került.

Javaslat hasznúIati szerződés megkötéSĺlre a Klebelsberg Intéznényfenntartó
Központtal

97t2013. (rrr.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ Budapest VIII. TankerĹilet székhelyét a
Budapest VIII. Baross. u 63-67. íngatlarlban biztosítja addig az íđopontig, amíg a
Tankeriilet végleges elhelyezésére sor keriil. Felkéri a polgármestert, hogy tegyen
javaslatot a KIK Budapest VIII. Tankerület végleges elhelyezésére a Képviselő-
testület 2013. május havi 1. tilésére,

2. felhata|mazza a Jőzsefvaľosi Intézménymfüödtető Kĺizpontot az iĺgyenes használatba
keriilt ingatlanľészek - a Képviselő-testiilet 453l20lf. (X[.12.) sz. hatáĺozatával
jóváhagyott źĺtađás-átvételi megállapodás 7. sz. męIléklete szerinti - hasznosítására.
EzzeI egyidejűleg felkéri a lőzsefvźrosi Intézményműködtető Ktizpont vezetď1ét az
éľdekeltségi szabáIyzat kidolgozására, va|arĺint az intézmény módosított Szervezetí és

Műkĺjdési Szabtůyzatának elkészítésérę, felkéri a polgármesteľt az érdekeltségi
szabá|yzat, valamint azintézmény Szervezeti és Műkcjdési Szabá|yzatánakKépviselő-
testület elé teľj esztéséľe,

3. az onkormáĺyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺldési cél és általános taľtalékon be|u| az
által áno s taľtalék eloir źny zatźLb ő| 2.9 9 8,7 e Ft-ot átc sop oľto sít'

az önkormányzat kiadás II20I cím önként váI|a|t felađatok dologi e|oirźlnyzatfua
1.398,7 e Ft-ot - iskolai tanévnyitó rendezvény 300,0 e Ft, tankeriileti mobilszźnria
48,7 e Ft, iskolai kiemelkedő rendezvények, országos versenyek tźlmogatása 1.050,0 e

Ft _ 11104 cím ĺinként vállalt feladat személyi juttatás elóírźnyzatára I.260,0 e Ft-ot,
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájaru|źlsi adó eloirźnyzatĺíra 340,0 e Ft-
ot pedagógusok keriileti tĺirzsgárda jutalma címén,

4. az onkoľmtnyzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül az
általános :arta|ékelőírźnyzatźń2.70|,8 e Ft-ot átcsoportosítaťlnanszírozźsi miiködési
kiadási eloítźnyzaton belül tányítő szerví támogatásként folyósított támogatás
kiutalásaönkéntvá||a|tfeladateIőkányzatfu a,

5. a lőzsefvárosi Intézményműködtető Kĺizpont 70103 cím önként vá||alt feladatokon
belül a ftnaĺszírozási műkcjdési bevételek irányító szervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|źln töľténő jőváírás e|őirźtnyzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás
dologi e\őírźnyzatát - győgyszer beszeľzés 500,0 e Ft, mobilszo|géitatás 877,8 e Ft'
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internet szoIgá|tatás 1.000,0 e Ft, irodaszet beszerzés 324,0 e Ft - 2.70|,8 e Ft-tal
megemeli,

felkéri a polgármesteľt, hogy a koltségvetésről szóló ľendelet következő móđosításźná|
a hatát ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe,

elfogađja az onkoľmányzat és Klebelsbeľg Intézményfenntaľtó Központ között
k<jtendő haszná|ati szerzódés ter:łezet fő tarta|mi elemeit, és fe|hatalmazza a
polgáľmestert a KIK-el tĺiténő egyeztetést kĺjvetően ahaszná|ati szerzódés végleges
tarta|mtnak tj s szeállítás źr a és aLáír ásár a.

Felelős: 1.,3., 4., 5., 6.,7. pont: polgármester
2. pont.. elkészítésért : JIK v ezetoj e, előterj eszté séért polgármester

Hataľidő: 1. pont: 2013. május 15.

2. pont: 2013. májusi első képviselő-testÍileti ülés
3.,4.,5. pont: 2013, maľcius 20.
6. pont: 20|3.június 30.
7. pont: 2013. március 31.

A Humánszoleáltatási tjgvosztálv tá,jékoztatása alapján: a Kópviselő-testiilet
határozatában foglaltak a költségvetésről szóló a 21120|3. (v.13.) számri iinkoľmányzati
ľendeletben végrehajtásľa kerültek.
A Képviselő.testület a KIK Budapesti VIII. Tankeľület végleges elhelyezéséről a
17612013. (v.08.) számú határozatálban dtintłitt. A Tankerület székhelyét a Bp., vIII.o
Baross utca 63-67. szám alatti ĺngatlanban biztosította, a feladatellátáshoz szükséges
munkafeltételekke| együtt (10 fő részére).
A használati szerződés _ a végleges tartalmának összeállítása után - 20Ĺ3. május 15.én
keriilt aláírásľa.
A Képviselő-testület a Józsefuáľosi Intézménymíĺködtető Központ új Szer"vezeti és

Műkiidési Szabáiyzatát il 47512013. (KI.18.) számú határozatáva| elfogadta, az
érdekeltségi szabáůyzattal kapcsolatban a Képviselő.testület a Í76120|3. (V.08.) sz.

határozatálban hozott dtintést, és fe|kéľte a Jőzsefváľosi Intézménymĺĺkiidtető Ktizpont
igazgatőját, hogy 2013. június 1. napjától a béľleti díjakból befolyt bevételeket és a
bevételekb ő| származĺó teljes nyeľeség łisszegéből - az iskolaigazgatők kéľését Íigyelembe
vevő _ támogatásÍ igényeket negyedévente terjessze be a Képviselő.testület elé, va|amint
diintłitt arľól, hogy a bérbeadásból származő bevételek fiiggvényében évente dtint aľról'
hogy az oktatási intézmények ľészére a bérletĺ díjakból befolyt nyeľeség mekkoľa o/o.áú

ĺdjz át.

Javaslat ű Józsefvdrosi Közösségi Hĺźzak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
tulaj dono s i dö nté s e k megho zatalóra

159ĺ2013. (V.08.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

6.

7.
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1. aJőzsefvárosi Köz<jsségiHázakNonpľoÍit Kft. 2013. évi kĺizfogla|kozatásźnak önrész
többletkcjltségeire 1.430,0 e Ft-ot biztosít a 11i07-01 cím mfü<jdési cél és általános
taľtalékon be l ü1 a kö zfo slalk o ńatás cĺnĺé sz e|oir tny zatr ő|.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. május 08.

2. elfogadja a Józsefuáľosi Közĺisségi }Jázak Nonprofit Kft. alapítő okiratrĺnak
módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiratot, és

felkéľi a polgárme stert az a|apitő okirat módosítás dokumentumainak aláirására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. május 08.

3. felújítja a Józsefuárosi Ktizösségi Házak Nonprofit Kft. iltjáĺ, annak
vagyonkezelésében lévő Homok utcai és a Dankó utcai spoľtudvarokat, és felkéri a Kft.-t, a
beruhtuás saját nevében töľténő lebonyolítására, melyľe 13. 500,0 e Ft-ot biztosít a 11107-01
cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül az általános taľtalék terhéľe, és felkéri a Kft.
ĺjgyv ezetőjét, a szfü sé ge s beszerzési elj arás lefolyatásara.

Felelős: polgáľmesteľ, Józsefvárosi Kcjzösségi Házak Nonpľoťrt Kft' ügyvezetője
Hataridő: 2013.junius 30.

4. felkéľi a Jőzsefvźrtosi Közĺisségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetojét, a 3. pontban
foglaltak végľehajtás érdekében, hogy készítse elő a2013. évitźlmogatási szerzőđésének 1.

számu mó do s ítás át, valamint felkéri a p o 1 gáľme stert annak a|áit ásár a.

Felelős: polgáľmester, Józsefilarosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. Ĺigyvezetóje
Határiđo: 2013. május 3 1 .

5. a Józsefuaľosi Közösségi Házak Nonproťrt Kft. részére a Nemzetgazdasági
Minisztérium által utófinanszitozással megvalósuló projekt biztosításáľa 10.000.000,- Ft
ĺisszegű 2013. december 31-i Iejáratu tagi kölcstint nffit. A kölcscjn feđezete az éven belüli
Iej źtĺ atű ktilcsön vi s szafizetése.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013 . május 08.

6. a 5. pont aIapjźn elfogadja az előterjesztés 1 sz. melléklete szerinti tagí
kölcsönszerződést, és felkéľi a Polgĺĺrmesteľt annak a|áírźsára.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. május 08.

7. az I.,3. és 5. pontban foglaltak miatt:

a) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belül a

közfoglalkońatás előirányzatárőI l.430,0 e Ft-ot átcsoportosít a |1805 cím - kcĺtelező feladat -

mrĺkĺidésicélúátadottpénzeszkoze|óirányzatára'

b) az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános tartalékon be|u| az
általános tartalék e|oiráĺyzatáról 13.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím - ĺjnként váIIaIt

fe|ađat - felhalmozási célú źúadottpénzeszkoz e|őirźnyzatáľa sportudvaľok felújítása címen.
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c) az 5. poĺtban foglaltak miatt az onkoľmányzatbevéte| 11805 cím - önként vźtl'|a|t

feladat - működési kölcstjnök visszatérülése előiľányzatti és a kiadás _ önként vźi|alt feladat

- működési kolcson nyújtása e\őiráĺyzatát 10.000 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő : f0I3 . május 08.

8. felkéri a Józsefuaľosi Köziisségi Házak Nonprofit Kft. ugyvezetď1ét, hogy
gondoskodj on az alapítő okirat 2013.januar 01-jén hatźiyba lépett jogszabáIyi változásoknak
megfelelő módosításáról.

Felelő s : Józsefu aro si Kcjzĺj s sé gi Hazak Nonpro fi t Kft . ügyve zetőj e

Hataridő: legkésőbb z}I4.január 0 1.

9. felkéľi a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a koltségvetésről szóló
renđelet következő módosításánál vegye ťrgyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő : a kĺiltségvetési rendelet kcjvetkező módosítása

A Pénzĺieyĺ tjgvosztálv táłjékoztatása alapján: a Képviselő-testület 1'59120Í3. (v.08.)
számű határozatában foglaltak a kiiltségvetésľől szólő a 36lf013. (vil.18.) számú
iinkormányzatĺ rendeletben végrehajtásra keľĺiltek.

AV uzem€ azd
tájékoztatása alapjáni az alapító okiľat elfogadásárő| a 466ĺ2013. (KI.18.) képvĺsető-
testiileti ůĺlés dtintött, melynek alapján az a|apítő okiľat aláíľásra keľiilt 20|'4. januáľ 13.

án.

A Józsefuáľosĺ Kiiziisséei Házak NonproÍit Kft.. tájékoztatása alapján: a

Nemzetgazdasági Minisztéľium által utóÍinanszíľozással megvalósuló projekt nem
valósult meg 2013. évben. A 10.000.000,- Ft tisszegű 20t3. december 31-ai lejáratű tagi
ktilcsiint a Táľsaság visszautalta a Hivatal felé.

Javaslat ideiglenes paľkolóhelyek kialakításáta

16812013. (V.08.)

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a 35463 l:ľsz. alatt felvett, természetben a Kaúrcsony Sándor u. 29. szźlm a|atti
ingatlant a 76120|3. (III.06.) szźmí képviselő-testiileti határozatbaĺ foglaltaktól
eltérően hasznosítia.

2. a 35327 \lĺsz. alatt felvett, természetben a Szerdahelyi utca 9. szźlm alatti, 698 m2

alapterĹiletű, iiľesen álló telekingatlan vásárlói parkolóként, valamint a 35463 hrsz.
alatt felvett, természetben a Karácsony Sándor u.29. szźlm alatti' 1105 m2 alapteľiiletrĺ,
iiresen álló telekingat|aĺ arusítói paľkolóként hasznosítja, 2014. februĺíľ 28-ig, de

legkésőbb a Teleki téripiac megnyitásáig.
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3. A Karácsony S. u. 29. szám alatti ingatlan esetében a bérleti díjat időszakosan árusító
ősteľmelok esetében 3.000,- Ft/hónap + Afa/gépkocsi-beálló, a piacon állandó
jelleggel aľusító keľeskedők részére 5.000,- Ftlhónap + Afa/gépkocsi-beálló cisszegben
áI|apítja meg. A bérleti szerzőđés feltétel bekövetkeztéig, azaz 20|4. február 28-ig
érvényes, de tegkésőbb a Teleki térĺ piac megnyitásáig. Az onkormányzat
tulajdonában áIIő tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 591201' 1. (XI. 07 .) szźlmű önkoľmányzati
ľęndelet 13. $ (2) bekezdése aIapján a3 havĺ bruttó bérleti díjnak megfelelő összegrĺ
óvadék megfizetését elengedi. Az onkormányzat bilajđonában á11ó iires telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről
szolő 59/2011. (XI.07.) számű onkoľmányzati rende|et 15. $ (4) a.) pontja aIapján
eltekint az egyoldalú ktjtelezettség vállaló nyilatkozatkozjegyzői okiratba foglalásától
a bérleti díj méľtékére tekintettel.

felkéľi a Kisfalu Kft-t Kaľácsony S. u.29. számalatti ingatlan esetében a gépkocsi-
beállókra vonatkozó béľleti szeruőđések megkötésére.

felkéľi a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az 1. pontban említett üres
telkeken a paľkoló kialakításahoz sztikséges munkálatok e|végzéséről, melyre bruttó
4.800 e Ft fedezetet biztosít a 11602 cím dologi _ egyéb tizemeltetés - eloírźnyzata
terhére.

felkéri a Jőzsefváĺosi Varosüzemeltetési Szolgá|at igazgatoját, hogy az onkormányzat
nevében gondoskođjon a Szerdahelyi utca 9. szám a|atti ingatlan esetén a parkolás
uzemeltetés ellátásáróI, a szeméIyi állomany bińosításaľól, melyre 2013.évre 1.600 e

Ft-ot biztosít a JYSZ bér- és járulék megtakarítása terhére, valamint 2014. évre 400 e
Ft <isszegben előzetes ktjtelezettségetvá||a| a parkolásból befolyó bevételek terhéľe.

felkéri a Jőzsefvźtrosi Vaľostizemeltetési Szolgál'at igazgatőját, hogy a határozat 6.

pontjában foglaltak miatt saját hatásktirben azintézmény ktiltségvetését módosítsa.

hozzźtjáĺul az íďeíg|enes piac utcafľontján koncentrált rakodóhely létesítéséhez a
Szerdahelyi utcában 20 méter és a Karácsony Sĺĺndor utcában 35 méter hosszúságban,
4.00 és 12.00 óra kĺ'zĺjtti időkorláttal, a létesítés költségére bruttó 80.000 Ft-ot biztosít
a 11502 cím dologi kiadási eloirźnyzat terhére.

felkéľi a polgármestert, hogy a 2013. évben befolyó tĺjbbletbevétellel a költségvetés
módosításara tegyen javaslatot, és a 2014. évi költségvetés készítésénél a határozat 2.

pontj ában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: az I-3.,8-9. pont esetében a polgármester

4-5. pont esetén Kisfalu Kft.igyvezető

6-7. pont esetében: Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatő,
polgármesteľ

az I-3.,5. pont esetében}Dl3. május 8.

4. pontesetében: 2013. május 3 1.

6.pont esetén 2013.május 8, illetve a20|4. évi költségvetés tervezése

7 ' pont esetén aJYSZ kĺiltségvetésének következő módosítása

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Hataĺido:
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8.pont esetén 2013. május 31.
9. pont esetén legkésőbb 2013' december 31., és a 20l4.évi költségvetés
tervezése

A Józsefvárosi Ktizterület-felügvelet és Váľosĺizemeltetési Szoleálat tájékoztaltása
alapján: Szerdahelyi utca 9. számú parkolĺĎt 2013. 08. 06-án átvették a Kisfalu Kft-től'
melyet azőta a piac nyitvataľtási idejében folyamatosan üzemeltetnek. A 6. és 7 . pontban
szeľeplő kłl|tségvetésĺ intézkedéseket végľehajtoÚták.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítménvüzemeltetési Iroda
tájékoztatása alapján: a 8. pont szeľinti koncentľált rakodó BKK (mĺnt
forgalomtechnikai kezelő) áItali átadás-átvétele 2013. 08.26-án megtiiľtént.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Karácsony Sándoľ utca 29. szám alatti
ingatlanon lévő paľkolásrĺól a leendő bérlők tájékoztatást kaptak. Az üľes telkeken a
parkoló kialakításához szükséges munkálatok elvégzésľe kerĺĺltek.

Jav aslat ű LÉ LE K-PľogramműI kap cs olato s dijntések meghozatalóra

177t2013. (V.08.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|. 20,13. július 01. napi hatá|Iya| jővahagyja az előterjesńés 1. sz. mellékletét képezo
LELEK-Program j övőbeni működtetésére vonatkozó Pľogramot,

2. 20|3. július 01. napjától a Józsefuarosi Vaľostizemeltetési Szolgálat telephelyeikozi| az
a|thbi telephelyek a lőzseťvźtĺosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ telephelyeit
képezik, mely telephelyek klzańIag a LELEK-Program cé|játahasznźihatő fel az alábbiak
szerint:

a Budapest VIII. keľület ingatlan-nyilvántartásban 3492410lN24hrsz. alatt felvett 156

m2 alapterülettĺ, 1082 Budapest, Déri Miksa u. 3. fszt. 4. alattta|á|hatő ingatlan iroda,
a 35282 hrsz. alatt felvett 2727 m2 teľmészetben Budapest, VIII. Koszoľú u. 4-6.
LÉLEK HázI. ( 20 férőhely),
a 35325 hĺsz. a\att felvett 386 m2 természetben Budapest, VIII. Szeľdahelyi u. 5.

Családos Kĺizĺisségi Szá||ás (14 féľőhely)'
a35l28l0lN0 hĺsz. alatt felvett 34 m2 teľmészetben Budapest, VIII. Bauer S. u. 9-11.
fszt. 1.( lakás, LÉLEK szá|Iás),
a 35|54 hľsz. alatt felvett 24,7 m2 teľmészetben Budapest, V[I. József u. 57. fszt. 2.
(lakás, rÉrpr szźilás),
a 35I53l0lN0 hĺsz. alatt felvett 30,5 m2 természetben Budapest, VIII. József u. 59.

fsń'' 4. (lakás, LÉLEK szźů|ás),

a3476|l0lN0 hľsz. alatt felvett 26 m2 természetben Budapest, VIII. Vay Adám u. 4. I.
em.22. (lakás, rÉrpr szźilts),
a 34762/0lN0 hľsz. alatt felvett 25 m2 természetben Budapest, VIII. Vay Adám u. 6.

fsú'.9. (lakás, rÉrpr szá||ás),
a 3508210lN0 hľsz. alatt felvett 27 m2 teľmészetben Budapest, VIII. Nagyfuvaľos u.

26. I. em. 2I. (Iakás, LÉLEK szá|Iás),

a)

b)

c)

d)

e)

Đ

g)

h)

Đ
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u)

v)

w)

j) a35874l0lN0 hľsz. alatt felvett 25 m2 természetben Budapest, VIil. Kőľis u.4/A. fszt.
1. (lakás, LELEK szállás),

k) a36071/0lN0hĺsz. a|att felvett 25 m2 természetben Budapest, VI[. Kőris u. 11. fszt.
13. (lakás, LELEK szá||ás),

l) a35609/0lN0 hĺsz. alatt felvett f7 m2 természetben Budapest, VIII. Kisfaludy u. 10-

72. I. em. 1 8. lakás, LÉIEK száI|ás haszĺźiata,
m) a 35430l0lV0 hrsz. a|aÍt felvett 24 m2 természetben Budapest, VIII. Lujza v 34'

félemelet 16. (lakás, LÉLEK szá||źs),
n) a 35377 l0l N0 hrsz. a|att felvett 23,5 m2 teľmészetben Budapest, VIII. Dobozi u. I7 . |.

em.20. (lakás, LÉLEK szá||ás),
o) a 36057l0lV0 hĺsz. a|att felvett 24 m2 természetben Budapest, VIII. Dugonics u. 14.

félemelet 1. (lakás, rÉrpr szźůIás),
p) a 36056l0lN0hĺsz'.aIatt felvett 24,,7 m2 természetben Budapest, VIII. Dugonics u. 16.

I. em. 17. (lakás, LELEK szállás),
q) a 35889l0/N0Llrsz. aIatt felvett 23 mz természetben Budapest, VIII. Ktivátía u. 10lB.

I. em. 18. (lakás, rÉrBr szállás),
Đ a 36062/0/N0 hľsz. alatt felvett 24,5 m2 természetben Budapest, VIII. Ká|váĺia u. 26.

fsń".9. (lakás, rÉrpr szźů|és),

s) a 35292l0lV0 hľsz. alatt felvett 33 m2 teľmészetben Budapest, VIII. Magdolna u. 12.

fsń..2. (lakás, rÉrpr szá|Iás),
Đ a 35445l0lV0 hĺsz. alatt felvett 26 m2 természetben Budapest, VIII. Magdolna u. 4I.

fsń'.4. (lakás, rÉrpr szá||ás),
a 3619310lN0 hĺsz. alatt felvett 25,5 m, természetben Budapest, VIII. Tömő u. 23/B.
fsń".6. (lakás, rÉrpr széĺ||ás),

a 36I09l0lN0 hĺsz. alatt felvett 24,7 m2 természetben Budapest, VIII. Tĺimő u. 56.

fszt. |9. (lakás, rÉI-Br szźiIźĺs),
a 36I07l0lN0 hĺsz. alatt felvett 24,7 m2 természetben Budapest, V[I. Tcjmő u. 60.
fszt.14. (lakás, rÉrBr szźiIás),

a Jőzsefvźrosi Városüzemeltetési Szolgálat engedélyezett |étszánlfi a LÉLEK-Progľam
feladatźúadása miatt 2013. július 01. napjával 10 fővel csĺikkenti, így az engeđéIyezett
|étszźlm 1 15 főről 105 főľe módosul.

a Jőzsefvźnosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ engedélyezęÍt|étszámfi aLÉLEK-
Program fďladatźńadása miatt 2013. július 1. napjától |2 fővel' megemeli Kjt. szerinti
alkalmazással, iey a költségvetési szeľv engedélyezett |étszáma hatźlrozott idejű
engedéIy ezett |étszźtm nélkül 1 5 főr ő| 87 for e módo sul,

a Jőzsefváĺosi Városüzemeltetési Szolgálat 80104 cím - önként váIIaIt feladat - bevételi
e|óirányzatLán belül az intézményi műkcĺdési bevételí e|őirtnyzatźlbőI és a kiadás dologi
e|oirźnyzatábő| 126,0 e Ft-ot töľöl a feladat átszervezése címén,

a Józsefuarosi VaľosÍiemeltetési SzolgtĺIat 80104 cím onként váL|a|t fe|aďat
ťlnanszírozási műköđési bevételen beltil az irźnyítőszewi támogatásként folyósított
támogatás ťĺzetési sztlmltrn töľténő jőváírása e|oirźnyzatźń 16.069,6 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás e|oĺrttnyzatát 10.3|5,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzttjáruIźĺsi adó e|óírźnyzatát2.718,4 e Ft-tal, a dologi kiadási e|őírányzatát 3.036,0 e Ft-
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3.

4.

5. a költségvetési címľendet 2013. július 1-tő1 kiegésziti a Józsefi'iírosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ 40101 címmel LELEK-Program - tjnként váI|alt feladat
elnevezéssel'

6.

7.



8.

tal csĺjkkenti feladat tńszervezése címén, melyet ľészletesen az előterjesztés 3. számu
mel léklete tartalmazza 

^

az onkormáĺyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül a
működési általános tartalék - kĺjtelező feladat - előirányzatźľől 13.016,6 e Ft-ot
átcsoportosít a kiađás 11108-02 cím - ĺjnként vá||alt feladat - ťĺnanszírozási működési
kiadáson belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őiráĺyzatáraaLELEK-Prógramttmogatásícímén,

a Jőzsefiłárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont 40101 cím - önként vá||a|t feladat
bevételi intézméĺyi múkcjdési bęvételek e|őfuźnyzatát l.875,0 e Ft-tal, a ťlnanszirozásí
működési bevételen belül az irtnyítőszervi tźlmogatásként folyósított támogatás fizetési
számlźln tĺirténő jőváírása e|óirźnyzatźLt f9.086,2 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás
előirźnyzatát 14.746,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáĺu|ási
adó előiranyzatát 3.801,0 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirtnyzatát I2,4I3,4 e Ft-tal
megemeli, melyet részletesen az előterjesztés3. száĺrľĹĺmelléklete tarta|mazza,

a Iőzsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ 40101 cím rendszeres személyi
juttatás keretét átlag bruttó 226,7 ęFtlhő/fő összegben hatźtozzameg,

a következő évek költségvetésének terhéľe a lÉlpr-pľogram taľtós önként vźi|alt feladat
eIIátására évente megközelítőleg 70 millió forint összeg erejéig előzetes kđtelezettséget
vállal az önkoľmányzat saját bevételeinek teľhére,

az a|ábbi önkormĺányzati tu|ajdonban lévő lakásokat a jĺivőben a lÉlBr-Program
keretében kivánjahasznosítani, ennek éľdekében a lakások más célra nem hasznosíthatóak:

9.

10.

11.

12.

cím (he|yrajzi szźlm) alapteľiilet (m,)

Bauer Sándor u. 4. fszt.3 35087lN} f7,58

Dugonics u. 11. fszt. l. 360481N0 29,9

Dugonics u.14.I. em. 20. 360571N0 31,67

Dugonics u. 16. I. em.23. 350561N0 26,66

Kisfuvaľos u. 3. fszt. 6. 35088/A/0 3I,74

Mátyás tér 2. fszt. 4. 35|52lN0 29,4

Nagýemplom u. 5. I. 11. 35698ĺN0 26,24

Nagýemplom u. 5. II. em. l6. 35698lN0 28,29

Tömő u'. 5. fsń..7. 36268lN0 22,9

T<jmő u. 5. fszt. 11. 36268lN0 27,92

Tĺjmő u 56. fszt. 10. 36|09lN0 23,2

Tömő u. 56. I. em. 30. 36I09lN0 36.6

szobaszźtm

egya)

b)

c).

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

egy

d).

e)

Đ

s)

h)

i)

i)
k)

l)

13. felkéri a lőzsefváĺosi Varosüzemeltetési Szolgálat és a Józsefuaľosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Kĺizpont vezetojét, hogy a fe|adat átađásáva| érintett foglalkoztatottak
iigyében a Munka Tĺirvénykönyve és a Kjt. szerint szabźiyozott személyiigyi lépéseket
tegye meg,
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16.

17.

14. felkéri a polgármestert, hogy nýjtson be támogatási kérelmet az Emberi Erőforrások
Minisztériumtlhoz ahatźrozat 12. pontjában felsorolt lakások felújítása és komfortosítása,
valamint a Szerdahelyi u. 5. sz' alatt kialakítandó családos közösségi szá||ás 36 m.
alapterülettĺ lakás, valamint 18 m, alapterületrí közösségi helyiséggel töľténő bővítésének
ťlnanszít ozás a éľdekéb en.

15. felkéri a polgĺĺrmestert a határozat 1. pontja szeľinti szakmai program aláírásáta,

felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 11. pontjában foglaltakat a20|4. évi és az azt
követő évek kĺiltségvetésének teľvezésekoľ vegye figyelembe,

felkéri a polgármestert, hogy a LÉrBr-pľogram feladat źńadtsźratekintettel a Józsefulírosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és a Józsefuarosi Viírosüzemeltetési SzolgáIat
alapítő okiratának, valamint szewezeti és múködési szabáIyzatának módosítását a
képviselő-testület 2013.júniusi második rendes ülésére teľj essze elő.

Felelős: polgármester

Hataridő: 1-10., 13. pont esetében 2013.július 01.,

11. és 16. pont esetében az önkormányzat2014. ésazazt követő évek költségvetésénektervezése,

12. pont esetében 2013. május 08.,

|4.-I5. pont esetében20|3. május 31.,

1.7. pont esetében a képviselo-tęstület 2013.júniusi második rendes ülése

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a LÉLEK Program átadás-
áúvétel;i eljáľása a Jőzsefvárosĺ Kiizterůilet-felĺigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat, és a
Jĺizsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kiizpont kőzött lezajlott.
Az Embeľi Eľőfoľrások Minĺsztériumához a támogatási kéľelem benyújtásľa keľült, a
támogatási szerződéssel kapcsolatos előteľjesztést a Képviselő.testület 20|3. december
18-ai ĺĺlésén táľgyalta, és a 48|12013. (KI.18.) sz. határozatálban diintiitt a támogatási
szerződés megkiitéséről.
A Józsefuáľosĺ Szociális Szolgáitatő és Gyeľmekjólét Kiizpont Alapítĺó okiľatának és

Szeľvezetĺ és Műkiĺdési Szabá|yzatának mĺódosítása a Képviselő.testület 30312013.
(vII.17.) sz.határozatában elfogadásľa keriilt, a dokumentumok a|áírása megtiirtént. A
Józsefuáľosi Ktizterület-felügyelet és Városĺĺzemeltetési Szolgálat Alapító Okiratának és
Szervezeti és Miĺkiidési Szabá|yzatának módosítása a Képviselő-testü|et 394120|3.
(X.30.) sz.hztározatában elfogadásra keriĺlt, a dokumentumok aláírász megttiľtént.
Ahatározat 3. és 4. pontjában foglaltak az intézmények nyilvántartásaiban átvezetésre
kerůiIt.

Jav as lat média és hír kiizlési feladato k j iivőb eni elldtúsúra

208t2013. (V.29.)

A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy
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1. a32/2013' (II.06.) számv képviselő-testületi határozat 3. és 5. pontját visszavonja.

Felelős: polgármester

Hataridő : 2013. május 29 .

2. 2013. június l-jétől a Jőzsefuárosi Kulturális és Sport Kiemelten Kozhasznű Nonpľofit
Kft.

a) elnevezését JóHír Jőzsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ KozhasznÍl
Nonprofit Kft. (rövidített elnevezése: JóHíľ Kft.) elnevezésre módosítja, és ezzeI
onkormanyzat 11804 cím elnevezését ís módosítja, a Kft. 2013. évi kĺiltségeit,
bevételeit, tĺímogatás teľvét az előterjesńés 6. szdmú melléklet tarta|mazza;

b) hozzájáru|, hogy székhelyeként a Budapest, VIII., József krt. 59-6I. (hĺsz
3 67 80 l 0 l N I 2) szám a|atti ingatl an kerülj ön bej e gyzé sre ;

c) hozzájćlru|, hogy telephelyeiként az a|ábbí ingatlanok keľüljenek bejegyzésre:
- Budapest, VIII. József k<jrút 70. félemelet3. sz. alatti (hľsz 35645lNI9)
- Budapest, VIII. József kcjrut 70. fsz. 4. sz. alattí (brsz35645lNl7)
- Budapest, VilI. József k<jrut 70. fsz. 5. sz. alaÍti (hrsz35645lVl8)
- Budapest, VIII. József körút 68. sz. alatti (hĺsz 35643lN| és a35643lN2)
- Budapest, VIII. Haľminckettesek tere2. fsz2. (lttsz35635lN35)
- Budapest, VIII. orczy út 1. (hĺsz 36030)

đ)hozzájarul, hogy a 2.b) pont szerinti székhely felújításanak befejezéséig akozponti
ügyintézés helyeként a Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. fsz 2. (hľsz
3 5 63 5 l N 3 5) szźm aIatti iĺgatlan kertilj ön b ej e gyzé sre.

e) a JóHír Kft. a b) c) pontokban megjel<ĺlt ingatlanokat ingyenes használatba kapja.

Felelős: polgĺĺrmester

Hatáľidő: z}I3.június 01.

3. a JóHír Kft. 2013. június 1-jétől e||átja az a|ábbi feladatokat:

a) a Józsefuĺáľosi Közösségi Hazak Nonprof,lt Kft. által ellátott Józsefuarosi Galéľia és a
Zász|őgyíijtemény, az cinkormźnyzati rcndezvényęk szęrvezésę, az ágazatí ünnepségek
szewezése' lebonyolítása, az Európa Belvaľosa Progĺam II. projekt keretében
lebonyolítandó programok, rendezvények szervezése' lebonyolítása feladatokat'

b) a Polgáľmesteri Hivatal źita| ellátotĘ de önkormźnyzati feladatok közül a Józsefuĺíľos
címrĺ hivatalos kiadvtnrryal kapcsolatos felađatokat és az önkormźnyzati honlap
működtetésével kapcsolatos feladatokat,

c) az Orcry ut |. szźlm alatti paľk parkgondozási és karbartartási feladatai köziil a
koordinálási feladatokat (beleéľfve a parkigazgatőság, szo|gá|tatási szerződések,
funkcionális feladatokat ellátók, a fe|ađate||átáshoz kapcsolódó eszközök,
berendezések).

d) önként váĹIa|t feladatként ellátja a televízióműsor összeállítása, szolgá|tatása
feladatokat.

Felelős: polgármester, JóHír Kft. ügyvezetóje

Hataľidő: 2013. iúnius 01.
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4. a határozat 2.b) pontjában foglaltakra tekintette| a 251201'3. (v.21.) önkormányzati
renđelet 44. $ (1) bekezdése alapján a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
átruházott hatáskörben hozott 59Il20I3. (v.27.) számű hatźlrozatźlĺak 2-4. pontját
visszavonja.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2013. május 29.

5. ahatározat 3.c) pontjában foglaltak a|apján az orczy tlt |. szám alatti parkgondozási és

kaÍbantartási feladatokat a lőzsefvaľosi Városüzemeltetési Szolgálat látja el a JóHír Kft.
p arkigazgatőj ának ko ordinálás a mellett.

Felelős: polgĺĺľmester, Józsefuarosi Váľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja

Határidő: f0I3. iunius 01.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat 3.b) pontja alapján a Képviselő-testiilet és

Szervei Szervezeti és Miĺködési SzabáIyzatárőI szőIő önkormányzati rendelet
módosítására, és a határozat 2.c) pontja alapjtn a Polgármesteri Hivata| aIapitő okiľatának
módo sítására vonatkozóan tegyen j avaslatot a Képviselő-testiilet t észére.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: a Képviselő-testiilet 2013.június havi második rendes ülése

7. a) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy átnlházolt hatáskörben2}I3.június l-jétől a JóHír Kft.
ngyv ezetoj ét bízza me g.

b) felkéri a JóHír Kft. ügyvezetőjét az aIapítő okirat módosításának elkészítéséľe a
hatátozatbarl foglaltak figyelembe vételével és a felkéri a polgármestert annak
a|áitására.

c) felkéri a polgiírmesteľt, hogy a JóHír Kft. kozszolgá|tatási szeľződésének és

támo gatási szer zó ďésénęk mó do s ításźr a é s annak alź.ít ź"sźr a.

d) felkéri a JóHíľ Kft. ügyvezetőjét, hogy a I<ft.20|3. évi üzleti tervének módosítását a
Képviselő-tesetĹilet 20|3.július havi utolsó rendes ülésére terjessze be.

Felelős: a), b) c) pont esetén polgármester, b), d pont esetén a JőHír Kft.. ügyvezetoje

lJatariďő: a) pont esetén AUt3.június 01., b), c) pont esetén zDI3.június 10., d) pont
esętén a Képviselő-testület 20|3.július havi utolsó rendes ülése

8. a hatétrozat 7. pontja a|apjarl felkéri a JóHíĺ Kft. tigyvezetőjét, hogy gondoskodjon a
cé,gbírősági bejegyzéshez szfüséges cégjogi intézkedések, valamint az egyéb munkajogĹ
munkaügyi és adminisztľatív j ell egu iĺtézkedések megtételéľe.

Felelős: JóHíľ Kft. ügyvezetóje

Hatĺáridő: }}I3.junius 1 5.

9. felkéri a JóHír Kft. ügyvezetojét, hogy vizsgáIja meg a rádiőszo|gá|tatás jĺivőbeni
lehetőségét (személyi és tárgyi feltételek), annak bekerülési költségét és tegyen javaslatot
a Képviselő-testület tészére.

Felelős: JóHíľ Kft. ügyvezetője

Hatríľidő: a Képviselő-testĺilet 2013. október havi első ľendes ülése
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10. a hattrozat 2. és 3. pontja a\apján az onkormtnyzat feladatellátźĺsára és a gazdasági
társaság műkĺjdési támogatására voĺatkozóan tartós, önként vállalt feladatként 2013.
június I. napjźĺő|, valamint atelevizíőmúsor szolgáltatása esetén 2013.jrilius 1. napjától
a hatfuozat 2. ponla szerinti Kft. műkĺjdtetésének tźlmogatására - mely 2014. évtől a
többletkoltségek összege megközelíto|eg I83.248,0 e Ft, teljes k<iltsége 431.614,0 e Ft -

kotelezettséget vállal. Az előzetes kĺjtelezettségvállalás fedezete a következő években az
ĺinkoľmány zat saj át bevétele.

ahatározatban foglaltak a|apjáĺ az onkoľmányzat 11804 cím Józsefraľosi Kulturális és

Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. _ ĺjnként vállalt feladat - kiadás múkĺjdési
cé|íl źiaďott pénzeszkoz eIőfuźnyzatát 32.667 ,0 e Ft-tal csĺikkenti.

a határozat 5. pontja alapján az onkormtnyzat kiadás 11108-02 cím finanszirozási
mfüödési kiadások e|ofuźnyzattn belül az irányítőszewi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása ' e\óirtnyzatát 2.986,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuárosi
Varosüzemeltetési Szolgálat táłrlogatása címén.

a lőzsefvárosi Városiizemeltetési SzolgáIat 80103 cím bevételi finanszírozási mfüĺjdési
bevételen beltil az fuźnyítőszeľvi támogatásként folyósított tĺímogatás fizetési számlán 

*

toľténő jőváírása eIőirźnyzatát 2.986,0 e Ft-tal, a kiađás szemé|yi juttatás ezen belül a
ľendszeres személyi juttatás ĺilóirźtĺyzatát 2.35l,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok
és szociális hozzájtnulási adó e|őirźnyzatát 635,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuarosi
Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-től 7 fó munkavállaló
bérkülönbözete címén.

ahatározat 2. pontja alapjan az Önkoľmányz,at 11804 cím JóHír Kft. - önként vállalt
feladat - kiadás mfüödési célú átadotl. pénzeszkoz előfuányzatź.i- 29.681,0 e Ft-tal
megemeli.

az onkoľmtnyzat 11805 cím kiadás működési átađott pénzeszkoz e|őhányzataĺbe|nl az
önként vállalt feladat e|óirányzatrő| 42.|86,0 e Ft-ot, k<jtelező feladat e|ofuźnyzatźró|
34.934,0 e Ft-ot átcsoportosít a k'ladás 11804 cím működési átađott pélueszkoz
e|őirányzatan beliil az onként vállalt feladat elóirtnyzatára.42.|86,0 e Ft-ot, kote|ező
fe|ađat e|ok źny zattlt a 3 4.93 4,0 e Ft-ot.

az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általános taľtalékon belül az
általĺínos taľtalék e|őfuźnyzatárőI |4.584 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11103 cím _ tjnként
vźi|alt feladat dologi e|őirźnyzatáta, vaIarrtint 11103 cím személyi juttatás megbízási díj
eLoirźnyzatárő| 2.041,0 e Ft-ot, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adő előirźnyzatarőI258,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi e|őbźnyzatra.

az onkormáĺyzatkiadás 11103 cím - Józsefuaľosi Ú;sag önként vá||a|t feladat - személyi
juttatás előitźnyzatáĺő| 3.545,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzźljźlruIási adó e|őirźnyzatź!ÍőI |.357 e Ft-ot, dologi e|oirtnyzataről 17.364,0 e Ft-ot és

ezze| egyiđejűleg a bevételi intézményi múködési bevételek e|ófuźnyzattlbőI2.223,0 e Ft-
ot és a kiadás dologi e|okányzatábő|2.223,0 e Ft-ot t<jrĺil.

az Onkormźnyzat kiadás 11103 cím - honlap önként vállalt feladat dologi
e|őirányzataÍőI I.734,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11804 cím - önként vállalt feladat -

mfü cidé si átadott pénzeszkoz e|őirźny zatár a.

az onkoľmányzat kiadás 11l07-01 címen belül az önként váIla|t feladat vaľosmarketing
eloirányzatźrőI 50.000,0 e Ft-ot, a kötelező feladat műkĺjdési általános tartalék
e|őírányzatábo| a záro|ás alőI 2.59I,4,0 e Ft-ot felold és egyben az előfuźnyzatźtróI
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12.

13.
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15.

t6.

17.

18.

19.



20.

21.

4I.624,0 e Ft-ot átcsoportosít a Il804 cím önként váIIaIt feladat műktjdési átadott
pénzeszkozelofu ányzatáraf elađatbőviiléséskoltségtöbbletekcímén.

az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadásokon be|i| az
irányítőszewi támogatásként folyósított támogatás kiutalása önként vá|Ialt feladat
e|őirtnyzatfuőI 128,0 e Ft-ot, a kotelező feladatok előirányzatarő| 8.220'0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11804 cím <jnként vá||a|t feladat mfüödési átadott pénzeszkoz
előirányzatára.
a.) a Polgármesteľi HivataI 12202 cím bevételi ťlnanszírozási műktldési bevételeken belül
az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn töľténő jővźtirása
e|ofuányzatan beltĺl az önként váIIaIt feladat e|óirányzatát 128,0 e Ft-tal, a kote|ező
feladat e|őirźnyzatát7.620,0 e Ft-tal csĺĺkkenti, a I2201-0I cím finanszírozási működési
bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźĺéĺ
tĺjrténő jőváfuása elóirányzatan belül a kote|ező feladat eIoíttnyzatát 600,0 e Ft-tal
cscikkenti.

b.) a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás e|oirányzatán belül a -
ktitelező feladat e|őkényzatát ľendszeres személyi juttatások e|őfutnyzatát 6.000,0 e Ft-
tal, a munká|tatőt teľhelő jáľulékok és szociális hozzájttru|ási adó eloirányzatźt I.620,0 e
Ft-tal, az onként vá||a|t feladat személyi juttatás kafeteľia e|őirźnyzatát 95,0 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájéru|ttsi adó e|őfuányzatát 16,0 e Ft-tal, a
dologi SZJA e|oirényzatát 17,0 e Ft-tal csĺikkenti.

c.) a Polgármesteri Hivatal kiadás I2201-u cím ktjtelező fe|ađat dologi előírźnyzatát
600,0 e Ft-tal csökkenti.

Felelős: 12-23. pont esetén polgáľmesteľ

Határidő: 12-23. pont esetén 2013.június 01.

a) az onkormányzat a Polgármesteri Hivatal engedé|yezeÍt Iétszámát 2OI3. június 1.

ĺapjátő| 2 főve| (Mt. alá tartoző) csökkenti, az engedéIyezett |étsztnrl tisztségviselők
nélkül I72 f&őI I70 fĺĺre módosul.

b) felkéri a jegyzot a szükséges munkajogi _ munkaügyíintézkedések megtételére.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatbarl átadott önkormányzati fe|adatokhoz
kapcsolatos szerzodések felülviz sgźiatáĺa.

ď) az onkoľmányzat a JóHír Kft. részére az előterjesztés 1./c mellékletben felsoľolt
eszközĺjket téľítésmentes, taľtós haszná|atba adja.

Felelős: a), c), d) pont esetén polgáľmester, b) pont esetén jegyző

Hataľidő: 2013.junius 01.

felkéri a Polgármesteľt, hogy a 2013. évi kĺiltségvetésről szóló rendelet kövętkező
módosításĺánál, és a 20|4. évtő| az éves költségvetések teľvezésénéI a hatáĺozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester

Hattłido: a 2OI3. évi k<lltségvetés kĺivetkezo módosítása és az azt követő évek
kĺjltsésvetésí tervezése

22.

23.
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24. a) a JóHír Kft-nek aJőzsefvźtrosi KözösségiHázakNonprofit Kft. az előteľjesztés 1./a és
az |.lb számímellékletében felsorolt eszkozöket térítésmentesen, taľtós haszĺáIatbaadja.
b) felkéri aJőzsefvárosi KözösségíHźzakNonprofit Kft. tlgyvezetőjét, hogy készítse el a

Kft. alapító okiľatának módosítását és felkéri a polgármestert annak a|źirásźlra.

c) felkéri a polgármestert, hogy a Kft. kozszolgáItatási szerzőďésének és támogatási
szerződésének a határozatban foglaltak szerinti módosításaľa és annak a|áítására.

d) felkéri a Jőzsefvttrosi KĺjzĺjsségiHazak Nonproťrt Kft. tigyvezeto igazgatőját,hogy a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20L3. július havi utolsó rendes ülésére a
Kft. módositott2013. évi üzleti tervét terjessze be.

Felelős: b), c) pont esetén polgáľmester, a) d) pont esetén Józsefuĺĺrosi KozösségíHźaak
Nonprofit Kft. ügyvezetoje

Hataridő: a) pont esetén pont esetén 2013.június 01., b), c) pont esetén 2013.június 10.,

d) pont esetén aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013. július havi
utolsó rendes ülése

felkéri a Józsefuarosi Közösségi lJazak Nonpľofit Kft. ügyvezető igazgatőját a
hatfuozatban foglaltak a|apjźn a szükséges cégjogi, munkajogi _ munkaiigyi intézkedések
megtételére.

Fe l el ő s : J ő zs efv źtr osi Kcj zö s s é gi Hazak Nonpro fit Kft . ügyve zetőj e

Határidő: cégjog esetén 2013.június 15., munkajogi - munkaügyi esetén z)I3.június 01.

felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest, VIII. József kľt. 59-6|. sz. a|aÍti ingatlan źilagának
felméréséľe és a felújítási munkákĺa azok bekertilési költségére készítsen előterjesztést a
Képviselő-testiilet 20 |3 .j unius havi második rendes tilésére.

Felelos: Kisfalu Kft. tĺgyvezetője

}Jatźĺrídő: a Képviselő-testület 2013.június havi második rendes iilése
27. fe|kén a JóHír Kft. ngyvezetojét a te|eviziőmrĺsor szo|gá|tatéls megrendeléséhez

szfü séges intézkedések megtételére.

Felelős: JóHír Kft. iigyvezetője
Hataľidő: 2013. iúnius 01.

A Vaeyoneazdálkodási és tjzemeltetési Ügvosztálv Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: a JĺóHíľ Jőzsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Kiizpont Kiizhasznú
NonproÍit Kft. a|apítő okiľata a|áírásra kerůĺlt, a változások il cégbíľĺĎság á.Jtal
bejegyzésľe kerültet a támogatási szerződés és ̂  

kłizszolgáItatási szerződés is
módosításra került 20|3. június hónapban.

A PénzüeYi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 208l2013.N.29.)
számű határozatźlban foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a 2013. évi
kiiltségvetésľől szróló 36ĺ2013. (v[.18.) számű iinkoľmányzati rendeletben végrehajtásľa
keľůiltek.

A Jeeyzői Kabĺnet SzeméIyĺigyi lľoda tájékoztatása alapján: a Határozat 22. b) pont
alapján a két fő létszámcsiikkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott kłiztisztviselő
közszo|gáIati jogviszonya kiizös megegyezéssel megsziintetésre került 2013. május 31.
napjával.

A Józsefuáľosi Köziisségi Házak Nonpľofit Kft., tárjékoztatása alapján: az előterjesztés
l'.la és az |.ĺb számrĺ mellékletében felsorolt eszköziiket térítésmentesen, tartós

25.

26.
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használatba adta. A cégiogi, munkajogi _ munkaügyi intézkedések megtłirténtek, a
20|3. évi üzleti terv módosítása megtłirtént.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozat 2. pontjában foglaltak alapján a
nyilvántartáson a szükséges módosítások átvezetésre keľültek.

A Józsefuárosi Kłizterĺilet-felügYelet és Váľosĺizemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: a paľkfenntartáshoz kapcsolódó eszköztik átvételre kerůiltek, a parkgondozási,
karbantaľtási feladatokat 2013. oktĺóber 31-ig láttuk el.

Iavaslat őstermelői helyi piac teríiletének kijelöIésére és mííkijdtetéséľe

22st20r3. (vr.Os.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. ktltelező önkoľmányzati feladatként őstermelői piacot a\akít ki a 
',Józsefuárosi 

Hľľl
PIAC'' ęlnevezéssel a Budapest, VIII. kerĹilet Gyulai Pál utca Rákóczi út és Stahly utca
közĺjtti szakaszon, 201-3 . j úlius 6-tő| 20|3 . decembeľ 2I -ig.

2. a piac mfüödtetési és üzemeltetési feladatait a Jőzsefváĺosi Várostizemeltetési Szolgźiat
latjael.

3. a) apiac kialakítási költségeire 2.250'0 e Ft-ot biztosít,
b) a piac mfüödtetési, Íizemeltetési költségeirę2.306,5e Ft-ot biztosít
az á|talttnos működési tartalék és a piac műk<jdési bevételének teľhére.

4. ahatározat2.pontjaalapjźnfelkéri alőzsefvźrosi Varostizemeltetési Szolgálat vezetőjét
a) készítsen előterjesztést a költségvetési szerv alapító okiratának és a szervęzętí és

műktjdési szabá|y zatźtnak módo sít ásáta,
b) a jogszabá|yi előírásoknak megfelelő piac kialakítása és iizemeltetése érdekében a

szükséges eszközök, berendezésekbeszeruéséľe, szolgáltatások megľendelésére,
c) a píac hźzirendjének kidolgoz ására.

5. felkéri a Jőzsefvźlrosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat igazgatőját, hogy a Képviselő-testület
20|3. november havi második rendes ülésére készítsen beszámolót apíac működésérĺĺl.

6. ahatźnozat 3. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím műkcidési cél és általanos tartalékon belul az

általános tartaIék e|oirtnyzatábő| - kÓtelezĺj feladat - a zźnolás aIőI2.036,5 e Ft-ot
felold és egyben 2.036,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím kotęLęző
önkormányzati feIađat - ťĺnanszítozási mfü<jdési kiadásokon beltil az iľźnyítőszervi
támogatáskéntfolyósítotttćtlnogatáskiutalásae|őirźnyzatáta.

b) a Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési Szolgá|at 80105 cím - kĺltelező önkoľmányzati
feladat- mfüödési íntézményi működési bevétel e|őirźnyzatát 3.200,4 e Ft-tal
megemeli, és ęzze| egyidejrĺleg a kiadás 30105 cím dologi elófuányzatan beliil az áfa
befizetés előirźnyzatźLt 680,4 e Ft-tal megemeli.

c) a Józsefüaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kotelező feladat - bevétel
miíködési ťlnanszírozási bevételeken belül az irźnyítő szeľvi tiímogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án történő jőválĺás e|ofuányzatát2.036,5 e Ft-tal, és a kiadás



Személyi juttatás e|óirtnyzatát I.776,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzájárulźlsi adó e|őkányzatát 479,7 e Ft-tal, dologi kiadási eloírárlyzatźú
300,0 e Ft-tal, fe|halmozási kiadási eloirtnyzatát 2.000,0 e Ft-tal megemelí az
ősteľmelői piac kiadásai címen.

7, felkéľi a Jőzsęfvárosi Közterület-felügyeletet és a polgármestęręn kereszttil Józsefvąrosi
Közbiaonsági Polgaľőrség és Katasztrőfavédelmi onkéntes Tuzo|tő EgyesĹilet Elnokét,
hogy a piac nyitvatarttsi ideje alatt biaosítsák a folyamatos jaľőľszoIgźúatot a piac
környékén.

8. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő
módo sításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: I.,2.,3.,6., 8. pont esetén polgáľmester

4., 5. pont esetén alőzsefvátosi Városiizemeltetési Szolgálat vezetője

7 . pont esetén alőzsefvérosi Kĺjĺertilet-feltigyelet vezetője

I.,2.,4'c),7. pont esetén 2013.július 06.

3.,4.b),6. pont esetén 2013.június 05.

4.a) pont esetén a Képviselő-testület 2013.jrlnius havi második rendes ülése

5. pont esetén a Képviselő-testiilet 2013. november havi másik rendes iilése

8. pont esetén a kĺiltségvetésľől szóló önkormźnyzati ľendelet kcjvętkező
módosítása

Határidó.

A Pénziigvi Ugyosztály tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 225l2013.(u.05.)
számrĺ határozatźlban foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a ktiltségvetésről
sző|ő a36/2013. (vII.18.) számú tinkormányzati rendeletben végrehajtásra keľültek.

A Józsefvárosi Kiizterůilet-felĺievelet és Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: a Képviselő-testület 2013. december 18-ai rendes ĺilésére elkészůĺlt és a Testůilet
el is fogadta az őstermelői piacľól sző|ő tájékoztatőt.
Kővári Zso|t a kerületőľi szolgálat vezetője ideiglenes piacvezetőként folyamatosan
felügyelte ^ 

teľületen folytatott tevékenységet, három esetben igényelt konkľét
intézkedést, egy a|kalommal okÍľattal visszaélés bíĺncselekmény mĺatt
(mozgáskorlátozott igazolvánnyal visszaélés)' egyszer paľkolási pľobléma, egyszer
j ogosulatlan ktizterületi értékesítés miatt.
Ezen trĺlmenően a feliigyelők ľészéľe 2013. november l.jétől az e|igazitáson feladatként
keľüIt meghatározásra a piac ktiľnyékének visszatérő ellenőrzése.

A Jĺózsefvárosi KözterĺĺIet-felĺieyelet tájékoztatása alapján: a piac nyitvataľtási ideje
a|att a szo|gá|at szervezése a határozatban foglalt folyamatos járőrszo|gáůat
biztosításához sziikséges igény figyelembe vételével töľtént.
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Iavaslat pdlyúzat kiírúsdľa kiiziisségi keľtek megvalósítúsúval és
míĺkö dtetés év el kup cs o latb an

226ĺ20Í3. (u.05.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. az egészséges életmód segítését céIző szo|gáltatások biztosítása, illetve önként vá||aIt
feladatként a lakosság onszeĺveződő kĺjztjsségeinek tĺímogatása cé|jźtbőI, kĺjzfeladatként:
- a35339 hĺsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 24. szám aIatti,
- a34934Itľsz. alalt felvett, természetben a Tolnai Lajos u.23. számalatĹi'
- és a 35463 hrsz. a|aÍt felvett, természetben a Magdolna u. 28. sztml a|atti

önkormányzati tulajdonban álló telkeket közösségi keľtként, ingyenesen hasznosítja
2016. december 3l-ig nyilvanos pályáńatás utján, a7612013. (III.06.) szttmu képviselő-
testiiletihatźtrozatbanmeghattlrozotttartaIommal.

A páIyázők korc kizźtólag kerületi társashźnak, lakásszĺjvetkezetek, civil szewezetek,
lakóközösségek, magánszemélyek v agy ezek táľsulásai.

2. a hatźrozat 1. pontja a|apjźn elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező, telkekľe
vonatkozó pá|y ázati felhívásokat.

3. felkéľi aJegyzot, hogy gonđoskođjon apá|yázati felhívás kozzétételérő|,alőzsefvaľos és
a Kisfalu Kft. honlapján történő megjelentetésérol.

4. apźůyázatokbirá|atára 5 tagűbírá|ő bizottságot hoz|éte, melybe kijelöli:

- Dudás Istviínné
- Kaiser József
- Szilágyi Demeter
- Jakabfu Tamás
- Pintér Attila

a tagok ďíjazásban, tiszteletdíjban nem részesülnek.

Felelős: L.-2.,4. pont esetén polgármester, 3. pont esetén Jegyzó

Hatźriđő: f}|3.június 5.

A Vawoneazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Képviselő-
testület 440l20t3.(KI.04.) számú határozatálban ^ kiírt nyilvános páůyá.zatot
érvénytelennek nyilvánította és az egészséges életmód segítését cé|ző szo|gáltatások
biztosítása, illetve łĺnként vállalt feladatként a lakosság iinszeľveződő kiĺztisségeinek
tźlmogatása céljából' kiizfeladatként a 35339 hrsz. alatt felvett, természetben a Magdolna
u. 24. szám a|atti és 34934 hľsz. alatt felvett, teľmészetben a Tolnai Lajos u.23. szám
alatti iires, iinkormányzati tulajdonban álló telkeket kijetölte kiiziisségĺ keľtként tiirténő
üzemeltetésre.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a hatáľozzt végrehajtása megttiľtént,, a páIlyázati
anyagokat a honlapon megielentették.
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ravaslat a Corvin SétĺÍny Pľogram ĺÍkul érintett egyes ktizteriiletek építésének

foIytatĺÍsĺÍru

269t2013. (Vrr.17.)

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

1. elfogadja a Corvin Zrt. egyo|dalú kĺjzérdekű kötelezettségvá,I|a|ását (az előteqesztés 1.

számí melléklete szerinti tartalommal) tulajdonábarl á|Iő köaeľiilet tekintetében, a 2.
pontban meghatźrozott feltételekkel elfogadja (engedélyezi) 150.000.000 Ft + Áfa
összegben, az a|ábbiak szeľint:
a Corvin Zĺt. a Coľvin Sétany 1 19S szakaszźt megépíti az a|ábbi két ütemben:

a.) 1 19S szakaszábőI28 mél.rcrt és a 1165 - 119S ktjzĺltti Nagýemplom utcán áNezeto
összek<jtőt, a jogerős építési engedély és a kivitelezés megkezđéséhez esetlegesen még
sztikséges engedélyek, hozzźljźlrulások rendelkezésľe á|Iását követő 5 hónapon belül
megépíti,

b.) a fennmaradó 8 méteľt a|19B tömb beépítésével együtt építi meg,

Felelős: polgáľmesteľ

Hataľidő: 2013.július 1 7.

2. az 1. pontban említett közérdekű kĺitelezettségvállalás tekintetében a közteľĹilettel
kapcsolatos tulajdonosi engedély megadásának előfeltéte|e az, hogy a Corvin Zrt, és

annak érintett pľoj ektcége

a.) tudomásul veszik' hogy az elfogadás nem minősiil a Corvin Sétĺíny Progľam
szeruódésí rendszerének ingatlanértékesítéssel kapcsolatos részei tekintetében a
|7Il20I2. (V. 17.) szárrlu képviselő-testiileti hatźrozat bĺármilyen jellegű
megváItoztatásanak vagy visszavonásának azzaI, hogy az érintett ingatlanok
tękintetében - ezen tulmenően - az onkormźĺnyzat tovźlbbta is elsődleges
feladatának tekinti a probléma jogszenĺ megoldását, és

az érinteÍÍ kĺizterĺilet tekintetében az onkormányzat, annak intézméĺyei és a Rév8
ZÍt. k<jztertilet-építéssel összefüggő minden korábbi szerzódést vá||alásait
tekintsék szeľződéss zeruen telj esítettnek' és

a k<izérdekű kötelezettségvállalás összegével (előreláthatóan minimum
150.000.000,- Ft + AFA) és a jelen előteľjesztésben vállalt kcizterület-építéssel _
ide értve a 4. pontban meghatźrozotĹ ĺinkoľmányzati építést is - kapcsolatosan
mondj anak le bármilyen j ellegű, szerződéses vagy szeruodésen kívĺili kĺjvetęlésről,
igényről az onkormźnyzatĺal, annak intézményeivel (ideér|ve a továbbiakban a
Polgármesteľi Hivatalt is), és a Rév8 Ztt-ve| szemben, és

a 4. pontban említett területekľe vonatkozó - birtokukban lévő - építési teľveket,
engedélyeket térítésmentesen és hataľidőben rendelkezéste bocsátjak.

b.)

c.)

d.)
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_'t .

4.

Felelős: polgáľmester

Hataridő: 2013.július 17.

felhatalmazza a polgármestert, hogy az I ' és 2' pontok végĺehajtása érdekében szükséges
jognyilatkozatokattegye meg' a sztikséges szerződést kösse meg.

Felelos: polgármester

Határidő: 2013. aususztus 01.

az I.-3. pontban említettektől fliggetlenĹĺl saját fonásból - a 1'1603 címeĺ tetvezett
benlházási eIoirźnyzatteľhére - ĺjnállóan megépíti 80.560.614 Ft + ÁFA összegben

a.) a Leonardo u I. Ĺitemének út- térburkolási, víz-csatomázási, és közvilágítás
kiépítési munkáit,

b.) a Leonardo utcának a Sétány és a Tömő u. kĺizötti szakaszának, Leonaľdo utcának
a Ttimő és Üllői út közötti szakaszának. valamint a Prźúęr utcának a Futó és

Leonardo kĺjzötti szakaszźnak ideiglenes útépítési munkáit, és

c.) a Leonaľdo utcának a Sétany éS Üllői út kĺjzötti szakaszának,Ptźúet utcának a Futó
és Leonardo kcjzötti szakaszénak ideiglenes járdaépítési munkáit az előteľjesńés 3.

számű melléklete szerint mrĺszaki tartalommal.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 2013.július 1 7.

5. felkéri a Rév8 Zrt-t a 3. pontban foglalt végľehajtásában t<jľténő közreműkcjdésében,
beľuházások pontos műszaki ĺarta|mának összeállításźra és a szfüséges eljárások
előteľj esztések előkészítésére.

Felelős: Rév8 Zrt.

Határiđő: 2013 . iúlius 1 7.

A Pénzüevi Ugyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 269ĺ20Í3. (vII.17.)
számű határozatátnak 4. pontjában foglaltak esetében a saját forrás a 2013. évi eľedeti
kiiltségvetésben a 11603 cím beľuházás e|őirálnyzaton biztosított.

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: a közteľületi beruházások előkészítése folyamatos,
iisszefüggésben a Befektető paľtnerľel folyamatban lévő' a teljes program
megvalósításával kapcsolatos táľgyalásokkal.

Dijntések a Magdolna Negyed Program III megvalósítĺÍsĺźhoz kűpcsolódóan

278t2013. (Vrr.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

es
es
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1. felkéri a projektmenedzseri feladatokat eIIźtő Rév8 Zľt-t a KMoP-5.l.1./B-I2-k-20I2-
0001 pályázat szerinti Helyi Támogatói Csoport (a továbbiakban: HTCS) Miĺködési
Rendj ének kidolgozására.

Felelős: polgármester

Hatźriđó: 2013. augusztus 31.

az onkormányzat, mint projektgazđarészérőL a HTCS elnĺjkĹkoordinációs feladatait
dr. Santha Péterné alpolgármester látja el.

Felelős: polgáľmester

Hatáĺido: 2013 .július 1 7.

a) az onkormányzat és a Kisfalu Kft. k<jzött fennálló megbízźsi szerződést 20|3.
augusztus 1-jével 2013. december 31-ig módositja, azza|, hogy a Kisfalu K-ft. ellátja a
KMoP-5.I.l.lB-I2-k-20|2-0001 pźĺIyázatban résztvevő tźrsasházi konzoľciumi
paľtnerek műszaki koordinációs feladatait.

b) a3.a) pont szerinti feladat e|Látásáranettó 10 millió foľint + Áfaĺĺsszeget biĺosít
p á|y azatí támo gatásbó 1' a Rév 8 Zrt, pr oj ektmenedzs eľi dij azásának terhére.

Felelős : polgĺírmester

Hataľidő: 201 3.augusztus 01.

ahatározat 3. pontja a|apjźn felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét amegbizásí szęrződés
módosításrínak elkészítésére és a Viíľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 2013.
július havi utolsó rendes tilésére történő beterjesztésére.

Felelős : Kisfalu Kft . ügyve zetoje, polgármester

Hatĺáľidő: aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|3.július havi utolsó rendes
üIése

5. felkéri a Rév8 ZÍt-t, hogy a hatźtrozat 3.b) pontja a|apjźn készítse el a
projektmenedzseri megbízásí szeruodésének módosítását azzal, hogy a megbízási
szerzőđés szerinti péĺuugyi titemezés kerüljön összhangba a projekt ťlzikai ztlrźsźnak
időpontjáva| (2015. május 30.), és felhatalmazzaapo|gármestert a szerzőđésmódosítás
a|áírásźra.

Felelős : polgĺírmester

Hatźlridó : 20|3 . augusztus 3 1 .

6. felkéri a Rév8 ZÍt-t, hogy kezdeményezze a hatźrozat 3. pontja szerinti
költségátcsoportosítás miatt a Támogatásí szerzőđés módosítását, és felhatalmazza a
polgármesteľt a tĺímogatási szerződés móđosításához szĹikséges dokumentumok
aláítására.

Felelős: polgarmester, Rév8 Zľt.

Hataľidő: 2013.július 1 7.

4.



A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: A Kisfalu Kft-vel a módosítás 2013.
augusztus l-jén atáírásľa került. A Rév8 Zrt-ve| a módosítás 2013. október 09-én
a|áírásra kerüIt. A Támogatási Szerződés módosítása a Nagyfuvaros utca 26. épület
miatti mĺódosítással együtt keľüI benyújtásľa 2014. január végén az e|járő hatóság
részére.

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: 1. pont tekintetében: a Helyi Támogatói Csoport (a
továbbiakban: HTCS) Míĺkiiĺlési Renĺ|je kiĺ|olgozásľa és e|fogaĺ|ásra keľiilt.
5. pont tekintetében: Rév8 Zrt. projektmenedzseri megbízási szeľződésének módosítása
a|áírásra kerůilt.
6. pont tekintetében: A Támogatási Szerződés módosítása előkészítés alatt van.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánz a Kisfalu Kft Megbízási szerződés mĺídosítása
elkészítésľe és a|áírásľa keľült.

Javaslatfedezet biztosítúsúra az Euľópa Belvdľos Program I. Iezúrúsúhoz
s ziiks é g e s feladat o k e llútds úľ a

279t2013. (vlr.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

elfogadja az Európa Belvárosa Progľam keretén belül megvalósult közteľületi
beruhĺízások és a Horánszky u. 13. sz. alatt kialakított H13 Diák és Vállalkozás-
fejlesztési Kĺizpont akadálymentesítési feladatainak szfüségességét a program
mriszaki fejezetének lezfuźsa érdekében, melynek bekeľülési ĺisszege mindĺjsszesen 1

millió forint.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 20|3.július 17.

ahatározat 1. pontjában foglaltak alapjźn
a) a Jőzsefvárosi Kĺjzĺjsségi Hazak Nonprofit Kft' ľészéľe a H13 Diákcentrum és

YáI|a|kozźtsfejlesztési Kcizpontban akadálymentesítési Munkálataira 700 e Ft-ot
bizto sít, ezért az onkormany zat kiadás I I | 07 -02 cím fej lesztési céltartaléko n belül
azEUB II. fejlesztési céltatalék - cĺnként vźi|a|t feladat _ e|őirźnyzatfuőI700,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím mfüödési célri átadott pénzeszkoz
előfuányzatára.

b) a közterület felújítások keresztezóđéseiben, a gyalogos járđa és úttest
keresztezőđések akadáIymentesítésére 100 e Ft-ot binosit, melynek feđezete a
Józsefuaľosi Vaľostizemeltetési Szo|gáIat 80103 cím dologi e|őirźnyzatán belül _
kcjtelezőfeladat_az,űtkarbantaľtáselőírányzata.

c) a szakvéleméĺy dijara200 e Ft-ot biztosít, ezért az onkormźnyzat kiadás 11706-
02 cím dologi e|őirányzatán belül a szakértői és egyéb szo|gá|tatási díjak - önként
vállalt feladat _ e|oiényzatárőI200,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím EUB I.

projekt - önként váI|a|t feladat _ dologi e|oirźtnyzatźna.

1.

2.
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Felelős: polgármester

Hattnidő : 201'3. július 1 7.

3. ahatározat2. poĺtjábaĺ foglaltak miatt felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről
szóló rendelet következő módosít tsánáI a hattrozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: legkésőbb 2013. december 3l.

4. ahatározat2.a) pontja a|apjźn felkéri a polgármestert a Józsefuarosi Köz<isségiHázak
Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés módosításának elkészítésére és annak
aláirására'

Felelős: polgármester

Hatátiđő : a szer ző đésmó do sítás a\áír t,sźnak hataridej e 20 l 3 . j úlius 2 5 .

5. a hatátozat 2.c) pontja a|apjtn felkéľi a Rév8 Ztt-t ręhabilitációs szakmérnĺjki
szakvélemény beszerzéséte' és felkéľi a polgáľmesteľt a Rév8 Zrt-ve| kötendő
megbizási szeruő đés aIáft ásfu a

Felelős: polgáľmester

Hataridő : a megbizási szetzodés a|źlít ásának hataridej e 20 13 . j úlius 2 5 .

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: 5. pont tekintetében: 
^ 

megbÍzási szerződés
megkłitésľe, a ľehabilitációs szakmérntiki szakvélemény beszeľzésre keľült.

A Józsefuáľosi Kiiziisségĺ Házak Nonprofit Kft.' tájékoztatása alapján: az
akadálymentesítési munkálatokat elvégezték, az akadálymentesítésre 700 e F.t keľůilt
felhasználásľa. A Támogatásĺ szerződés a|áírásra keľiilt, a határozati pontok
végľehajtásra keľĺiltek.

A Pénzůieyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 279l2013.(ul.17.)
számú határozatálban foglaltak kłittségvetési mĺódosítása a 2013. évi kiiltségvetésről szóIó
9t2013. (Il.22.) łinkormányzati rendelet módosításáról sző|ő 4112013. (Ix.23.) számú
önkormányzatĺ rendeletben végľehajtásra keľiiltek.

A Józsefuáľosĺ Kiizterĺilet-felügyelet és Váľosiizemeltetési Szoleálat tájékoztatása
alapján: a 2013. október havi beszámolĺíhoz kapcsolódó válaszuknak megfele|ően az
intézmény részére meghatáľozott járdaszegélyek és úttestszegélyek festése megtiiľtént.

ravaslat a keriileti díjJizető zóna kibővítésére

28912013. (VIr.17.)
A Képviselő-testĹilet úgy d<int, hogy

1. a.l alőzsefvárosi parkolás-gazdá|kodási rendszertbovítí2}I4.januar 01-jétől a30l20I0.
(VI.4.) Főv. Kgy. rendelet szerinti 4. és 5. díjtételtĺ területen Q*üagyfuvaros utca _Tavaszmezo
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utca - Szísz utca - Baross utca - Horváth Mihály tér - Futó utca - Ülloi rĺt _ Korányi Sándor
utca _ Illés utca _ KáIvźnía tér _ Karácsony Sándor utca _ Népszínház ltca által hataĺolt
területen és a határoló utakon azl|Iés utca kivételével).

b./ kezdeményezi a Budapest fővaľos kozígazgatási teruletéĺ a jármíive| vźlrakozás
rendjének egységes kialakításaÍól, a váĺakozás đíjaÍő| és az üzemképtelen járművek
táľolásának szabá|yozásárő| 3Ol2O10. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását az Ülloi ĺt _
Otczy út - Elnok utca - villám utca _ Vajda Péteľ utca - Könyves Kálmán kľt. által határolt
terĹileten a taľifális parkolás-sz abá|yozás bevezetése éľdekében.

Felelős : polgiírmester
Határidő: a./ pont esetén 20|4.januĺár 01.' b./ pont esetén f013.július 17.

2. a.l kezdeményezi a Budapest főváľos kozigazgatási teruletén a jĺĺľművel vźrakozás
rendjének egységes kialakításaról, a vtnakozás đíjáÍő| és aZ üzemképtelen jáľművek
tárolásának szabáIyozásárő| 3012010. (VI. 4.) Főv. Kgy. renđelet módosítását oly módon,
hogy a Nagyfuvaros u. _ Mátyás tér _ Koszoru u. - Magdolna u. - Kaľácsony S. u. _
Népszínhráz u. által hatfuo|t, továbbá a Szigony utca _ Ülloĺ ĺt _ Koľanyi Sándor utca _ Illés
utca _ Tomő utca - Füvészkert utca _ Jázmiĺ utca é.ltalr hatźrolt terĹileteken a jelenlegi 5.
díjtétel (I75 Ftlőra) 4. díjtételrĺre (265 Ft/őra) módosuljon.

b.l a Fov. Kgy. ľenđelet módosítását követően felkéri a polgáľmesteľt, hogy készítsen
előterjesztést a Józsefuaľos kozigazgatási teľületén a jáľművel történő várakozás kiegészíto,
helyi szabáIyozćĺsáről' szőIő 2612010. (VI.18.) önkormányzatirenđeIet módosítása érdekében.

c.l kezdeményezi azu||ói út, Delej utca és a Gaźi Mózes utca az Üĺoĺ ĺt és a Rezső tér
kozötti szakaszain _ 3. đíjtétel: 350 Ftlőru -; az vlľrai iĺt és az Elnök utca kcizötti többi
területen _ 4. díjtétel:265 Ftlfua -; az Elnök utca és a Vajda Péteľ utca köz<jtti területen _ 5.
díjtétel: |75 Ftlóra - díjfizetó zőnźtba emelését, mely teľületeken a vźlrakozás díjfizetéshez
kötött. A vźrakozási díj megfizetése munkanapokon 0800-1800 óľa kĺjz<jtti időszakban
kotelezo.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2013. július 1 7.

3. a.l a határozat l.a.l pontjźlban foglalt területek bővítése miatt 2014. januĺĺľ 01-jétől a
Iőzsefváĺosi Kcizterület-felügyelet engedéIyezett paľkoló ori létszźmát 30105 címen (Mt.
hatźt|ya aIátartoző) 15 fővel megemeli, így a parkoló-üzemeltetési létszámát 43 ffuóI58 füre,
2014. januaľ 01. napjával a Józsefráľosi Köztertilet-felügyelet összlétszźlmźt l58 főtő| I73
főben á||apítjameg.

b.l az engedé|yezett létszźmbővítés egy főre jutó illetményét munkáltatót terhelő
jaľulékok és szociális hozzájtru|ási adó nélkül bruttó 170,0 e Ft/hó ĺisszegben határozzameg.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hatariđő: a.l-b.lpont esetén ZII4.januaľ 01.

4. ahatźtrozatban foglalt paĺkolás bővítés miatt az egyszeri beruházási' dologi kiadásokľa _
kote|ező feladat- összesen |82.939,0 e Ft-ot biztosít, melyből a2013. évi egyszeľíbenlházási
kiadás <lsszege 13I.625,0 ezerFt, melynek fedezetéül azá|talźtĺos tartalék eLoírányzatát jelöli
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meg. A 2014, évi költségvetés terhére 51'3 I4,0 e Ft összegben előzetes kotelezettséget vállal
a parkolási bevételek teľhéľe.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 20|3.július 17. és a2014. évi kĺiltségvetés tervezése

5. a parkolás bővítés üzemeltetési kiadásaira - kotę|ező feladat _ 2014. évre előzetes
kötelezettséget vállal 94.369,5 e Ft összegben,2015. évtől évente 97.67I,5 e Ft összegben a
parkolási bevételek és áfa vis szatérülés bevételek terhére.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20|3.július 1 7.

6. ahattrozat 4. pontjában foglaltak miatt:

a.l az onkormányzatkiadźts 11107-01 cím múkodési cél és áltďĺános taľtalékon belül az
általános tartalék _ kötelező feladat - e|óirźnyzatárő| 29.959,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-
02 cim - kötelező feladat - finanszírozási felhalmozási kiadásokon be|uI az irźnyitő szervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása elofuányzatára Józsefuaľosi KözteľĹilet-
fe l ügyel et tźtmo gattsa c ímén.

b./ az onkormányzatkiadás 11602 cím felhalmozásí cé|ű tĺĺmogatás źilałrlhánartáson beliilľe
eIóirányzatan beltil a 2012. évi elidegenítési bevételek źúadása _ kötelező feladat _
előirźnyzatárőI 101.666,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím -kötelező feladat
ťlnanszírozási felhaImozási kiadásokon belül az iľányító szervi tárnogatáskérrt folyósított
támogatás kiutalása e|őktnyzatára Jőzsefvaľosi Közteľület-felügyelet támogatása cimén.

c.l a Jőzsefuárosi Kdzteľtilet-feliigyelet 30105 cím - kötelező feladat - ťrnanszírozási
fęIhalmozttsi bevételeken belül az irźnyítőszęrvi támogatásként folyósított tĺĺmogatás fizetési
szttm|áén töľténő jővźirás e|őírźnyzatát _ kötelező fe|adat - |3I.625,0 e Ft-tal megemeli
parkolás bővítés miatti beszerzések fedezetére.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2013.július 1 7.

7. a határozat 4. pontjában foglalt a|apján felkéri a Jőzsefvátosi Köĺertilet-felügyelet
ígazgatőját akozbeszerzésí eljáĺźtsok lebonyolítására és megvalósítására.

Felelős: Józsefuárosi KcjzterĹilet-felügyel et ígazgatőja

Határiđő akozbeszerzési e|járások lefolýatásáĺa és tizembe helyezésére 2013. december 3l.

8. felkéri a polgármesteľt, hogy a 30l20I0.(vI.4.) Főv. Kgy rendelet 6. számu fiiggeléke
szerint a bővített terĹilet üzemeltetését annak megkezdése előtt írásban a fójegyző felé jelentse

be.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : bővítést követő en
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9. felkéľi a polgármesteľt, hogy a kcĺltségvetésről szóló
2014. évtől a ttlrgyévi kĺiltségvetések készítésénél
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđő: a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet kĺjvetkező módosítása,2}I4' évtő| a
költségvetések készítése.

A Pénzůievi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 279/20|3.(vII.17.)
számrĺ határozatátban foglaltak kiiltségvetési módosítása a köItségvetésľől szóló a
4|12013. (Ix.23.) számű łinkormányzati rendeletben végľehajtásra kerültek, az 5.
pontban foglaltakat az t)gyosztáily a 20|4. évtő| a kiiltségvetés teľvezésénél figyelembe
veszi.

A Józsefvárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: a paľkolás bővítés
m iatti kłjzb eszerzés i és b esze rzés i elj á ľás o k lefo lytatás a |ezaj|ott.
A 47212013. (xII.18.) számú határozatban a Képvĺselő.testület a kerĺileti díjfizető zőna
bővítés bevezetésének hatáľidejének módosításáľól dtintłitt, melyet 20|4. áprĺlĺs 1.

napjában határozott meg. Ehhez kapcsolódóan a pénzügyi és személyi feltételek
korľekcĺĺija is megtörtént, melyek a dtintés alapján kerůilnek figyelembe vételre.

Iavaslat a Muzsikus Cigúnyok ParkjĺÍnak megvulósítdsúhoz sziikséges fedezet
biztosítdsúra

295t20r3. (V[.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzajáruIását adja az IIIyés Antal szobľászmúvész á|ta| tęrvezett Muzsikus
Ciganyok emlékhely c. alkotás felállítás{íhoz a Muzsikus Ciganyok Parkjában, a Baľoss
utca menti (35798) hrsz telken.

Felelős: polgáľmester

Hataridő: 2013. iúlius1 7.

2. ahattrozat 1. pontja szeľinti emlékhely kialakításahoz 3.000,0 e Ft-ot bizosít a Főváľosi
onkormányzatrészéte.

Felelős: polgáľmesteľ

Határidő: 2013. iúlius 17.

3. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja alapján kötendő pénzeszkoz átadásrő| szőIő
szerzőđés aláírtsára.

Felelős: polgármesteľ

Hataľido: a szerződés aláírásźnak hataľideje 20|3.július 25.

rendelet következo módosításánál és
a határozatban foglaltakat vegye
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4.

5.

ahatátozat 1. pontja szerinti emlékhely kciľnyezetének felújításaľa 3.000,0 e Ft-ot biztosít
a J ő zsefv áro s i V áro süzeme lteté s i S zoIgźiat r é szét e .

Felelős: polgármester

Határidő: 2013.július 1 7.

ahatźtrozat2. és 4. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belül az

általános taľtalék _ kötelező feladat - előirányzatfuő| 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11105 cím - önként vállalt feladat - egyéb fe|ha|mozási kiadáson belül a felhalmozás
célú támogatás á||anhánartáson beliilre e|óirźnyzatźtra a Muzsikus Cigányok
emlékhely c. alkotás fęIáIIításához,

b) az onkoľmányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon beLi| az
általános tarta\ék - kötelező feladat - e\őirányzattrő| 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím _ ĺjnként váIla|t feladat - finanszírozási mfüödési kiadásokon belül az
irányítő szervi trĺmogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őírányzatára a
Józ s efu ĺĺľo si V aľo siizeme lteté s i S zo|gáIat támo gatźĺsa címen.

c) a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat 80103 cím _ onként vállalt feladat _
ťlnarszitozási műkĺjdési bevételeken belül a miÍködési iráĺyitőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szźĺĺiźn történő jőváirás e|óirźnyzatát 3.000,0 e Ft-tal
megemeli, ezze| egyidejűleg ugyan ezen cím đologi kiadási elóirźnyzatát - önként
váIla|t feIadat _ 3.000,0 e Ft-tal megemeli a Muzsikus ciganyok parkja felújítása
címen.

Felelős: polgármester

Hataľidő : az ĺjnkoľm źny zat költsé gveté sének következő módo sítása

6. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatáĺozat2. és 4. pontjában foglaltakat az onkormányzat
költségvetéséről szóló ľendelet kĺjvetkezo módosításán źi vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester

IJatźridő az onkorm ányzatköltségvetésének következő módosítása

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Muzsikus Cĺgányok
Paľkja a teľvek szerint megépült, 2013. októbeľ 26-án ünnepélyes keľetek közőtt
átadásra is került.

A PénziĺeYi ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testÍi|et 295l2013.(WI.17.)
számú határozatálban foglaltak kiiltségvetési módosítása a 2013. évi ktiltségvetésľől szólĺó
912013. (II. 22.) tinkormányzati rendelet mĺódosításárő| szóló a 41120Í3. (Ix.23.) számŰl
łinkormányzati ľendeletben végľehajtásra kerültek.

J av as lat a P alo tan egy e d ter íileté n fo rg alo mte c h nikai mó do s ítds o kľ a

296ĺ20|3. (vII.l7.)

A Képviselő-testtilet úgy dcĺnt, hogy
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|,. 2013. augusztus hónap elejétől a Pollack Mihály tér teljes területének forgalommentes
ovezeÍté tétele érdekében a tér és köľnyékének forgalmi ľendjét az a|ábbi két ütemben
vźitoztatjameg:

I. ütem
- a SzęntkiráIyiutcában a forgalom mindkét irányban egyiranyu (a Múzeum utcától),
- az otpacsirta utca forgalmi irányamegfordul a Reviczky utca felé,

- a Reviczky utca egyirányú forgalmi írźnya megfoľdul az otpacsirta utca felől a
Szentkiľályi utca kźny ába,

- a Bródy Sándor utcának a Puskin utca és Szentkirályi utca kozotti foľgalmi irtnya
vá|tozĺk, oly módon, hogy a Szentkirályi utcától a Múzeum kĺt. irányába lehet haladni.

II. ütem során 2013. olĺ:tóber 31-ig:
- el kell végezru az I. ütemben foglaltak hatásvizsgá|atźú (forgalomszám1álás),
- BKK-val egyeztetni, különösen arra vonatkozőan is, hogy az Astoriźtnttl a balra

kanyarodási lehetőség nyíljon a Kossuth Lajos utca felé,
- a fentiek ismeretében javaslatot készíteni Pollack Mihály téľ teljes forgalom e|zárásźra
vonatkozóan (a téren csak a méIygarźnsba behajtás és kihajtás céljából lehet
közlekedni)'

- megvizsgálni a Reviczky utca és az
alakításának lehető sé eét.

Felelős: polgármester

Hataľidő: I' iitem: 20|3. aususztus 03.

otpacsirta utca célforgalmú teľületté töľténő

II' Íitem: 2013. október 3 1.

a határozat 1. pontja szeľinti, új forgalomtechnikai
tźĄékońattlsi feladatok ellátásaľa bruttó 2.094.447,-
Közterület-feltigyelet költségvetésében.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźriđő: 2013.július 1 7.

a 2. p ontban fo glaltak miatt :

a) az oĺtkormźnyzatkiadás 11601 cím beruhazási előiranyzatrő|'_ önként vźilalt feladat -

2'094'4 e Ft-ot átcsoportosít a |1108-02 cím _ önként vállalt feladat - ťĺnanszitozási
műkĺldési kiadásokon belül az irźnyitő szervi tĺímogatásként folyósitott tźlmogatás
kiutalása e|őirányzatáĺa a Jőzsefuárosi KözterĹilet-felügyelet támogatása címén,

b) a Józsefuaľosi Köztertilet-felügyelet 30101 cím - <jnként vállalt feladat _ ťlnanszírozásí
mÍíködési bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési
szám|źn tcjrténő jőváírźs e|őkányzatát és a doIogi kiadási előkźnyzatát _ ĺjnként vállalt
feladat _ f.094,4 e Ft-tal megemeli forgalomszĺímlálás és hatástanulmany készítése
címen.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3.július 17.

felkéri a polgiírmesteľt, hogy a hattlrozat 2.-3. pontjában foglaltakat az oĺtkorményzat
ko ltségvetés érő1 szó ló rendelet következő mó do sításán á| v e gy e f,l gyelembe.

2. rendhez kapcsolódó kivitelezési és
Ft fedezetet biztosít a Józsefuarosi

ĄJ.

4.
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Felelős: polgármester
Hataľidő : az önkoľm źnyzat költségvetésnek következő módosítása

A Városfeilesztésĺ és Főépítészi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A foľgalomtechnikai
teľv augusztus 3-án életbe lépett az I. ůitem szerint. .Ą megvalósult állapot felülvizsgá|ata
tart.

A Józsefuáľosi Parkolás-ĺizemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: a
forgalomtechnikai tervek alapján az I. ütemben foglalt forgalmi rend változástatása
megvalósult. Az ehhez szükséges ktizlekedési táblák áthelyezése és újak telepítése
megtiirtént.
A Szolgálat munkatáľsai 5 napon keresztül 24 őrá.ň.an táiékoztatták mind szĺóban, mind
szórĺílapokon keľesztül a lakĺókat és a teľületen áthaladĺókat avá|tozásokról.
A határozatban foglalt hatásvizsgáiatot (foľgalomszálm|áůást) a Szolgálat elkészíttette,
melynek pénzůigy.technĺkaĺ elszámolása a fentiek alapján megtörtént.

A Pénzüevi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 296ĺ2013.(vII.17.)
számű határozatában foglaltak ktiltségvetésĺ módosítása a 20|3. évi költségvetésľől szóIó
912013. (II.22.) iinkoľmányzati rendelet módosításáľól szóló a 4tĺ2013. (Ix.23.) számú
iinkoľmányzati ľendeletben végľehajtásľa kerültek.

rav as lat fap ótlús és kiirny ezetvédelem céItartalék ziildfel iiletek niivelés e céI ú
felhaszndldsúra

297ĺ2013. (uI.17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) cserjék pőtIására, telepítéséľe - az e|őteľjesztés mellékletét képező helyszíneken és
cserje fajtźil<ĺavonatkozőan - 2.000,0 e Ft-ot binosít, melynek fedezetéül a 11107-01 cím
múködési cél és általános taľtalékon belül a fapótlás és környezetvédelem e|oirźnyzatot
jeltili meg. A cserjék pótlása és telepítése a Józsefuiíĺosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat
feladata.

b) csepegtető öntcjzőrendszer és mészkősziklák telepítésére _ az e|őterjesztés mellékletét
képezo tnajźnlatok a|apján - 3.590,0 e Ft-ot biztosít, melynek fedezetéül a 11107-01 cím
műkĺjdési cél és általános tartalékon beliil a fapótlás és kornyezetvédelem e|őirźnyzatot
jelöli meg. A csepegtető öntözőrendszer és mészkősziklák beszeruése és telepítése a
Józsefuaľosi VaľosÍizemeltetési Szolsálat feladata.

Felelős: polgĺírmester

Határiđó 2013 . iúlius 1 7.

2. az l. pontban foglaltak miatt:
a) az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és á|ta|ános tartalékon belül a

fapótlás és környezetvédelem cé|tartalék- kĺjtelező feladat - e|őirźnyzatról 5.590'0 e
Ft-ot átcsoportosít, a 11108-02 cím _ k<jtelező feladat - ťlnaĺszítozási mfüĺjdési
kiadásokon be|il az irányíto szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őfuányzatára 2.000,0 e Ft-ot, ťtnanszirozási felhalmozási kiadásokon belul az
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irányitő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatźra 3.590,0 e
Ft-ot a Józsefvaľosi Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címen.

b) a Józsefuaľosi Vaĺostizemeltetési Szolgź.Jat 80103 cím kotelező feladat
ťĺnanszírozási mfüödési bevételeken belül a működési irányítőszervi támogatásként
folyósított tttĺnogatás fizetési szźmťrźn tĺjrténo jőváírás eIóirányzatźi és a dologi
e|őirźnyzatát _ kötelező fe|adat - 2.000,0 e Ft{al megemeli a cseľjék pótlása,
telepítése címen.

c) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím kötelező feladat
ťĺnanszirozási felhalmozási bevételeken belül az irźnyitőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváírás e|őirźnyzatát és a felhalmozási
e|őirtnyzatát kote|ező feladat 3.590,0 e Ft-tal megemeli csepegtető
öntözőrendszeľ és mészkősziklák telepítésére címen.

d) felkéri a polgármestert, hogy a határozat Z.a)-c) pontjában foglaltakat az
onkormányzat költségvetéséľől szóló rendelet kĺjvetkező módosításánál vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: a)-c) pontok esetén 2013. július I] ., đ) pont esetén a koltségvetésről szóló ľendelet
következő módosítása

3. felkéri a Jőzsefválľosi Városüzemeltetési Szolgá|at vezetőjét' hogy a Képviselő.
testület 2013. novembeľ havi második rendes üléséľe készítsen tá,jékoztatőt a
cserjeĺĺltetések és pótlások e|végzésérő|, a csepegtető iintiizőľendszeľ és

mészkősziklák telepítés éről.

F e l e l ő s : Jó z sefu aro si V aľo siizemelteté s i S zolgá|at igazgatőj a

Határidő: a Képviselő-testiilet f0|3. novembeľ havi második rendes ülése

A Pénzügyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testĺilet 297ĺ2013.(WI.17.)
száműhatározatálban foglaltak kłĺltségvetési módosítása a2013. évi kiiltségvetésről szóló
9l20I3. (II.22.) iinkormányzati rendelet mĺódosításárĺíl a 41l20t3. (Ix.23.) száműt
tinkormányzati r endeletben végľehajtásľa keľültek.

A Józsefuárosi Ktizteľĺilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: a Képviselő-testület 20|3. decembeľ 18-ai ľendes üIésére elkészült és a testület
el is fogadta a cserjeültetések és pótlások elvégzésérő|., a csepegtető tinttizőľendszer és

mészkőszĺklák telepítéséľől szóló táj ékoztatőt.

ravaslat az ÁR)P-3.A.2-2013 kódszúmú pdlydzaton való részvételľe

312t2013. (Vrr.17.)
A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy
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1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormtĺnyzat a Nemzeti Fejlesztési
Ügynĺikség áItaI kiíľt Államĺeform operatív pľogram keretében megvalósuló
,,Szervezetfejlesztés a Közép-magyarorszźlgi régióban lévő <jnkormźnyzatok számára,,
cĺmĺ ÁROP-3.A.2-2O13 kódszámú pá|yázati konstrukcióľa történő pá|yázat benyújtását
jőváhagyja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20l3.jú1ius 17.

2. fe|kéti a polgármestert a pá|yźuati dokumentáció összeálLítástLra, a|áitására és benýjtásara.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013.július 1 7.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a pttlyazat nyertessége esetén a tźmogatási szerzođést
j őv áhagy ás célj ából teľj e s sze a Képviselő-testiilet elé.
Felelős: polgármesteľ
Határiđő : páIy azat elbft źiását követő első képviselő-testtileti ülés

tájékoztatása alapján: ^ páilyázat benyújtása
39u2013.megtiirtént, a pályázat eľedményének elfogadásáról a Képviselő-testĺilet

(x. 1 6.) sz. határ ozatában dtintött.

Javaslat ű Pľóter u. 30-32. sL alatti tdrsashúzzal kötijtt megúllapodús
h atdridej é n e k mó do sítús dr u

317t2013. (Vilr.29.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Bp. VIII. Práter utca 30-32. (he|ytajzi szźm: 35696) szán a|attitźlrsasház kéręlme a|apján
az onkormányzat és Tźrsasház k<jzĺjtt létrej<itt ,,Megállapodás gaľanciális munkfü
elvégzéséľe torténő támogatás nyújtásáľól,, sző|ő megállapodás 3.1. pontját az alábbíak
szennt módosítja:

3.1. A Társashźz kötęlezettséget vállal ana,hogy a 4.500.000.- Ft támogatást2013.
augusz|us 3l-ig a táĺsashźłz éptiletének jelen megállapodás 1. számú mellékletében
fel s oro lt gaĺanciál i s j elle gű hib ái kij av ítás ár a f eIhaszná|j a.

Helyette felvételre kerülaz alábbí szĺiveg:

3.1. A Taľsashaz kötelezettséget vállal arra, hogy a 4.500.000.- Ft tĺímogatást2013.
november 30-ig a társashźz épületének jelen megállapodás |. számí mellékletében
fel s oro lt g aranci ál i s j e l le gű hibái kij av ításźr a fe|hasznźij a.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2013. augusztus 29.

2. fe|hata|mazza a polgármestert a hatźtrozat 1. pontja szerinti megállapodás 1. számu
mó do s ítás án ak aláír ts fu a.
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Felelős: polgármester

Hatráľidő : 20 13 . augusńus 29 .

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: A megállapodás módosítás a|áírását a
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály bonyolította, a módosítás a|áírásra
került.

ravaslat a ,,Rögtiin Jtjvtjk!,, minta-pľojektben való csatlakoaźsľa és űz
e gy iłttmíĺkö dés i meg dI I ap o dús e lfo g adós dr a

318/2013. (Vrrr.z9.)

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. részt vesz a Budapest Főváľos Főpolgármesteľi Hivata|a źital létrehozni kívánt, üres
tizletek hasznosítását cé|ző ,,Rögtĺĺn jövök!'' minta-projektben és a hozzá kapcsolódó
intézkedéssorozatban. Az online ađatbázisban szerepeltetni kívánja az ites, ftildszinti és
utcai bejaľatú nem lakás célú helyiségeket.

Felelős : polgármester, Kisfalu Kft . tigyve zető igazgatőja

Hataridő: 2013. szeptembet 2.

2. fe|hata|mazza a polgármcstcrt a jclcn c|ótcrjesńć,s 2. sz. mellékletében található
egyíittmúködési me gállapođás aláir ásáĺ a.

Felęlős: polgáľmester

Határidő: 2013. szeptember 30.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a megáIlapodás a|áírásra kerĺilt.

Javaslat a Budapest WII., otpacsirta és Reviczlĺy utcúk jdrda felújítósóhoz
fe dezet b izto s ítĺts úľ a

320ĺ2013. (V[I.29.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a Budapest, VI[. kerĹilet otpacsirta utca (Reviczky u. - Múzeum u. közĺitti szakasz)
és a Reviczky utca (otpacsirta utca _ Szentkirályi utca között) ľossz múszaki állapotú,
téľkő buľkolatt jarđát felújítja 24.8000.000,- Ft + Afa összegben.

b) a felújítástaa Kbt. szerinti hirdetmény nélkĺili (és tárgyalás nélküli) közbeszerzésl
e|jáĺást folyat le, mely eljaľással a 3|Il2013. (VII.17.) számu képviselő-testületi
hatfu o zat szeľi nti ko zb eszęr zé si tervet kie s é szíti.
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Felelős : polgĺĺrmester

Hataľidő: 20|3. augusztus 29.

2' a) fclkćri a Kisfalu Kft.-t akozbeszerzésí eljtttźts dokunrentációjárrak elkészítéséľe és a
kivitelezés múszaki ellenőrzésére.

b) a Kisfalu Kft. tészére 750.000'- Ft + Áfa összegű díjat á||apít meg és felkéri a
Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a megbízási szerződés előkészítésére és jóvahagyás céljából
a Y źrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé történő terj esztéséľe.

Felelős: a) pont esetén polgármesteľ, Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja

b) pont esetén Kisfalu Kft. Íigyvezető igazgatőja

Határidő: a) pont esetén 2013. augusztus 29.,b) pont esetén aYárosgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság 2013. szeptember havi utolsó rendes ülése

3. a) ahatźrozat I. és 2. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzatkiadás 11603 cím -
önként vá|Ia|t feladat - felújításí előfuźnyzatan belül a Corvin Sétany Kft. közteľület
felújítási előirétnyzatań|32.448,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - ĺjnként
vállalt feladat - felúj ítási eIőirányzatáĺa.

b) felkéri a polgármestert, hogy a hatátozatban foglaltakat a kĺjltségvetési ľendelet
kĺjvetkező módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester

Hatáĺíđo: a) pont 2013. augusztus 29., b) pont a költségvetési rendelet következő
módosítása

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: a vállalkozási szerződést a Hivatal megktitötte, a
kivĺtelezés várbatő befejezési hatáľideje 2014. januáľ vége.

A PénzüeYi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 320/2013. ołII.29.)
számú határozatálban foglaltak kiiltségvetési mĺódosítása a 20t3. évi ktiltségvetésľől szĺólĺó
912013. (II.22.) tinkormányzati rendelet módosításáľót az 53120Í3. (KI.t9.) számú
tinkormányzati ľendeletben végrehajtásra keľůilt.

Javaslat a JózseÍvdros Keritleti Epí,tési SzabóIyzat (JOKESZ) módosítósúra a
v o It G anz-Mdv ag t eľ iil etére v o n at ko zlí an

323t2013. (VUr.29.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. módosítja a rcrÉsz-t a volt Ganz-Mávag területľe vonatkozőan. külcĺnĺjs tekintettel
az ott megjelenő funkciókľa és a megváltozott jogszabáIyi környezetre.
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Felelős: polgármester

Hatáľidő : 2013. augusztus 29.

2. felkéri a polgármestert aZ 1. pontban foglaltak és a tervezési szolgáltatás
megrendeléséhez szfüséges kozbeszerzési értékhatźľt eI nem éľő beszerzési eljárás
előkészítésére és lefolyatására.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 2013. aususzťus 29.

3. a2. pontfeđezetéte 4 millió Ft + Afa összegben előzetes kötelezettséget vállal af014.
évi költségvetés terhére, melynek fedezetéül a2014. évi adó bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármesteľ

Hataridő: af0I4. évi költsésvetés teľvezése

A Váľosfeilesztésĺ és Főépítészi Üevosztálv tájékoztatása alapján: a döntést ktivető
egyeztetések után 

^ 
szakmai javaslatľa 

^z 
egész kerÍiletre módosítani kellene a

JoKEsZ.t, ezért a beszerzési eljárás nem indult el. A 2014. febľuáľi képviselő-testületi
ülés fogia tárrya|ni az egészkeľĺiletľe vonatkozó ľórÉsz módosítás elindítását.

A Pénzüevi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 323t2013. (uII.29.)
számű határozatálban foglaltakat az iigyosztá|y a 2014. évi kłiltségvetés tervezésénél
figyelembe veszi.
Javaslat a Fővórosi Kiizteríilet-fenntartó Zrt. illegdlis hulladékkezelésľe
vonűtkozlí szolgĺÍltatúsi keretszeľződésének megkötésére

324t2013. (Vrrr.29.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, FKF Zrt-ve| kötendő szolgáltatási
keretszerződést és felkéľi a polgármestert a szeruőđés aláitására,

Felelős: polgármester

Hatáĺidő 2013. szeptembeľ 0 1 .

2. a) az 1. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs 11107-01 cím múködési cél és

általános tartalék - kĺjtelező feladat - eloirtĺnyzatarő|'2.775,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
|1403 cím dologi - önként vállalt feladat - előírźnyzatára.

b) a Józsefuárosi Viírosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi finanszírozási mfüödési
bevételen belül - cjnként vá|Ia|t feladat _ az írtnyítőszewi tiímogatásként folyósított
támogatás fizetési szátm|źn történő jővtirása e|őirányzatát és a kiadás dologi _ önként
vá||a|t feladat _ e\őirźnyzatát22.664,0 e Ft-tal csökkenti.

c) az onkormanyzat kiaďás 11108-02 cím finanszirozási műkddési kiadáson be|i| az
irtnyitőszervi támogatásként folyósított tźlmogatás kiutalása - önként vtila|t feladat -

e|őírtnyzatárőI22.66Ę0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás II403 cím dologi - önként váIla|t
feladat _ e|őfu źnv zatára.



d) felkéri a po|gármestert, hogy költségvetési rendelet következő módosításánál a
hatáĺ o zatb an fo g l altakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester

Hataľidő: a)-c) pontok 2013 . augusztus 29 ., đ) 20|3 . december 3 1 -ig.

3. Fclkóri a Józscfuórosi Vaľosüzcmcltctósi Szolgólot vczctőjót, hogy a keľülct közteľĹĺletein,
illegálisan kihelyezett kommunális hulladék (vegyes szemét) elszá|Iításáta kössijn szerzódést
201 4. évre vonatk ozőan.
Felelős : Józsęfuárosi Városüzemeltetési Szo|gtiat v ezetoje
Hataľidő: 2013. december 31.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv Gązdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: a Szolgáltatói Keľetszerződést a Jőzsefvárosi Onkormányzat 2013. szeptembeľ
6-án aláńrta, az FKx' Zrt. az á|talra a|áírĺ példányokat20L3. oktĺíber 29-én kiildte meg.

A Pénzĺieyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testüIet 324120|3. (VIII.29.)
számú határozatában foglaltak ktiltségvetési módosítása a költségvetésről szől'ő 5312013.
(xII. 1 9.) számú önkormányzati ľendeletben végrehajtásra keriilt.

Javaslat a leendő első osztĺźIyosok túmogatúsóval kapcsolatos dtintések
meghozataIĺÍra

32612013. (V[r.29.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az előterjesztés I. sz. melléklete szerinti mintájú 1300 darab,I5x7 cm mérettĺ' 1-1300-ig
sorszámozott, 2500 Ft,- címletú ,'első osztályosok atalvényď, elnevezésű utalváný bocsát
ki20l3. augusztus 29. napjźna|. Azutalvény tartalmazza a kibocsátó önkoľmányzat nevét,
azuta|vźnyľa vonatkoző uta|ást, afe|hasznźtlási időszakot, az utalvány &tékét, az e|fogadő
helyek megjelölését, sorszámot, az arra va|ó utalást, hogy az utalvány másra át nem
nłházhatő, és a pecsétlenyomatot.

Felelős: polgármester
Határidó : 20|3 . augusztus 29.

a VIII. kerületben 2013. auguszľus 29. napjan á||anđő lakóhellyel rendelkező első
alkalommal iskolai tanulmányait megkezdő (2013120|4. tanév) általános iskola első
osztályos tanulói tcirvényes képviselője 5000,- Ft értékű, 2x2500 Ft-os címlettĺ első
osztályosok utalvanyában részestil (anulónként 1 tcirvényes képviselő). Az utalvány 20|3.
szeptember 23. napjáigvehető át aPo|gźrmesteri Hivatal pénztźłrában (Bp. 1082 Baľoss utca
63-67. II. emelet 20Il2). Az utalvány igénylőjét egyben az uta|vźnrlyal tĺiténő vásaľlás
során a J őzsefv áros Kártyáv a| va\ó rendelkezők j ogállása illeti meg.

Felelős: polgármester
Határidő : 2013. augusztus 29.

2.



a
J. aZ utalványok 2013. Szeptember 02.- 2013. december 31. napja között válthatóak be,

kízárő|agaz iskolai feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó papíľ és íľószer termékekre a
Józsefuáros Kártya elfogadó paľtnerként műkcjdő KeS Trade Kft (székhely: 1085
Budapest, József krt. 27 ., képviselő: Dr. Kovács Endre) Bp., VIII. József kÍt. 27 . sz. alatti
üzletében, valamint Papelito 29Kft. (székhely 1089 Budapest,orczy ifi2I-23.7.43.,
képviselő: Erdélyiné Balogh Mária) Bp., VIII. orczy ift29. sz. a|atti tizletében.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I3. augusztus 29.

elfogadja az e|őterjesztés 2. száľrŃ melléklete szerinti főbb tartalmi elęmekke| az ,,e|so
osztályosok utalványa'' beváltóhelyeivel kötendő megállapodást és felkéľi a polgármestert
a KeS Trade Kft-vel, valamint a Papelito 29 Kft-ve| kötendő megállapodts aláírástra.

Felelős: polgármester
Hattridő : 2013 . szeptember 02.

a hatátozat 1. pontjában foglalt utalványok költségvetési fedezete érdekében az
onkormanyzatkiadás 11 107-01 cím műkcidési cél és általános tartalékon beltil az általános
tarta|ék _ kötelező feladat - előirányzatárőI3.250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11303
cím ellátottakpénzbe|i juttatása_ önként vá||a|t feladat _ előirányzatára.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. augusztus 29.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy költségvetési rendelet következő módosításánál a
határ o zatb arl fo glaltakat ve gye f,r gyelemb e.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő f0T3. december 31.

A Humánszolgáltatási Ugyosztály tájékoztatása alapjáni az első osztályosok utalványát
beváltĺí papír-íľĺószer boltokkal ktitiitt szerződés a|áíräsa határidőben megtiirtént, a
teljesítésigazolások a beváltott utalványok leadását ktĺvetően kiállításra kerültek.

A Pénzĺieyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testii|et 320t2013. (WII.29.)
számú határozatźtban foglaltak költségvetési módosítása a 2013. évi kii|tségvetésľől szólĺó
912013. (II.22.) tinkormányzati rendelet módosításáról az 53ĺ2013. (KI.19.) számú
tinkormányzati ľendeletben végľehajtásra keľült.

Javaslat fedezet biztosítdsdra
kapcsolatbun

339/2013. (IX.18.)

A Képviselő-testület úgy dĺint' hogy

ű Corvin Sétdny Pľogram lebonyolítdsdval

+.

5.
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2.

1. a Corvin Sétány Pľogram lebonyolításara 2005. május 10-én a|áirt, Rév8 Zrt. és a
Jőzsefvárosi onkormányzat közĺjtt létrejött Rehabilitációs Vagyonkezelési Szeľződés
áta|ányđijźń - önként vállalt feladatként - 2013. október I-tőI 2014. június 30-ig 1

370 000.- Ft + Afa/hó összegre módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptember 18.

a) ahatźrozat I. pontja szerinti szerződésmódosítás fedezetéül 2013. évben a 11603
címen tervezett Coľvin Sétány Kft kĺiaerĺilet felújítása e|oirányzat maradványát jelöli
meg 4.838,7 e Ft <isszegben, 20|4. évre éves szinten a helyi adóbevételek terhére

II .20|,4 e Ft-ra előzetes k<jtelęzetts éget vá||a| ĺinként vállalt feladatként.

b) az a) pontban foglaltak míatt az onkormĺányzatl<tađás 11603 cím - cjnként vállalt
feladat - Corvin Sétany Kft ktizterulet felújítása felrijítások e|oirtnyzatról 4.838 ,7 eFt-
ot átcsopoľtosít ugyanezencím dologi kíadási _ önként vállalt feladat _ e|őfutnyzatźra.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2013. szeptember 1 8.

elfogaďja az előterjesztés mellěkletét képező RehabilitlÍcilis Vagyonkezelési Szerződés
módosítlÍsltt, egybenfelhatalmazza a polgdrmestert a szerződésmódosítús alóírúsúra.

Felelős: Rév$ Zrt. mb. cégvezető, polgdrmester

Hatúridő: 2013. szeptember l8., a szerződés mlídosítdsdnak alúírúsa 2013.
szeptember 30.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźlrozat 2. pontjában foglaltakat az önkormányzat
költségvetésének következő módosításáná| és a 2014. évi költségvetés tervezéséné|
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidó az önkormányzat költségvetésénęk következő módosítása és a 2014. év1
költségvetés tervezése

A 1., 3. pont esetén Rév8 Zľt.. tájékoztatása alapján: Rehabilitácĺós Vagyonkezelésĺ
Szerződés mĺidosítása aláírásľa kerüIt.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgvosztálY tájékoztatása alapján: a Coruin.
Szigony Pľojekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szeľződés módosítását 2013. oktĺĎbeľ 15-
én mindkétfé|a|áírta.
A havi átalánydíj fizetés 2013. októbeľ ĺ.-jétől az űj díjtétel szeľint keľül és kerüIt
kiegyenlítésľe.

A 2,, 4. pont esetén Pénzüevi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület
339120Í3. (Ix.18.) számrĺ hatärozatálban foglaltak kiiltségvetési módosítása a 2013. évi
kiiltségvetésről szóló 9|20t3. (II.22.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáról szĺóló
53/20|3. (xII.19.) számíl iinkoľmányzzti rendeletben végrehajtásra kerüIt, vallamint az
Ügyosztály a 2014. évi kłiltségvetés teľvezésénél a 2. pontban foglaltakat Íigyelembe
veszi.

a
J.

4.



Javaslat az MNPIII TĺÍľsadalmi és Gazdasúgi alprogrumokhoz kapcsolódó,
dö nt é s e k me g h o zatalúr a

340t20r3. (rx.18.)
A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

l. a) tblkéri a Rév8 ,LrtĄ, hogy a tsudapest-Jozsefuáros Magdolna-negyed Program III.

projekt Pľogramalap Műkĺjdési Kézikönyvének aktua|izáIźsára és az egyedi páIyźnati

felhívások előkészítésére.

b) felhatalmazza aYźttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a hatarozat I. a) pontja
szerinti egyedi pźt|yázatok értékelését végzo szewezet tagjainak kijelölésére, akik
tiszteletdíjb an| díjazásban nem részesiilnek.
Felelős: a) pont esetén Rév8 Zľt.

b) pont esetén Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Hatáĺiđő a) pont esetén 2013. október 15.

b) pont esetén aYáĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013.októbeľ havi

harmadik rendes ülése

2. a32912012. (X.04.) szźlmű képviselő-testtileti határozaÍtal elfogadott, a Magdolna Negyed
Program III támogatźsára létľejött Helyi Támogatói Csoportba javaso|ja az alábbi
egyĺittműködő partneľľel töľténő kiegészítést: 10. választókerület önkormányzati képviselő
Kaiseľ József, és felkéľi a polgifurrrestert, lrogy elfogadás céljából terjessze elő a Helyi
Támogatói Csopoľt soron kĺjvetkező ülésére.

Felelős: polgáľmesteľ

Hataridő: a Helyi Támogatói Csopoľt Soron következő ülése

3. a Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsefvźrosi onkormáĺyzat, mint a Budapest-Józsefuaľos

Magdolna-negyed Pľogram III projektgazda e|fogađja az előterjesĺés 1. számú mellékletét

képező Helyi Támogatói Csopoľt mfüödési rendjének tarta|mai elemeit és felkéri az

önkormányzati képviselőket ennek megfelelő szavazásra.

Felelős: polgáľmester
Hatfuido: a Helyi Támogatói Csoport Soron kövętkező tilése

4. a Polgármester dönt azon csa|ádokľól, amelyek a Magdolna Negyed Ptogtarrl T4l2
családfejlesztési szolgźt\tatáshoz kapcsolódó motivációs csomagban részęstilhetnek az

a|ábbi feltételek fennál lása ęsetén :

A családok a Buđapest-Józsefuáľos Magdolna-negyed Program III. projekt keretében

családfejlesztési szo|géitatásban váIIaIt feltételęknek megfelelnek és a Józsefuĺĺľosi

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője javaslatot tett támogatásukľa, mely
javaslatot előzetesen a Helyi Támogatói Csopoľt vé|eményezeÍt.

Felelős: polgármester

Hattríđő: 2013. szeptember 18. napjától



5. elfogadja a Magđolna Negyed Program III. T4l3 Családfejlesztési szo|gźitatás projektbe

való bekeľiilés feltételeit az e|őteqesztés 2. számu mellékletében foglaltak szerint.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 2013. szeptember 18. napjától

6. a határozat 3. pontja szeľinti döntés előkészítéséhez szukséges ügyfél dokumentációt

elfogadja az előterjesńés 3. szélrń mellékletében foglaltak szerint.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. szeptember 18.

7. az MNP-III_PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadidó, egyéb lakossági progľamok'' címmel

kiírt mini-projekt pá|yázati felhívás tárgyźlbarl a Magyar Emberi Jogvédő Központ

Alapítvany (a továbbiakban: MEJoK) (székhely: 1085 Budapest, Baross u. 28. fsz.2.) á|ta|

benyťlj tott p á|y ázat érvénye s.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 18.

8. az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadidő, egyéb lakossági progľamok'' címmel

kiíľt mini-proj ekt pá|yazatí eljaĺást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2013. szeptember 18.

9. a határozat 7. pontja alapjtn támogatási szerződést köt a MEJoK-al (székhely: 1085

Budapest, Baľoss u. 28. fszt. 2., nyilvántaľtásí szám: 4740, adőszźtm: 18062063-I-42),

mely alapjĺĺn az MEJOK 300 000 Ft vissza nem téľítendo táĺnogatásban ľészesül.

Felelős: polgármester
Határidő: f013. szeptember 18.

I0. ahatźlrozat 9. pontja a|apján felkéri a polgaĺmestert az előterjesztés 4. számu mellékletét

képező támogatási szerződés altńrására.

Felelős: polgiĺľmesteľ
Hataĺidő: 2013. szeptember 20.

|I. a batáĺozat 9. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11604 cím dologi

elofuányzatźrő| 300,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím műkĺjdési célú átadott

p énzeszko z e|őir źny zatár a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 18.

12. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési ľendelęt következő módosításránál a

határ o zatb an fo gl altakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: az ĺjnkormányzat koltségvetéséről szóló rendelet kĺjvetkező módosítása
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A Rév8 Zľt., tájékoztatása alapján: a Magdolna-negyed Progľam III. pľojekt
Pľogramalap Műktidési Kézikiinyvének aktualllzáůálsa és az egyedi páůyánati felhívások
elkészĺiltek a VPB által elfogadásľa kerültek.

A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: A Pľogľamalappal kapcsolatos
felhívások 2013. decembeľ 2-án megielentek a www.iozsefvaros.hu weblapon. A
JCSGYK a családok részletes dokumentáciőját a polgáľmesteľi döntéshez előkészítette'
végleges diintés január második felében lesz. MEJoK-kal 2013. szeptember 23-án
a|áír ásr a kerĺilt a támo gatási szerző d és.

A Pénzüeyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testiĺlet 343ĺ2013. (Ix.18.)
számú határozatálban foglaltak kiiltségvetési módosítása a kiiltségvetésľől szó|ő 53/2013.
(xII. 1 9.) számű tinko rmányzati ľend eletb en vé gľehaj tás ra keľült.

Javaslut ű Magdolna Negyled Pľogram III keretén beliil, a BRFK-val
megkijtött megbízdsi s zerződés mó do sítds dra

344t2013. (rX.18.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt' hogy

1 . a Magdolna Negyed Pľogram III. pľojekt keretében 2013. ápľilis l|. napjźn megkötĺitt
a,,Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Progľam III,,' megvalósításához
kapcsolódóan ą szabadidős kazbiztonsógi tevékenység finanszírozására kotott, a

BRFK-n 0]000.]29/49/20]3. EMÜ. szómon iktatott Szerződés III/8. pontját
visszamenőlegesen _ 2013. május 2. ĺapjátől _ bruttó 2.747,- Ftlfolőra havĺ átlag
óradíjról bruttó 3.400,- Ftlfolőrahavi źt|ag fuadijra módosítja a Magdolna Negyed
Pľogľam III. Társadalmi alprogramok k<iltségeinek teľhére.

Felelős: polgármester

Hatźriđo: 20t3. szeptembeľ 1 8.

2. felkéri a polgáľmestert a hatźnozat 1. pontja szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Hatźridő: aszerződés módosításánaka|áírási határideje 2013. szeptembeľ 25.

A 1. pont esetén Józsefoáľosi Kiizteľület-felüeyelet és Városüzemeltetési Szolgálat
tájékoztatása alapjánz a szerződés módosítását a képviselő-testiilet 2013. szeptember 18.
ai iilésén elfogadta. A szerződés módosítás előkészítését, a kapcsolódó ůigyintézést ijf.
Erdősĺ Sándor a R:év$ Zrt. munkatáľsa végezte. A BRFK részérő| időkiizben a
mĺódosítás elfogadásľa és a|áírátsra került.

A 2. pont esetén Pénziieyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület
344ĺ20|3. (Ix.18.) száłmilhatározatában foglaltak esetében a Magdolna Negyed Program



ilI'. megvalósításához kapcsolódóan a szabadidős ktizbiztonsági tevékenység
finanszírozására a BRFK-val ktittitt megbízási szerződés módosítása a|áírásra kerůilt.

Gľóf Teleki LászIó életét és a Teleki Lúszló téľ tijrténetét bemutató emlékhely
kialakítĺÍsĺtľa kiírt képzőmíívészeti púIyúzat eredményének megdllapítdsa

345ĺ20|3. (Ix.18.)

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. a Budapest-Józsefuaľos Magdolna-negyed Program III. projekt (azonosító szźtm

KMOP-5.1 .IlB-I2-k-2012-0001) keretében, a megújuló Teleki Lász|ő téľen
létesítendő gróf Telekí LźszIő életét és a t& tĺjrténetét bemutató emlékhely
kialakítására kliĺt képzőmuvészeti pá|yázatra beéľkezett pźiyamiívek köztil a 8.

számii, Mészaľos Attila művész (1027 Budapest, Yítéz u. Iłla) alkotását nyilvánítja
nyeľtesnek.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. szeptembeľ 18.

2. a hatfuozat 1. pontja szeľinti szoboregyüttest a Mészáros Attila művésszel
megvalósítja és a Teleki Lász|ő téren állítja fel.
Felelős : polgiíľmester
Határidő: 20t3. szeptember 18.

3' felkéri a polgáľmestert Mészaros Attila múvésszel tĺirténő szerzođés megkötésére,
mely szerint a művész đíjazása bruttó 15.500.000,- Ft, amely tarta|mazza a mtĺ
tervezésének és kivitelezésének teljes költségét a kihelyezés aÍLyag- és munkadíjáva|
egyiitt, valamint figyelemmel a Budapest-Józsefüáros Magdolna-negyed Program III.

proj ekt (azonosító szám KMOP-5. 1 . 1 /B- 1 2-k-20|2-000 1 ) dokumentumaira.
Felelős : polgĺíľmesteľ
Hatźriďő: 2013. szeptembeľ 1 8.,

szętzođés a|áirésának határideje a Teleki tér felújítását végzo
kivitelezővel tĺirténő szeľződéskötést követően

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üeyosztálv tájékoztatása alapján: a művésszel a
szeľződés 2013. novembeľ 5-én megktĺtésre keľült.

Szomszédsúgi fiírumsoľozat a Magdolna Negyed Program III. megvalósulúsa
kapcsdn a Magdolna NegyedrőI és annakfejlesztésérőI

346t20r3. (IX.18.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Magdolna Negyed Program III. Szomszédsági fórumsorozatra

(időpontjaira, helyszínére, tematikźĄára) az előterjesztésben foglaltak szerinti
javaslatot:
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A. A Magdolna Negyed Program második szakaszának éĺtékelése' átnyuló programok és

örökölt problémák
o 2013. október 9., szerda,18:00 - 20:00

B. A tźrsashźz- ésbérhźnfelújítások az MNP III. keretében
o 2013. november 13.,szerda. 18:00-20:00

C. A Teleki tér és környékének ľendezése, azĹť1Te|eki téri piac és a tér jövóje
o 2013. december 1 I ., szerda, I 8:00 - 20:00

D. A ,,FiDo'' tér és a külső Magdolna utca rehabilitáciőja és aKáIvfuia tér megújítása
o 2074. janufu 29, szerda. 18:00 -20:00

E. Lakosságbevonó programok, bűnmegelőzés és szociális pľogramok
o Zjl4.februát I2., szerda,18:00 _20:00

F. Képzési és foglalkoztatásiprogramok
o 2014. máľcius I2.. szerđa' 18:00 - 20:00

Felelős: polgáľmester
Hatátidő 20|3. szeptember 1 8.

2' felkéri a Rév8 Zrt.-t, mint projektmenedzsment szervęzetet a hatátozat 1. pontjában
fo glaltak lebonyolításaľa és megvaló sít ásźr a.

Felelős: Rév8 Zrt.
Hataridő : Szomszédsági fórumok időpontjai

A Rév8 Zľt.. tájékoztatása alapján: A |akossági fóľumok folyamatosan keľülnek
megľendezésre, a határozat szeľinti időpontokban és témákban.

A Jĺizsefuáľosi Kiiziisségi Házak NonpľoÍit Kft. és Tanácsadó Testülete tájékoztatása
alapján: 2013. októbeľ 9., szerda, 18:00 - 20:00' 2013. november 13., szerda' 18:00 -
20:00 2013. decembeľ 11., szeľdao 18:00 - 20:00. án a Kesztyűlgyár Közösségi Ház
biztosított helyszínt a szomszédsági fóľumoknak.

Javaslat ű Jlizsefvúrosi Közteriilet-feliigyelet és ű Józsefvdrosi
VĺÍr o s iize m e lt et é s i S zo lg úI at fe I a d at ai n a k h at é k o ny ab b el I dt d s ĺźr a

347|20Í3. (Ix.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy

1. a) 2013. novęmber 01. napjával a Jőzsefuarosi Közteľtilet-felügyelet ĺjnállóan
mfütjdő és gazđá|kodó költségvetési szerv tevékenységébő| átadja a köZteľület-
feliigyeleti, a kerékbilincselési, a térfigyelő kamerarendszer mfüödtetési feladatokat a
Józsefuárosi Varosiizemeltetési SzolgáIat ĺjnállóan működő és gazdá|kodő
költségvetési szervnek. Az źiszervezett feladatok ellźtására tartós mfüodési
kötelezettséget vá||al a paľkolási bevételek és közterület felügyeleti közhatalmi
bevétlek teľhéľe. melvnek várhatő többletkoltsése évente 18-20 millió Ft.



2.

b) 2013. novembeľ 01. napjával a Jőzsefuárosi Közteľiilet-felügyelet költségvetési
szerv nevét Jó zsefu aľo si Parko lás-üzemelteté si S zo1 gálat névre módo sítj a.

c) 2013. november 01. napjáva| a Józsefuaľosi Varostizemeltetési Szolgálat
koltségvetési szerv nevét Józsefuárosi Közterület-feltigyelet és Városüzemeltetési
S zolgźiat névre mó do s ítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 01.

a) a Józsefuaľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgźiat engedé|yezett létszámźń 2013.
november 01. napjától 50 főben hatźlrozza ffieg, a koltségvetési szerv a
kozalkalmazottak jogállásĺáľól szóló 1992. évi )o(Xm. törvény (Kjt.) hatáIya aIá
tartozik, a foglalkoztatottak a Kjt. hatźiya a|átartoznak.

b) a határozat 2. a) pontja a\apján a Jőzsefufuosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat
vezetóje z0I3. november 01. napjától a Kjt. hatáIya aIá tartozőan, 5 év határozott
időtaľtamú vezetői megbízással Biál Csaba illetményének és egyéb juttatásainak
vźitozat|anhagyásáva|.

c) a Józsefuárosi Kĺjzterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat engedélyezett
Iétszźtmát 2013. november 01. napjától 213 foben határozza meg - a k<jltségvetési
szerv a20||. évi CXCIX. törvény (Kttv.) hatá|ya a|átartozik, a foglalkońatottak a
Kttv. és az Mt. hatźiy a a|á tartoznak - az a|ábbiak szerint :

- Igazgatősźĺg, melyhez taftozik az igazgatő, az igazgatő-helyettesek, a
titkárságvezető, a személyügy, a gazdasági szervezet (melyből 19 fo kozszolgálati
tisztviselő, 6 fő Mt. hatá|ya a|átartoző) összesen f5 fő,

- településüzemeltetés-szakmai kcizpont feladatai (melyből 6 fő kozszo|gáIati
tisztviselő, 80 fő Mt. hatá|yaa|átartoző) összesen 86 fő,

- Teleki téri piac működtetése (melybő| 2 fő kozszo|gá|ati tisztviselő, 4 fő Mt.
hatáIya a|átartoző) összesen 6 fő,

- kcizterület-felügyeleti feladatok 5 5 fő kozszo|gáIati tisztségvi selő,

- keľékbilincselési feladatok (melyből 2 fő kozszolgálati tisztségviselő _kĺizterĹileti

felügyelők,8 fő Mt. hatźĺIyaaIátartoző) összesen 10 Íő,

- kerületőrségi feladatok 28 fő Mt. hatá|ya alátartoző,

- térfi gyelő-kamerarendszęľ mfüödtetése 3 fo kozszolgźiati tisztviselő.

d) a hatźrozat 2. c) pontja alapjźn a Józsefuárosi Közteľület-feliigyelet és
Városiizemeltetési Szolgálat vezetője 2013. novembeľ 0l. napjátől a Kttv. hatźiya aIá

tartozőarl, hatźrozatlan időtaľtamú vezetőí megbízással Acs Péter illetľnényének és

egyéb j uttatásain ak v áLtozatlan hagyásával.

e) a hatfuozat 2. b) és 2. d) pontja a|apján felkéri a polgĺĺľmestert a szfüséges
munkaj ogi intézkeđések megtételére.

Felelős: polgármesteľ

Hatáľidő: 2013. novembeľ 01.

a) a határozat szerinti feladatátszeľvezéssel érintett költségvetési szeľvek
a|ka|mazottjainak további fog|a|koztatását biztositja, oly módon, hogy az
a|ka|mazottakatbérezésbenhátránvnemérheti.

a
J.
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b) felkéri a Jőzsefvárosi Közterület-felügyelet és a Jőzsefvárosi Várostizemeltetési
Szolgálat ígazgatőját, hogy a feladatátszervezéssel érintett foglalkoztatottak ügyében a
Kjt., az Mt' és a Kttv. szerint szabźllyozott személyĹĺgyiintézkedések megtételéľe.

Felelős: a) pont esetén polgáľmester

b) pont esetén koltségvetési szervęk vęzętői

Határidő: a) pont esetén 2013. november 01.

b) pont esetén 2013. szeptembeľ 18.

4. a) felkéri a Józsefuáľosi Kozterület-felügyelet igazgatőját, hogy készítsen
előterjesztést azon eszközokről, ingóságokĺól' gépjárművekľől, szoftverektől, stb.'
amelyek a fę|ađat tfiadásához szükségesek.

b) a Budapest, VIII. kerület Német u. 17 .-I9. szám alatti ügyfélszolgálati iľodát és
az o|tozoket térítésmentesen a Jőzsefvźtrosi Paľkolás-üzemeltetési SzolgáIat és a
Józsefüárosi Közterület-felügyelet és Varosüzemeltetési Szo|gźiat kĺjztjsen hasznáIja,
oly módon, hogy az ingat|anok üzemeltetési koltségeit a Jőzsefiĺárosi Parkolás-
tiemeltetési Szolgálat tervezi és fizetĹ

Felelős: a)ponteseténJózsefuaľosiKozterület-felügyeletigazgatőja
b) pont esetén a költségvetési szeľvek vezetői

Határidő: a) pont esetén a Képviselő-testiilet 20|3. októbeľ havi második rendes ülése

b) pont esetén 2013. novembeľ 01-jétő1

5. felkéľi a polgármesteľt a határozat szeľinti költségvetési szervek a|apítő okiratainak,
valamint szervezeti és műk<jdési szabá|yzatainak módosítását teľjessze elő a
Képviselő-testület elé.

Felelő s : po l gĺĺľmester, kti ltségveté si szervek v ezetői,

Hataľidő: az alapitő okiĺat módosítást a Képviselő-testület 2013. október havi első
rendes ülésére,

a szetvezeti és működési szabáIyzat mődosítást a Képviselő-testiilet
2013. október havi második rendes ülésére

6' felkéľi a polgármesteľt' hogy a határozat szerinti fe|ađatátszervezés miatt készítsen
előterjesĺést

a) a Jőzsefvźrosi Közteriilet-feliigyeletről sző|ő I9l2011. (IV.8.) önkormányzati
rendelet,

b) az onkormányzat kĺĺltségvetési szeľveinek közszolgźiatijogviszonyban állók
đíjazásárőI és egyéb juttatásaiľóI sző|ő 7Il20I2. Q{II. 13.) önkoľmányzati
rendelet,

c) ,,A Budapest Főváľos VIII. keľiilet lózsefvátosi onkormányzat által fenntartott
intézméĺyekben alkalmazoĹĺi jogviszonyban foglalkońatott dolgozók jutüatási

szabá|yzata,,,

d) az onkormányzat és BRFK között kötött tu|szo|gá|at ťlnanszirozása tárgý
Megállapodás

módosításaľa.

Felelős : polgĺíľmester



Hattridő: a Képviselő-testtilet 2013. október havi második ľendes ülése

7. a) az átszęrvezés becsült koltségének fedezetéül, melynek 2013. évi várható
összege 5-10 millió forint, a működési általĺínos tarta|ék előirźnyzatot jeltili meg.

b) felkéri a polgĺĺrmesteľt, hogy a feladatátadással kapcsolatos többletköltségeket
mérje fel és errnek ismeľetében az étíĺtett költségvetési szervek és az onkormtnyzat
k<lltségvetésének módosítását terjessze a Képviselő-testiilet elé.

Felelős: polgármester

Határidő: a) pont esetén 20|3. szeptember 18.

b) pont esetén a Képviselő.testiilet 2013. október havi második rendes ülése

8. felkéri az ériĺtett költségvetési szervek vezetőit, hogy készítsenek beszámolót a
foglalkoztatottak áthe|yezésérőI és esetleges jogviszony megsziintetése miatti
többletkĺjltségekľó l.

Felelős: Kĺlltségvetési szervek vezętőí

Hataridő: a Képviselő-testület 2013. november havi első rendes ülésę

A Józsefuáľosi Paľkolás-üzemeltetésĺ Szolgálat tájékoztatása alapján: a koľábban
Jrózsefváľosi Kłizterület.feliigyelet 2013. novembeľ hó 1. napjától a fent nevezett
feladatokat átadta. A továbbiakban Jĺózsefváľosi Parkolás-üzemeltetésĺ Szolgá|at néven
műktidik' a kapcsolódó alapdokumentumok mĺídosítását megtette. Az a|apítő okiratot
módosítĺó okiratot a Kópviselő-testület a 36612013. (x.02.) számrĺ határozatálban
elfogadta.
A foglalkoztatottak a Kjt. hatáiya a|á tartoznak. A jogviszonyváltással iisszefüggő
személyůigyi és adminisztrációs intézkedések megttirténtek.
A Józsefváľosi Ktizterület Felügyelet igazgatója a feladatok átadás-átvéte|éhez tartoző
dokumentáciőját (eszkiiz, ĺngĺiság, gépjármű' szoftver, stb. listákat) e|őkészítette,
melyeket 20|3. októbeľ 30. napján a Képviselő-testü|et a 39412013. (x.30.) számú
határ ozatáb an elfo ga d ott.
A Budapest VIII. keľület Német u. 17-19. szám alatti ügyfélszolgálati irodák és iiltiizők
hasznáiata kiizłis, az izemeltetési ktiltségeket a Jőzsefuárosi Paľkolás-iizemeltetési
Szolgálat tervezi és fizeti.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: Biál Csaba és Ács Péteľ intézményvezetők
foglalkoztatásáva| kapcsolatos munkáItatői intézkedések, tájékoztatások előkészítésľe
kerültek, az átadás munkaügyi feltételei az intézményvezetők biztosításra keľültek. Az
elszámolás a 2013. decembeľ 18.ai képviselő-testĺĺleti ülésen bĺztosított fedezet meglétét
ktivetően 2013. decembeľ 20. napján fejeződłitt be.

A Pénzůigyi ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 347ĺ2013. (Ix.18.)
számú határozatában foglaltak költségvetési módosítása a kiiltségvetésrőI sző|.ő 5312013.
(xII.19.) számú iinkoľmányzati ľendeletben végrehajtásľa keľĺilt, va|amint az
ůigyosztály a 20|4. évi kiiltségvetés teľvezésénél Íigyelembe veszĺ.

A Józsefváľosi Közteľiilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: a képviselő.testületi diintésben meghatáľozott fe|ad,atok végrehajtásrz, a 2lc.
pontban foglaltak mĺídosításľa keľültek.
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Javaslat ű Golgota téľ (38812. hrsz.) megújítósúhoz sziikséges fedezet
b izto s ít ĺÍ s ĺÍr a é s k ti zb e s ze ľ zé s i p úly d zat kiír d s dr a

3s3/2013. (rX.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dĺ!nt, hogy

1. a Golgota teret (3881f hrsz) az elóterjesztés 1. sz. melléklete szeľinti koncepcióterv
alapjtn felújítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptember 1 8.

2. felkéri aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot a Golgotatér (38812. hĺsz.) 1. pont
szerinti me gúj ítás aĺ a v onatko zó kĺi zb e sze r zésí elj źt ás lefolyatás ĺĺľa.

Felelős : Y źr os gazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság

Hatźtridó:. akozbeszerzési eljtľ:ás megindítása a Városgazđá|kodási és PénzügyiBízottság
2013. november havi tilése

3. ahatźnozat 1. pontja szeľinti tér fe|ujításához bruttó 60.000,0 e Ft fedezetet biztosít,
továbbá biztosítja a múkodési ttibbletköltségeket a2014. évi költségvetés terhére, amelyre
előzetes kdtelezettséget vállal az e|idegenítési bevételei és a helyi adóbevételeinek teľhére.

Felelős: polgáľmester

I.Iatĺíľidő : 2014. évi koltségvetós kószítóse

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatátozat 3. pont szeľinti előzetes kĺjtelezettségvá||alást a
20I 4. éví tervezésében vegye ťrgyelembe.

Felęlős: polgármester

Hataľidő: 2014. évi k<iltségvetés készítése

5. a Golgota téren felállítandó őľbódéban állandó őrszo|gáLattól a műkĺidési költséginek
ismeretében később dĺjnt.

Felelős: polgármester

Hatarídő : 20 I 4. évi k<iltségvetés készítése

6. a hatáĺozat 1. pontja szerinti térfelújításhoz szĹikséges tewrajzok és költségvetés
pontosításához geođézíai felméréstkészíttet 500 e Ft összegben, melynekfeđezetét a20I3
évi költségvetés 1 1703 sztmű Főépítészi és Vaľosfejlesztési IJgyosztá|y Főépítészi Iroda
Fóépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése címén, a loĺ<psz és JKSZT tervek
ź'ŕ;dol,gozása keretének terhére bizto sít1 a.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2013. szeptember 18.

7. fetkéri a polgáľmestert a határozat 6. pontja szerinti geodéziai felméľés e|végeztetéséhez
sztiks é ge s b e szerzé si e|j ár ás lefo lytatás ara.

Felelős: polgármester
Hataľidő : a beszęrzési elj aľás eredményének megáll apítása 20 13 . október 1 5.
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A Városfeilesztési és Főépítészi Üeyosztály tájékoztatása alapján: a Golgota tér
felújításához szükséges geodéziai felmérés megrendelése a beszerzési eljáľás lefolytatását
ktivetően megtöľtént, a szá,J.Irítási határidő z 2014. febľuáľ l..

A Pénziiwi Üevosztály tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testü|et 353ĺ2013. (Ix.18.)
számíl határozatálnak 3. pontjában foglaltakat a 201'4. évi költségvetés készítéséné| az
ügyosztály Íigyelembe veszi.

Javaslat a JózseÍvdros Keriileti Epítési Szabdlyzat Qoĺrnsz1 módosítdsdra a
v o It J ó zs efv dr o s i p dly a udv aľ te r íjl et ér e v o n üt k o 45 en

354ĺ2013. (Ix.18.)

A Képviselő-testtilet úgy dĺlnt, hogy

1. módosítja a lőzsefvéros Kerületi Építési Szabá|yzatań| szőlő 6612007. (xII.12.)
önkormányzati renđeletet (JOKÉSZ) a 38818/30, 38818/43 és a 3459314 \lĺsz-il
telkeket magában foglaló Fiumei út - SalgótĄáni út _ Könyves Kálmán körut _
Kőbányai út Orczy tér áIta| határo|t teľületre vonatkozóan, a Holokauszt
Gyermekálđozatainak Emlékhelye - Európai oktatási Központ léttehozźsa érdekében'

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptember 18.

2. a hatźrozat 1. pontjában meghatźľozottak érdekében háromoldalú településrendezési
szerzőđést kĺit a Magyar Allamma| és az Allam által javaso|t tewezőve|, azza|, hogy
ezen szerződés önkormźnyzati költségvetési foľrást nem igényel.

Felelős: polgáľmesteľ

Hatláľidő: 2013. szeptember 18.

3. felkéri a polgáľmesteľt a hatźrozat2. pontja szerinti szeruođés aIáírásáĺa.

Felelős: polgármester

Hatĺáľidő : a szerződés aIáfu ásźnak hataľidej e 20 |3 . októbeľ 1 .

A Városfeilesztési és Főépítészi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a JoKÉSZ módosítás
a jogszabályi előíľásoknak megfelelően megttirtént, ilz erľől szőÄő diintést 2013.
december 4-énhozta meg a KépvÍselő-testület, az 50120l.3. (KI.05.) sz. rendeletével.

Javaslat az alapítvónyok 2013. évi pdlydzati túmogatĺtsdra

3s6120r3. (rx.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I. a) a 2013. évi egyhazí pźt|yázaton páIyáző KĹilső-Józsefuárosi Református Diakóniai
Alapítványt (1089 Buđapest, Kőľis u. 13.) azBgyhazközség parőh.ĺájának és köľnyékének
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geneľális felújítása, épületkarbantartás, felújítás, bővítés, eszkĺjzok beszerzése célok
megvaló sítása érdekében 5 00. 000 Ft, -tal támo gatj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 18.

b) a, onkormányzatkiadźts 11107-01 cím műkođési cél és á|taláĺos tartalékon belül az
egyházak, egyhźni közösségek támogatása céltaľtalék önként vállalt feladat
e|őirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vá||a|t feladat -
f ęIha|mozásicélúátadottpénzeszkozeLőirányzatźra.
Felelős: polgármester
Hatáĺidő: f0|3. szeptember 18.

2. a) a 2013. évi civil pá|yázaton pá|yaző Alapítványokat az alábbi célok megvalósítása
éľdekében az a|tlbbí ĺisszegekkel támogatja:

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20L3' szeptember 1 8.

Pá.Jvá.ző neve: Páůyázat célja: támogatási iisszeg
Ft-ban:

Jĺíravalĺó Tanácsadó és
Segítő Alapítvány

1085 Budapest,

Pál u. 6. fsń.

Kiizhasznú tevékenységgel
kapcsolatosan felmerĺilő kiiltséget
ezen belül szakemberek munkadíja.

60.000

Eľkel Ferenc Vegyeskar
Alapífvány

1088 Budapest,

Szentkirálvíu' 26.

Kórustábor ktiltségeinet
szállásdíjának kifizetése (2013. 08.
23-26.).

100.000

Vasas Kłizponti Könyvtár
Alapítvány

1086 Budapest,

Masdolna u.5-7.

Számítőgépasztalok és székek
vásárlása. 100.000

Gláser Jakab
Emlékalapítvány

1077 Budapest,

Wesselényi u. 9.

Kiállítás szeľvezése a Teleki téri
imaház kiállító terében. A kiállítás a
Teleki teret és ktirnyékét mutatja be
a II. világháboľrĺ előtti időszakban.
Rendezvényszeľvezési kłiltségek'
nvomdai munka.

60.000

Vasas MiÍvészegyůittes
Alapítvány

1085 Budapest,

Kofaragő u. 12.

25 db kottatartő állvánv vásárlása

100.000
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b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a civil
szervezetek, alapitványok támogatása céItartalék - önként vá|Ia|t feladat _ eloíráĺyzatárőI
420,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - <jnként vállalt feladat - mfüodési célú
átađott pénzeszkoz előlr tny zattr a.

Felelős: polgármester
i Határiđő:zjI3. szeptembeľ 18.

3. felkéri a polgáľmestert a határozat I. és 2' pontja szerinti támogatási szeruődések a|źirására.
Fe1elős: polgármester
Hatźtridő: 2013. szeptember 30.

4. felkéľi a polgármesteľt, hogy a koltségvetési rendelet kovetkező módosításanál a

hatáĺ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő legkésőbb 2013. december 3 1.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály tájékoztatása alapján: a szerződések 2013. október 25-
én keriiltek aláírásľa.

A Pénzüeyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 356ĺf013. (Ix.18.)
számú határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a 2013. évi
kiiltségvetésľől szólĺó 9lf0|3. (II.22.) iinkoľmányzati rendelet módosításáról sző|ő

53 ĺ20|3. (KI. l 9.) számú łinkormányzati ľendeletben végrehaj tásra került.

Javaslat a Képviselő-testiłlet és Szervei Szervezeti és Míĺkiidési SzabúIyzatúľóI
szóIó 25/2013. u27.) rendelet, valaminÍ a Polgĺtľmesteri Hivatal Szervezeti és

M íĺkö dési S zab úIyzatúnak és Alap í,tó okiratdnak mó dosítds úra

360t2013. (rX.18.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mfüödési Szabályzatźnak az e|oterjesztés
2. számiĺ me l l ékletét kép ezo mó do s ítását el fo gadj a.

Felęlős: polgármester

Hatźrido: 20|3 . szeptember 1 8.

2. felkéri a polgármesteľt és a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és

Műk<jdési Szabźiyzat egységes szeľkezetbe foglalt tĄpéIđaĺryánaka|áítására.

Felelős : polgármest er, jegyző

Hatáľidő: 2013. szeptembeľ 19.

3. az e\óterjesztés 3. számiĺ mellékletét képező Polgármesteri Hivatal Alapító
okiratźń Módosító okiratot, valamint az előterjesztés 4. szźrĺÍlmellékletét képezo,
módosításokkal
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egységes szeÍkezetbe foglalt Alapító okiratot 2013. szeptembeľ I9-i hatá|yba
lépéssel elfogadja.

Felelős: polgármester

Hatráridő: 20|3. szeptember 18.

4. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a 3. pont alapjáĺ elfogadott A|apítő okiratot
Módosító okirat valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat a|áírástra.

Felelos : polgármest er, jegyző

Hatándő: 2013. szeptember 1 9.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a 360l2013.(Ix.18.) határozatban foglaltak
szerint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mĺĺkiidésiszabályzata, valamint az Alapító
okiľat a|áír ása 20 1 3.09. 1 9. napj án m egtii rtént.

Javaslat óvo dap edagó g uso k ill etmény ének fedezet bizto sítds dra

364t2013. (X.02.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I. az ővodapedagógusok részére _ jogszabźllyban meghatározott alsó és felső hatfu között _
megállapítható pótlék összegét a jogszabályban meghataľozott aIső határnak megfelelő
összegben ťlnarlszítozza,Zll3. szeptember 0l. napjátó|határozat|an időre.

Felelős: polgármesteľ

Hataríđő: 2013. október 02.

2. a nemzeti köznevelésről szőIő 20|1. évi CxC. törvénynek a 20|3. évi CXXXWII.
törvénnyel történő módosítása miatt

a) az onkotmányzat bevételi 11108-02 cím helyi <inkormanyzatok működéséhez és ágazatí
feladataihoz kapcsolódó állami támogatás - kötelező feladat - e|okányzatát 34.992'3 e Ft-
tal, és ezzel egyidejiĺleg a kiadás 11108-02 cím mfüödési ťlnanszírozási kiadási
elóirźnyzaton belĹil az írányitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -
kote|ęző feladat - e|őfuźnyzatát megeme|i az ővodapedagógusok béľfejlesztése címén.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belül a
nyugdíjasok, nyugdíjba vonulás miatti foglalkoztatási jogviszony megszĹintetéséből adódó
tcjbbletkcjltség - kotę|ęzó feladat - e|őfuźnyzatfuő| 5.866,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím műk<jdési finanszírozásí kiadási előirányzaton belül az irźnyítőszeľvi
tĺámogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása _ önként vźi|a|t feladat - elókányzatára
3.402,4 e Ft-ot, működési ťĺnanszirozási kiadási e|őirányzaton belül az irányítőszeľvi
támogatásként folyósítotttánogatás kiutalása _kotelező feladat - előirźnyzatźra2.463,7 e
Ft-ot.

c) az óvodák bevételi és kiadási előirányzatát aZ előterjesaés 1., Ila. ésl./b szám,Ú

mellékletében foglalt összegekkel módosítja.

d) előzetes és taľtós kcĺtelezettségetvéllla| ajelenlegi állami támogatás ismeretében23.464,4 e
Ft összegben, melybőlkotelező feladat 9.854,8 e Ft, ĺjnként vállalt feladat 13.609,6 e Ft.



Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 2013. október 02.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatbaĺ foglaltakat a 20|3. költségvetésről szóló
rendelet kĺjvetkező módosításánál, valamint a 2014. évi és az ań. követő évek
költségvetésének teľvezésénél vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2013. december 31-ig, valamint a 20|4. év és az azt kĺjvető évek
költségvetésének tervezése

A Humánszolgáltatási ÜgYosztály Humánkapcsolati lľoda tájékoztatása alapján: a
képviselő.testĺileti határozat a napközi otthonos óvodáknak és a Józsefvárosi
Intézményműktidtető Ktizpontnak 2013. oktĺíbeľ 4-én megkĺildésre keriilt.

A Jeeyzői Kabinet Személyiigyi Iroda tájékoztatása alapján: Az óvodavezetők
átsorolása a pedagógus munkaköľben foglalkoztatott kiizalkalmazotta|<nak n
Ktiznevelési ttiľvény hatá.Jya a|á tőrténő kerülése miatt _ 2013. szeptember 1. napi
hatállyal megttiľtént. Valamennyi szükséges munkáItatói irat a Képviselő.testůilet által
meghatáľozott pőt|ék méľtékének megfelelően előkészítésľe és a polgáľmester által
aláírásra került.

A Pénzüeyi Ügvosztálv Ktiltségvetési és Pénzĺigyi Feliigyeleti lroda tájékoztatása
alapján: a Képviselő-testület 36412013. (X.02.) számú határozatában foglaltak
ktiltségvetési módosítása a ktiltségvetésľől szĺíló 53120|3. (KI.19.) számú iinkoľmányzati
rendeletben végrehajtásľa keľülto valamĺnt az ügyosztá|y a 2014. évi és az azt kiivető
évek ktiltségvetésének tervezése során Íigyelembe veszi.

Javaslat a Biztos Kezdet Gyerekhĺtz tovúbbi mííködtetésěre

368ĺ2013. (x.02.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Budapest Józsefulĺľosi onkormtnyzat páIyźzatot nyújt be a Jőzsefváĺosi Egyesített
Bölcsőđékben mfüödő Biztos Kezdet Gyerek<ház 2014. januĺáľ 0l _ 2016. decembeľ 31.

napjáíg torténő múködtetésének biztosítása éľdekében az Emberi Erőforrás Minisztere
által meghirdetett Biztos Kezđet Gyerekhazat műktjdtető szolgáLtatók befogadásáľa és

á||ami ttlmo gatźs áĺa elnevezé s u p á|y ázaton.
Felelős : polgiĺľmester
Hataľidő: 2013. október 1 6.

2. önként vá||a|t feladatként 2014. jaĺruźr 01. napjátó|2016. december 3|.napjaígtovábbra
is múkĺjdteti a Jozsefuárosi Egyesített Bĺjlcsődékben a Biztos Kezdet Gyere|úlázat a
határozat 1. pontja szerinti nyeľtes páIyázat esetében, amennyiben a Gyerelďláz
fenntaľtása nem igényel ĺinkoľmanyzati koltségvetési forľást.

Eredménytelenpá|yázat esetén a Képviselő-testtilet a decembeľi ülésén dcjntsĺjn arról, hogy
továbbra is műkĺjdteti a Biztos Kezdet Gvermel<házat.
Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő : 20 13 . október 02.



3. felkéľi a polgáľmesteľt a határozat 1. pontja szerinti páIyźzati dokumentáció
ö s s zeál 1 ítás ár a, aláír ását a, b enyujtásár a.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 2013. októbeľ 1 6.

A HumánszolgáItatási Ügyosztály tájikoztatása alapján: a páiyázat benyrĺjtása
megttiľtént. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban: NRSZH)
tájékoztatása alapján az Onkormányzat kérelme befogadást nyert, a tá'mogatás pontos
összege még nem ismeľt, a pá,Jyázat pénzügyĹgazdálkodási tervében 6.202.272'- Ft
tisszegben keľĺilt benyújtásľa kéľelemben. Az NRSZH felé a ťlnanszírozási szerződés
megktitéséhez sziikséges dokumentácĺĺik' nyilatkozatok előkészítése és a|áírása
megttiľtént.

Javaslut u WI. keriileti onkormdnvzattul kötijtt elldtdsi szerződés
megsziintetésére

369ĺ2013. (X.02.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testület 5312006. (II.09.) számuhatźrozatával elfogadoÍt,33712008. (VI.04.)'
50l20I0. (m.05.)' 44312012. (KI.06.) szźlmuhatfuozatźxal módosított Budapest Fővaľos
VII. keriilet Erzsébeĺĺáĺos onkoľmtnyzatáva| 1 fő harmadik életévét bętöltött fogyatékos
személy nappali ellátása tárgyában 2006. februaľ 22' napjźn kötött ellátási szerzódést
közos megegyezéssel 20 1 3. októbeľ 03. napjával megszünteti.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 02.

2. fe|kéri apolgármestertaz ellátási szerződés megszĹintetésének a|áirásźna
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. október l0.

A Humánszolgáltatási ÜgyosztáIy Humánkapcsolati lroda tájékoztatása alapján2 az
ellátási szeľződés megszüntetésének aláírása2013. novembeľ 08. megtöľtént.

A Pénzügvi Ügyosztálv táłjékoztatása alapján: a Képviselő-testület 369|20t3. (x.02.)
száműhatározatában foglaltakaz ügyosztály részéről kültin ĺntézkedést nem ĺgényelnek.

Javaslat a IX. keriileti tiidőg

370t2013. (X.02.)

o n do zó i s zakfel adat đn ételér e

A Képviselő-testtilet úgy dcĺnt, hogy

1. hozzájaru| a IX. kerĹilet tüdőgonđozői szakfeladat JE\Z általtĺlľténő átvételéhez2013.
október 03. napjától.
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Felelős: polgármester
Hataľidő: f0|3. októbęr 02.

2. felkéri a polgármestert, az előte4esztés mellékletét képezó feladat átadás-átvéte|i
megállapodás a|áirźstłra, valamint az ellátási teľtilet módosításával kapcsolatos
kérelem aláirására.
Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. októbeľ 31.

A Humánszoleáltatásĺ Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján2 az
átadás-átvéte|i szerződés aláíľásra keriilt 2013. oktĺóbeľ 11. napján.

A Józsefvárosi EgészséeügYi Szolgálat tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület
hozzájáralása alapj án a IX. keľĺileti tiidőgondozĺíi szakfeladat átvéte|re került, az
átadás-átvéte|í szerződés aláíľásľa kerůilt 20Í3. oktĺóbeľ 11. napján.

Javaslat tagok delegĺÍldsóra az intézményi tandcsokba

373t20r3. (X.02.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) a Józsefuĺíľosban műk<jdő köznevelési intézmények intézményi tanácsába az alábbi
személyeket delegálj a:

b.) Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnázium

(1086 Budapest, Bauer S. u. 6-8.) Balogh Istvan Szilvesztęr

a.) Deák Diák Altalános Iskola

(1082 Budapest, II. János Pá|pápatér 4.)

c.) Losoncĺ Téľi Altalános Iskola

(1083 Budapest' Losonci tér 1.)

Zentai oszkźĺ

Vöľös Tamás

d.) Budapest VIII. Kerületĺ Németh Lász|ő Altalános Iskola

(1084 Budapest, Német u. 14.) Santha Péteľné

e.) Molnáľ Feľenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

(1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.) Szilágyi Demeteľ

f.) Jrizsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Mĺidszertani Intézmény és Áttalános Iskola
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(1084 Budapest, Tolnai L. u. 11-15.) Dudás Istvánné

g.) Vajda Péter Ének-zenei Általános és Spoľtiskola

(1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-3I.) Dr. Feľencz orsolya

h.) Jĺózsefoáľosĺ Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

(1082 BudapesĹ, Nap u. 33.) Soós Gytiľgy

i.) Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és GÍmnázium

(1082 Budapest' Horváth Mihály téľ 8.) Egry Attila

j.) Budapest VIII. Kerületi Viirösmarfy Mihály Gimnázium

(1085 Budapest, Hoľánszky u. 11.) Szi|ágyi Demeter

k.) Budapesti Bárczi Gusztáv óvoda, Ált. Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
(1082 Budapest, Ülloi ĺt z0.; Dr. Dénes Margit

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2013. október 02.

2) felkéri a polgĺíľmesteľt, hogy a hatźtrozat 1) pontjaľól tájékoztassa a Klebelsberg
Intézmény f enntartó Központ B udape sti V II I. Tankerül etének Igazgatőj źn.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2013' október 03.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati lroda tájékoztztása alapján: 
^képviselő.testületi dtintésľől a Klebelsberglntézményfenntaľtó Ktizpont Budapesti VIil.

Tankeľĺiletének lgazgatójálnak tájékoztatása megttiľtént2013. októbeľ 3.án.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Kiizpont tájékoztatása alapján: a Klebelsbeľg
Intézményfenntaľtĺó Kiizpont Budapestĺ YIII. Tankerülete és az iskolák értesítve lettek
az intézményi tanácsokba d ele gált személyekľől.
Lz intézményi tanácsok - a Budapest VIII. Keriileti Viiľtismarty Mihály Gimnázium
kivételével . megalakultak.

Iavas lat kö lts égvetéss el kap cs o lato s diintés ek megh ozataldra

374t2013. (X.02.)

A Képviselő-testület úgy đönt, hogy

1. elszámolási ktjtelezettség mellett támogatja a Trefort-kert Alapítvaný (székhely: 1088
Budapest, Rákóczi út 5.; nyilvéntartási szźtĺrl: Il.I54.; képviseli: Dr. Dezső Tamás đékán,



2.

habilitált egyetemi đoc.) a 2013. októbeľ 17. és 18. között megrendezendő Camus
konferenci a szerv ezése érdekében bľuttó 3 00. 000.- forinttal"
Felelős: polgármester
Határidő: 2013 ' október 2.

elszámolási kötelezettség mellett ttĺmogatja az LJz|eti Éĺet Megorzó Kozhasznu
Alapítvaný (székhely: 1036 Budapest, Ibolya utca 1l.; nyilvántartźsi szźlm: 10.061;
képviseli: Tóth József elnĺlk) a 2013. szeptember 20-22. k<jzĺjtt szetvezett Katolikus
Táľsadalmi Napok megrendezésének utólagos ťlnanszitozása érdekében bruttó 300.000'-
forinttal,
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. október 2.

felkéri a polgrírmestert a hatáĺozat I-2. pontja szerinti szeruođések alźńrásfua'
Felelős: polgármester
Hatźttiđő: 2013. októbeľ 1 5.

a határozat 1 . pontj ában foglattak miatt az onkormány zat kiadás l 1 1 07-0 l cím mfü<jdési
cél és általános tartalékon beltil Santha Péterné alpolgármesteri saját keret _ önként vá|Ia|t

feladat - e|őirźnyzatfuőI összęsen 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1105 cím _ <jnként

vállalt feladat - mfü<jdési célú átadottpérueszkoz eIőirányzatára aTrefoľt-kert Alapítvĺány
tźtmogatása címen,
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 2.

ahatározat2. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiađźs 11107-01 cím mfü<jdési
cél és általános taľtalékon belül Santha Péterné alpolgáľmesteri saját keret - <jnként váIla|t
feladat - e|őirtnyzatarőI összesen 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - clnként
vállalt feladat - múködési célú źÍađot1pénzeszkoz e|oirtnyzatáĺa az Üzteti Értot Megfuző
Ko zhasznű Alapítvany támo gatása címen,
Felelős: polgármester
Hataridő: 20|3. október 2.

a) a Hoľánszky u. 2I. sz. a|aÍti Bölcsőde részére 4.200,0 e Ft-ot biztosít az a|ábbi
eszközĺjk beszeruésę címén, melynek fedęzete 400,0 e Ft összegig Egry Attila
alpolgármester saját kerete, 3.800,0 e Ft összegig a Gutenberg téri gyalogátkelőhely
kiépítésére biztosított e|őirźnyzat,

eszközök:

nagykonyhai villanysiitő csere 1db

ĄJ.

4.

5.

6.

tejkonyhai háztartási villanytiĺzhely cseréje 1 db

400 000,- Ft

100 000,- Ft

1 000 000,- Ft

300 000,- Ft

315 000,- Ft

320 000,- Fr

600 000,- Fr

60 000,- Ft

450 000,- Ft

250 000,- Ft

nagykonyhai robotgép csere

számitőgép + monitoľ

surológép

gyermekágynemiĺ/pap|arlhuzat,lepedő

kint altatáshoz gyermek overál

nagyméretufa jarőka

hútőszekľény

kisméretű rozsdamentęs aszta|

játék:

ldb
2db

ldb
80 db

80 db

ldb
sdb

4db
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165 000,- Ft

240 000,- Ft

b) az a) poĺtban foglaltak miatt az onkormányzatkiadts 11107-0l cím működési cél és
általános taľtalékon belül Egľy Attila alpolgáľmesteri saját keret- önként vállalt feladat -

elofuźnyzataról összesen 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108.02 cím - kĺjtelező
feladat - működési ťlnanszírozási kiadásokon beltil az irtnyítőszervi támogatásként
folyósított tźlmogatás kiutalása e|őirźnyzatźna az Egyesített Bölcsődék beszerzésének
tźlmogatása címén,

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kíadás 11602 cím - ĺjnként vállalt
feladat dologi e|ofuányzatan belül a Gutenberg téri gyalogátkelőhely előirtnyzatról 3.800,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - mfütjdési finanszírozási
kiadásokon beltil aZ irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őírźnyzattlra 1.685,0 e Ft-ot, a felhalmozási ťlnaĺszírozźsi kiadáson belül az
irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirányzatára2.115,0 e Ft-ot
az Egy esitett Bĺj l c sődék beszeľzésének támo gatása címén,

d) az a) pontban foglaltak miatt az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi műkođési
ťlnanszírozási bevételen belül azirźnyitőszewittlmogatásként folyósított tźlmogatás ťlzetési
szźľr;Ján tĺjľténő jőváírása e|őirźnyzatát 2.085,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási
bevételen be|n| az irźnyitőszervi támogatásként folyósított tźlmogatźs ťlzętési szźnr1rźn
történő jőváírása eloirányzatát 2.115,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás -

kötelező feladat _ dologi e|őirźnyzatát 2.085,0 e Ft-tal, a felhalmozási, beruhźnási
e|őir tny zatźLt, 2. I | 5,0 e Ft-tal célj ell e g gel me gemeli.
Felelős: polgármester
Hataľiđő: 20|3. októbeľ 2.

a) az oszirőzsa Gondozó Szolgźůatnźi az ablakok teľmoplán iivegre töľténő cseľéjét
ttlmogatja 172,0 e Ft-al Srántha Péteľné alpolgármesteri saját keľete terhére.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormanyzatkjađź,s 11107-0l cím mfücjdési cél és
általános taľtalékon belül Santha Péterné alpolgaĺmesteľi saját keľet - önként váIIaIt feladat
- e|őirányzatfuől ĺisszesen 172,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelęző
feladat - működési ťlnanszirozási kiadásokon belül az irźnyítőszervi támosatásként
fo lyó sított támo gatás kiutalás a e|oir źlny zaÍár a,

c) az oszitőzsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím - kĺjtelezo fe|ađat - bevételi mfüĺjdési
ťlnanszirozási bevételen belül azírźnyítőszewitámogatásként folyósított támogatás ťrzetési
sztlm|źn tĺjrténő jőváírása előirźnyzatźú és a kiadás dologi e|ofutnyzatát 172,0 e Ft-tal
céljelleggel megemeli ablakok termoplĺín üvegre töľténő cseľéje címén.
Felelős: polgáľmester
Hatándő: 2013. októbeľ 2.

az eloterjesztés |. száĺnu melléklete szerinti kciltségvetési szerveknél kimutatott 2013. évi
bérmaľadvĺányt és annak járulékait elvonja.
Felelős: polgiĺrmesteľ
Hatźnidő: 20|3 . október 2.

9. ahatźrozat 8. pontjában foglaltak a|apjtn:

- az onkormänyzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ ťĺnanszírozási mfüödési
kiadásokon beltil bányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

5507 Duplo legó 100 db-os

10557 Duplo legő 200 db-os

ls db

15 db

7.

8.



e|óirányzatárő| 36.164,0 e Ft-ot, - önként vtiIalt feladat - ťlnanszírozási műkodési
kiadásokon beliil irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
eloirányzatarőI |.007,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím - ĺinként vá||a|t

feladat _ működési cél és általános taľtalékon beliil jutalom és jarulékai céltartalék
me gnev ezésii e l ő irány zattr a.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím _ kötelező feladat - bevételi
ťlnarlszírozási bevételeken belül az irtnyitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźrn|tn torténő jőváirtsa e|őiráĺyzatát 5.7|3,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson beltil a rendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatźt 4.499,0 e

Ft-tal és a munkźitatőt terhelő jarulékok és szociális hozztĄtrulási adó e|óirányzatát
I.214,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40l0l cím _ önként váIIaIt feladat - bevételi
ťĺnanszírozási bevételeken belül az irtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźĺnlán történő jőváírása e|óirźnyzatát 1.007,0 e Ft-tal és a kiadás - önként
vállalt feladat - személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirttnyzatát
793,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő jĺĺľulékok és szociális hozzźljtnilási adó

e|őirtnyzatát 21 4,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakaľítás elvonása címén.

- az Oszitőzsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím - kötelező feladat - bevételi
ťlnanszirozási bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szám|źn töľténő jőváirása e|őirtnyzatát 2.838,0 e Ft-tal és a kiadás _ k<jtelező

feladat - szemé|yi juttatáson belül a ľendszeres személyi juttatás eloírányzatźń 2.235,0 e

Ft-tal és a munkáltatót teľhelő jĺĺrulékok és szociálíshozzźĄźtrulási adó e|oírányzatát 603,0

e Ft-tal cscjkkenti béľmegtakaľítás elvonása címén.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kĺjtelező feladat . bevételi finarrszíľozási
bevételeken beliil az irźnyítőszervi tĺímogatásként folyósított tĺímogatás fizetési számlán
történő jőváirása e|őirźnyzatźLt II.436,0 e Ft-tal és a kiadás _ kĺjtelező feladat - személyi
juttatáson belül a rendszeľes személyi juttatás e|óirźnyzatát 9.005,0 e Ft-tal és a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄáruIźtsi adó e\ofuźnyzatźLt2.431,0 e Ft-tal
csökkenti bérmegtak aritás elvonása címén.

- a Napraforgó Napkĺizi otthonos óvoda 72I00-O7 cím - ktjtelező feladat - bevételi
ťĺnanszírozási bevételeken belül az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźnrťlźn töľténő jőváírása e|oirźnyzatát 790,0 e Ft-tal és a |<ladźls _ kötelező
feladat - személyi juttatáson bęlül a rendszeres személyi juttatás e|őfuźnyzatát 150,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzájźlru|ási adó előirényzatźlt 40,0 e
Ft-tal csökkenti béľmegtakarítas elvonása címén.

- a Napsugár Napközi otthonos ovođa 72IO0-O9 cím - kotelező feladat - bevételi
ťĺnaĺszírozási bevételeken belül az irányítőszervi tiímogatásként folyósított támogatás

ťlzetési számlán töľténő jővttirása előitányzatát |63,0 e Ft-tal és a kiadás - kĺjtelező
feladat - személyi juttatáson belül a ľendszeres szemé|yijuttatás e|őirźnyzatát 128,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźljźtru|źtsi ađó e|őiráĺyzatź./- 35,0 e

Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Szźnszorszép Napközi otthonos óvoda 72|00Ą0 cím - kötelező feladat - bevételi
ťlnanszírozási bevételeken beltil az irtnyítoszervi támogatásként folyósított támogatás

fizetési számlźn történő jőváirźsa elohányzatát 381,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás eloirźnyzatát 300,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó e|őirźlnyzatát 81,0 e

Ft-tal csökkenti bérmestakarítás elvonása címén'
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- a Koszorú Napközi otthonos óvoda 72I00-I3 cím - kötelező feladat - bevételi
ťlnanszítozási bevételeken belül az irányítőszętvi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szátrĺitĺn t<jrténő jőváíttsa előfutlnyzatát 635,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás eIoitányzatát 500,0 e FĹ
tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őiźnyzatát 135,0 e
Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda 7fIOO-12 cím - kotelezo feladat - bevételi
ťlnanszítozási bevételeken beliil az fuźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźtrnlrźn történő jővźtirása e|őirtnyzatźLt If7,0 e Ft{al és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson belül a ľendszeres személyi juttatás elóirányzatát 100,0 e Ft-
tal és a munkáltatót teľhelő jĺĺrulékok és szociális hozzájtlru|ási adó előfutnyzatát 27,0 e

Ft-tal csĺjkkenti bérmegtak arítás elvonása címén.

- a Gyeľek-Virág Napközi otthonos óvoda 72IOO-05 cím - kötelező feladat - bevételi
ťlnanszíĺozási bevételeken belül az iĺányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás
fizetési számltln töľténő jőváírása előirtnyzatát 635,0 e Fttal és a kiadás - kcĺtelező
feladat - személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előiráĺyzatát 500,0 e Ft-
tal és a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó előirányzatát 135,0 e

Ft-tal csĺĺkkenti bérmegtak ańtás elvonása címén.

- a Katica óvoda - Bölcsőde 72|OO-15 cím - kötelező feladat - bevételi ťlnanszírozási
bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jőváirása e|okányzatát 254,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező fe|adat - személyi
juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás eIőirźnyzatźú f00,0 e Ft-tal és a
munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájtlrulási adó e|őkźnyzatát 54,0 e Ft-tal
csokkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Jőzsefváľosi Intézményműködtető Közpoĺt 72102 cím - kötelęző feladat bevételi
ťlnanszírozási bevételeken beliil az irányítőszęrvi támogatásként folyósított tĺĺmogatás
fizetési számLán tĺjľténő jőváírása előfuźnyzatát 813,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 640,0 e Ft-
taI és a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzźljáruLźtsi adó e|őirźnyzatát |73,0 e

Ft-tal csökkenti béľmegtakarítás elvonása címén.

- a Jőzsefvaľosi lntézményműködtető Ktlzpont 72103 cím . kĺjtelező feladat bevételi
ťlnanszírozási bevételeken belül az irányítőszęrvi tiímogatásként folyósított támogatás
fizetési sztm/'źn töľténő jőváirása e|őirźnyzatát 2.667,0 e Ft-tal és a kiađás - kötelező
feladat - szeméIyijuttatáson beliil a ľendszeľes személyi juttatás előirźnyzatźIt2.100,0 e
Ft-tal és a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociálishozzájarulási adó elóirźnyzatát 567,0
e Ft-tal csokkenti bérmegtakaľítás elvonása címén.

- a Józsefuaľosi Várostizemeltetési Szolgálat 80101 cím - ktjtelező feladat bevételi
ťlnanszírozási bevételeken belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
ťlzetési szfurián töľténő jővźtírása eloirényzatát 2.396,0 e Ft-tal és a kiadás - k<itelező

feladat - személyi juttatáson belül a ľenđszeres személyi juttatás előfuźnyzatát 1.887,0 e
Ft-tal és a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájaĺu|ási adó e|ókányzatźLt 509,0
e Ft-tal csökkenti béľmegtakaľítás elvonása címén.

- a Józsęfuárosi Városiizemeltetési Szolgálat 80103 cím - kĺjtelező feladat bevételi
ťĺĺanszírozási bevételeken beltil az irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás
flzetési szám|án történő jőváírása e|őirtnyzattÍ 6.279,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
felađat - személyi juttatáson beltil a rendszeres személyi juttatás e|oitáĺyzatźi 4.944,0 e

Ft-tal és a munká'|tatőt terhelő járulékok és szociális hozzájźlrulási adó elóírányzatát
1 .3 3 5,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakaľítás elvonása címén.



- a Józsefuárosi VárosĹizemeltetési Szolgálat 80105 cím - k<jtelező feladat bevételi
ťlnaĺszírozási bevételeken beliil az futnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźtm|źn :rlrtéĺő jóváírása előitáĺyzatát I.637,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson beltil a rendszeres személyi juttatás e|oirányzatát 1'.289,0 e

Ft-tal és a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociá|ishozzájtrulási adó előirźnyzatát 348,0
e Ft-tal csökkenti béľmegtakarítás elvonása címén.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. október 02.

10. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat az önkormtnyzat k<iltségvetéséről

szó ló rendelet következő módo sít ásánáI ve gye fi gyelembe'
Felelős: polgármester
Határidő: az ĺlnkorményzat2013. évi költségvetésének következő módosítása, legkésőbb

20T3. decembęr 31.

A Humánszoleáltatásĺ Ügyosztálv t áljékoztatátsa alapján z a hatálrozat 1. és 2. pontja
szerinti szeľződések 2013. októbeľ 24.én a|áírásra keľültek. A ktiltségvetés mĺódosítása a
20|3. évi költségvetésľől szóiő 9l20I3. (II.22.) önkormányzati ľendelet módosításárri|
szóilő 53ĺ2013. (KI.19.) számű tinkoľmányzati rendeletben végľehajtásra keľůilt.
A Hoľánszky utca 2|. szám a|atti Biilcsőde részére a fenntartő áilta| bĺztosított 4.200,0 e

Ft-ból ahatározat 6. pontjában részletezett eszkiiziik beszeľzésre és átadásľa keľiiltek.
Az őszirőzsa Gondoző Szo|gáiat az intézmény ablaküvegeinek cseľéjét elvégezte.

Javaslat a Losonci Téri Altaldnos Iskola tanuszodújdnak míÍkijdtetésével
kap csolato s dij ntés ek meg ho zataldľa

37st2013. (X.02.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a) a Jőzsefuáĺosi Intézménymtĺkĺidtető Kĺizpont 2013. évi költségvetésében 335,6
e Ft ĺisszeget biztosít a Losonci Téri 'tltalanos Iskolában 2013. október 15. napjától _

20|3. december 3I. napjáíg tlszásoktatást végző 3 fő úszóoktató megbízási díjainak
feđezetére (2 fó részére nettó 50 e Ftlhőlfő+jarulékai, 1 fő részéľe nettó 8 e

Ftlhó+járulékai) a Központ bevételi többlete terhére.
Felelos: polgáľmester
Határidő: 2013. olĺ:tóber 1 5.

b) felkéri a Jőzsefvátosi Intézménymfüddtető Kĺizpont igazgatóját a határozat I.a)
po ntj a szerinti me gbízási szer ző dések me gköté s ére.

Felelő s : Józsefu aro si Intézményműködtető Kĺizpont igazgatőja
Hatáĺidő: 2013. október 1 5.

2. a) a Józsefuaĺosi Intézménymúködtető Kozpont engeďé|yezett álláshelyeinek
számźń2013. október 15-tő1 egy uszodagépész álláshellyel bővíti kĺjtelező feladatként,
így a Jőzsefuĺárosi Intézménymúködtető Kĺizpont engedé|yezett álláshelyeinek szĺíma
2013. októbeľ 15. napjátőI I52 főrol153 főre módosul, címeken belül: 72|0I címen
4I fó"72I02 címen 12fő.72I03 címen 100 fo.
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4.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 2013' október 15.

b) az uszodagépész álláshely bővítés 2013. évi koltségeinek fedezetére október 15-tőI
tisszesen 253,7 e Ft-ot biaosít a Józsefuarosi Intézménymfüödtető Központ
költségvetésében aKozpont72103 cím - kĺjtelezo feIadat - bevételi többlete terhére.
Felelős: polgármester
Hataľidő: f0|3. októbęr 15.

a Jőzsefvárosi Intézményműk<idtető Központ részére a Losonci Téri Általános Iskola
tanuszodétjában a 2013. januráľ I. - 2013. május 31. közötti időszakban úszásoktatást
végzo 4 fo uszőoktató megbízásí díjainak visszamenőleges kifizetése érdekében a
Józsefuáľosi Intézményműködtető Központ költségvetésében 386'8 e Ft fedęzetet
biaosít a Központ bevételi tobblete terhére.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. október 02.

a) a hatfuozat I-3. pontjában foglaltak miatt a Józsefuaľosi Intézményműködtető
Központ 72103 cím - kĺjtelező feladat _ bevételi iĺxézméĺyi múködési bevétel
e|őirtnyzatát976,1e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejrĺleg a kiadás személyi juttatás -
ĺinként vźl||a\t feladat - előirényzatát 581,I e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzájáĺu|ási adó - önként vá||at feladat - előirányzatát I4I,2 e Ft-tal, a
személyi juttatás - ktjtelező feladat - előirźnyzatán belül a rendszeľes személyi
juttatások előirányzatát 17I,0 e Ft-tal, a cafeteria céljellegű elóirányzatát26,9 e Ft-tal,
a munkáltatót terhelő járulékok - kötęlező feladat - e|őfuźnyzatan belül a szociális
hozzájáru|äsi adó előirźnyzatát 46,2 e Ft-tal, az egészségtigyi hozzájáru|ási adó
céljellegű e|oirtnyzatát 4,5 e Ft-tal, a dologi _ k<jtelező feladat - e|őirźnyzatźnbelu| az
SZJA céljellegű e|őirányzatát 5,2 e Ft-tal megemeli.

b) a 20|4. évtől kezdődően előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként a
Józsefuaĺosi Intézménymfüĺjdtető Központ 72103 cím |étszźmának 1 fővel töľténő
emelése miatt évente 7.9|2,4 e Ft ĺisszegben, melynek fedezeteként az iskolaépületek
haszno s ítás źlb őI származő b ev éteIeket j elö l i me g.

c) felkéľi a polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a 2013. költségvetésről
szóló ręndelet következő módosításánźů, valamint a 2014. évi és az azt kĺjvető évek
költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Hatańđo: 2013. đecembeľ 31-ig, valamint a 2014. év és az ań. követő évek

költségvetésének terv ezése

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolatĺ Iľoda tájékoztatása alapján: a
képviselő-testületi határozat a Józsefváľosi Intézménymíĺkiidtető Kiizpontnak 2013.
október 4-én megkůildésre keľiilt.

A Pénzügvi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 375ĺ2013. (x.02.)
számrĺ határozatában foglaltak költségvetésĺ mĺódosítása a kiiltségvetésről sző|ő 53120Í3.
(xII.19.) számű tinkormányzati rendeletben végľehajtásľa került' valamint Az



ügyosztáIy a 4.lb pontjában foglaltakat 2014. évi és az azt követő óvck kö|tsógvctósénck
terwezése során Íigyelembe veszi.

A Józsefváľosi Intézménvmíĺkiidtctő Központ tájékoztatása a|apján: a Józscfvárosi
Intézményműktidtető Kiizpont részérő| a 3 tő riszóoktató mcgbízása, il|ctve t
uszodagépész állás bettiltése megtöľtónt.
1.973,4 eFt.20t4. évre
(,garantá|t bér min. emelkedés)

1. 2 fő úszásoktatĺó nettó 50.000'- Ft./hó 1 fő +jáľulék
1 fő úszásoktató nettó 8.000'- Ft./hó + járulék

2. l fő uszodagépész kinevezése 2013. október 15.-től
l14.000'- Ft./hó + járulék (2014. januártól 118.000'-Ft.|hó)

3. 4 fő űszásoktató visszamenőleges kifizetése megtłirtént.

A 2013. júIius 26. nűpjúrű kiírt ,,DH/2013 típusli,, béľIakús pdlyúzat
e r edmény én e k meg dllap ítús a

380/2013. (X.16.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) a ,,DHl2013.típusri', páIyźuaton meghirdetett Budapest VIII., Vajdahunyađ u. f3. Y.
emelet 2. szźlm alatti lakásra benyújtottpá|yźnatok nyertese:

(4 pont)

Nincs sorrendben következő pá|y aző :

Felelős: Kisfalu Kft iigyvezető igazgatőja

Haĺáriđő: 2013. október 1 6.

2.) a ,,DW2013típusú'' páIyazaton meghirdetett Budapest VIII., Vajdahunyad u. 23. III.
emelet |. szźm alatti lakásra benyújtottpá|yázatok nyertese:

(4 pont)

Nincs soľrendben k<ivetkező páIy aző.

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető igazgatőja

Hatźnđő: 2013. október 1 6.

3.) a ,,DW2013.típusú,, pá|yźnaton meghirdetett Budapest VIII., Kaľácsony S. u. 24.
ftĺldszint 3. szźlm alatti lakásra benyújtottpá|yázatok nyeľtese:

(4 pont)

Nincs sorľend.ben kĺivetkező pály aző :

Felelős: Kisfalu Kft iigyvezető ígazgatőja

Hatráridő: 2013. októbeľ 1 6.
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4.) a,,DHl2013.típusú', pá|yázaÍon meghirdetett Budapest VIII', Dankó u.7.I. enrele1 2.

számalattiLakásrabenyujtottpá|yázatoknyertese:

(4 pont)

Nincs sorrendben következő pá|yaző:

Felelős: Kisfalu Kft iigyvezetó igazgatőja

Hataridő: 2013. október 16.

5.) felkéri a Kisfalu I(ft.-t, hogy a I.), 2.) 3.), 4.) pontban meghatározott lakásokra
vonatkozóan a nyertes pá|yaző|&al a bérleti szerzőđést kösse meg. A pá|yźzatrakiíťt
lakásokľa kötött bérIeti szęrződésbe bele kell foglalni, hogy abérlő a lakást a bérleti
szerzőđés megkcitésétől sztrnitott 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

Hataĺidő: 2013. novembeľ 30.

6.) fęlkéri a Kisfalu Kft-t a ,'Dw20|3.típusú'' pá|yázat ismételt kiirására, 16 db lakás
vonatkozásában_ melyre érvényes pá|yazat nem érkezett -, azza| a módosítással, hogy
apáIyázőĺak nem kellNAV ígazoIást csatolni.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvez ető ígazgatőja

Hataridő: 2013. október 1 6.

7.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az ismételt ,,DHl20|3.típusu'' bérlakás pá|yazat taľtalmi
követelményeire vonatkozőan tegye meg javaslatat, legkésőbb a Képviselő-testiilet
2013. novemberi első rendes tilése

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja

Hatándő:2013. novemberi első rendes tilése

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: a tulajdonosi nyilatkozatok a|áírása megttirtént' és

a béľleti szerződések megkötésre kerültek.

6. és 7. pont:

A pályárzat 2013. novembeľ 11. - 2013. decembeľ 13. ktizött keľüIt kiíľásra. A Képviselő-
testiilet batározatálnak megfelelően meghirdették a 

''DH.II/2013.'' 
típusrĺ páiyázatot. A

pá|yázatot a kiírásnak megfele|ően 20|3. decembeľ 13.án lezártálk, A páiyázati kiíľás
alapján a pá|yázat eredményét legkésőbb 20|.4. februáľ 11. (kedd) napjáig ki kell
hirdetni.

A ,,DH-IV2013'' páIyázat benyijtási hatáľidejével egy ĺdőben zárődott a ,,LNR/2013.''
típusú pálryánat ĺs, melynek feldolgozása a jelentkezők nagy száma miatt a teľvezettnél
hosszabb időt vett igénybe, mindemellett a kőzigazgatási szĺĺnet is befolyásolta il
páilyázat időben tőrténő feldolgozását. Emiatt a ,,DH.II{20!3. típusú pĄlyá.ĺzat
feldolgozását a Kisfalu Kft. később tudta megkezdeni. Az előzetes éľtékelésnél
megáIlapítást nyeľt, hogy a páiyázőkjellemzően uryanazokra a lakásokľa _ Budapest
Wil., Prdter utca 30-32.; Budapest WII., Díószegí Sdmuel utca 15.; Budapest WrI.'
Szigony utca 10. . nyrĺjtottak be pá|yánatot. Tekintette| arra, hogy a pá|yázők hasonló
kondíciĺókkal ľendelkeznek, valĺószínűleg azonos pontszámot éľnek el' Így a pá|yázat
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kondíciĺikkal ľendelkeznek, valószínűleg azonos pontszámot óľnek el, így a pź./,yázat
eredményének megállapításához szůikség lesz a kőzjegyző előtt megtaľtandró nyĺlvános
sorsolásra. A, páIlyánati kiírás alapján a ktizjegyző előtt megtaľtásra keľĺilő sorsolás
helyéről és idejéről a pályázőkat íľásban kell éľtesíteni. Előzőekben leíľtakľa tekintettel,
z pá|yázati kiírásban je|zett hatáľidőben il pá|yánatot nem lehet elbírálni, ezért
szükséges a pá|yánati határidő 30 nappal történő meghosszabbítása.

A 
',DH-II|20Í3 

típusrĺ'' páiyázat eľedményének elbírálási hatáľidejének 30 nappal
tiirténő meghosszabbítására vonatkozĺi előteľjesztést, a Képviselő-testiilet 2014. februáľ
S-ei ülésére elkészítették. A páiyázat eredményének elbíľálási hatáľidejének 30 nappal
ttirténő meghosszabbításával, a pályátzat eredményét legkésőbb 2014. máľcius 13.
(csĺittiľtök) napjáig ke|l kihĺľdetni.

Javaslat a Puskds Stadion beruhúzĺts kapcsón ingatlanok tulajdonjogdnak
ótruhdzdsdľa

384t2013. (X.16.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a Budapesti olimpiai Kĺlzpont integrált rekonstľukciójanak megvalósítása érdekében
az <inkoľmĺínyzat tulajdonában lévő és a budapesti Istvźnnező rehabilitációs
ptogramjźról, kiemelten a Budapesti olimpiai Központ integrált rekonstrukciójańI
sző|ó 20|2. évi LXXV. törvény hatá|ya a|átartoző 32849/4 he|yrajzi szźrrlí telek 1/1
trrlajdoni hźtnyadát, valamint a 3295I/5 helyrajzi számí telek 201513870 tulajdoni
hányadáta törvény 5.$-a alapján, ingyenes tulajdonjog źltn;ŕnázás jogcímén átadja a
Magyaľ Áľam tészére, figyelemme| atľa, hogy a Magyaľ Álum ui.l*é''y a|ipjarl
településfejlesztési feladatokat vesz tń az adott ingatlanok tekintetében.
Felelős: polgármester
Határídő: 2013. október 1 6.

2. a tulajdonjog źtnlhźľ;ásről a Magyar Állam képviseletében e|járő Nemzeti
Sportkĺĺzpontokkal szeruodést köt, és felkéri a polgáľmestert az 1. pontban
meghatározotttaľtalmúszerzőđésaláírásźtra.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. október 1 6.

A Városfeilesztósi és Főépítészi Üeyosztály tájékoztatása alapjánl a szerzrődés 2013.
decembeľ 13.án a|áírásra kerĺilt. A szükséges Íiildhivatali bejegyzést a Nemzeti
S p oľtktizpontok intézi.

Javaslat a népkonyhai étkeztetés tovdbbi biztosítdsúra

38512013. (x.1ó.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. a Józsefvaľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti K<izpont 1086 Budapest, Magdolnau.43.
szétm a|aÍti helyiségében mĺĺkĺjdő Népkonyhźi, vźitozatlan 320 ađag/nap ađagszámmal
2014. évben továbbľa is fenntartja, múkĺjdteti.
Felelős: polgármester
Hatáľiđő: 2013. októbeľ 16.

2' a hatfuozat 1. pontjában megjelölt feIadatra előzetes kötelezettséget
onkorményzat 2014. évi költségvetésének terhére, mely tarta\mazza aZ
csomagolás költségét' személyi és đologi kiadásokat 17,9 millió Ft összegben,
Felelős: polgármester
Hatáľidő : az ĺĺnkorm tny zat 20 I 4. évi költsé svetésének tervezése.

vá||al az
étel és a

3. felkéri a polgármestert, hogy ahatźtrozatf. pontjában foglaltakat a2014. évi költségvetés
tervezése soľĺĺn vegye figyelembe,
Felelős: polgármester
Hatándo : az önkorm źny zat 20 I 4. évi ko ltsé evetésének tervezése

4. felkéri a Jőzsefvźtosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjét a 2014. évi
népkonyhai étkeztetésre vonatkoző beszerzési eljaľás lefolyatására és az eredmény
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé terjesĺésére.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 31.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatása alapján: a
JCSGYK tájékoztatása alapján a beszerzési eljáľás lefolytatásra kerůilt, a vállalkozási
szeľződés aláíľása megtöľtént.

A PénzüeYi ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testůĺlet 385ĺ20Í3. (x.16.)
számú határozatának 1. pontjában foglaltakat az ügyosztáiy a 2014. évi és az azt kiivető
évek kiiltségvetésének tervezése során figyelembe veszi.

A Józsefuáľosi Családseeítő és Gyeľmekióléti Kiizpont vezetőie tájékoztatása alapján: a
beszeľzési eljáľás lefolytatásľa került a népkonyhai étkeztetés 2014. évi biztosításárz
vonatkozó válla|kozási szerződés a|áírásra keľült 20|3.12.17. napján. A
VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság elé 20|4. január hónapban kerül
előterj esztésľe a beszerzési elj áľás lefolytatás ár ő| sző|ő tájékoztatő.

Javaslat köz.foglalkoztatdssal kapcsolatos döntések megltozatalúra

388i2013. (X.16.)

A Képviselő-testület ťrgy dĺint, hogy

1. a kerületi közfogla|końatźs folyamatos biztosítása érdekében a műk<jdtetésre iľányuló
kérelmekbenýjtásáttámogatjaaza|ábbiakszeľint:

a) 2013. december l -2014. fębruár 28. közötti idószakłanapi 8 őrtlbarl50 fő regisztrált
munkanélküli álláskereső foglalko ztatását,



b) 2013. november 1 _ f0I4. április 30. közötti időszakĺa napi 6 őrában 24I fő
álláskereső fo glalkoztatását,

c) 2013. december I _20|4. máľcius 31. közötti időszakban 390 fő álláskereső bevonása
a közfoglalkońatást kiegészítő képzési programba.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 2013. október 1 6.

2. ahatározat I. pontja alapján felkéľi az a|ábbi költségvetési szervek és gazđasági taľsaságok
vezetóit - mint foglalkoztatókat - 2013. évről 2014. ápńlis 30. napjáig áthtződő
kozfoglalkońatásra vonatkozó kérelmek benyújtásara, a munkatigyi kdzponttal a hatósági
szerzóđés és a munkavállalókkal a foglalkoztatási szetzodések megkötésére, azza|, hogy a
kérelmekben a k<lzfoglalkozatás bértámogatásának terhére közvetlen költségekľe a
felsorolt fog|a|koztatők áIta| igényelhető támogatás méľtékét 5%o-banmaximálja.

Érintett fo glalkoztatók:

- JózsefuarosiPolgáľmesteriHivatal,

- JózsefuárosiIntézményműkodtetőKözpont,

- Katica Bölcsőde és Napkozioffhonos óvoda,

- a Józsefuĺárosi Egyesített Bölcsődék,

- oszirőzsa Gondoző Szo|gá|at,

- Józsefuar.osiVaľosüzerneltetésiSzolgálat,

- JózsefuárosiEgészségiigyiSzolgźiat,

- Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kcizpont,

- Józsefuárosi Közterület-felügyelet,

- Józsefuárosi Ktiz<jsségi Hfuak Nonprofit Kft.

- JóHír Józsefuáľosi Nonprofit Kft.
Fel el ő s : a hatálr o zati p ontban fe l s oro lt fo g lalko ztat ők v ezetoi
Hataridő: 2013. október 1 6.

3. a) a Budapest Esély Nonprofit Kft-t (Kft.) kijelĺjli a kommunális kĺizfogIa|koztatás egyik
fog|a|końató helyének azzaI, hogy a ktjzterület takaľítási feladatokat a Józsefuiíĺosi
VarosüzemeltetésiSzo|gá|atvezetőjéve|egyeztetvevégezze.

b) felkéri a Kft. ugyvezetójét a kozfogla|końatźtsi kérelmek benyujtására, a munkatigyi
központtal a hatősági szerződés és munkavállalókkal a foglalkoztatási szerzóđések
megkötésére.
Felelős: polgármester, a Budapest Esély Nonprofit Kft. ügyvezetóje
Hataridő: 2013. október 16.

4. ahatźrozat 7. pontjában foglaltak miatt
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a) akoz fog|alkoztatási költségek ĺjrľészének fedezetéíJlI az onkormányzat IIL07-01 cím
működési cél és általános tartalékán belül a 2013. évi kozfoslalkoztatás onrész
eIőírány zatát j elöli meg.

b) a közfoglalkoztatás tigyintézési, szeruezési tevékenységéért a Budapest Esély
Nonpľofit Kft. đijazását bruttó 5.000,0 e Ft-ban határozza meg, melyre a 2014. évi
költségvetés terhére előzetes k<jtelezettséget vállal.

Felelős: polgármester
Határiďo: 2013. október 1 6.

5. ahatźlrozat3.b) pontja alapjtn felkéri a polgármestert a Budapest Esély Nonprofit Kft-vel
kötö tt ko zszolgá|tatási szet ző dé s me l lékl etének m ó do s ítás ára é s annak aláír ásáľ a.

Felelős: polgármester
Határiďo : a szer zó désmó do s ítás a|áír ás tnak hatáľi dej e 20 I 3 . októb eľ 3 1 .

6. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a2013. évi költségvetésről szóló
rendelet következő módosításánál és a 2014. évi költségvetés tervezésénél vegye
ťrgyelembe.
Felelős: polgármesteľ
Határidó: 2013. december 3l-is és a20I4. évi kĺjltsésvetés tervezése.

A Humánszoleáltatási tjgYosztáIy tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺĺtet 388/2013.
(X.16.) számú határozatában foglaltak a 20|4. évi ktiltségvetés tervezése során
figyelembe vételľe kerül.

Az áthűlzóldó ktizfog|a|koztatás megvalĺísítása éľdekében a felsorolt foglalkoztatĺók a
hatĺósági szeľződéseket és a kiizfoglalkoztatásĺ szeľződéseket megktiti'tték. A Budapest
Esély Nonpľofit Kft-vel kiĺti'tt kiizszolgáltatási szerződés mellék|ete mĺidosításľa keľiilt.

A Képviselő-testület fent hivatkozott dtĺntését kiivetően országos szinten átdolgozásra
keriilt a téIi kiizfoglalkoztatási rendszere, az űj progľam keľetében Budapest VIII.
kerüIetben 631 Íő helyett 848 fő ľegisztrált munkanélküli áIláskeľeső kerül bevonásľa a
közfoglalkoztatás ľendszerébe, akĺk a képviselő-testületi dtintésben felsoľolt
foglalkoztatróknál kerülnek elhelyezésre. A ktizfog|a|koztatáls során az első ůitemben
novembeľ 1.30. ktiziitt 220 fő regisztrált munkanétküli álláskeľeső dolgozik a fenti
munkahelyen, akik a második iitemben bevonásľa keriilt 190 fő munkaváIlalóval egyůĺtt
december 1. napjátĺól küliinbiiző képzésekben vesznek részt, amelyek jellegiiktől függően
Iegkésőbb 2014. március 31. napjáig befejeződnek. 20t4. ápľilis 1.30. kőzőtt
valamennyien ismét dolgoznak a kezdeti beosztás szeľinti munkahelyen. A harmadik
ütemben 20t4. január 1. napjátó|Í12 fő, a negyedik ütemben március 1. naptól további
326 fő álláskeľeső kerül bevonásra a rendszerbe, akik a program végéig dolgoznak,
képzésben nem vesznek részt. A képzés az iskolai végzettségtől eltéľő.

J av aslat alp olgdrmesteri ker et terhéľ e tii rténő tdmo gűtús elbírúIús ara

389/20Í3. (x.16.)

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy
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1. elszámolási kötelezettség mellett támogatja a Kisebbségi Jogvédő Alapítváný (székhely:
1026 Budapest, Veľseghy Ferenc u. 9.; adősztlm: 18291946; képviseli: Dľ.
Teľsztyánszkyné dr. Vasadi Eva) a 2013. október 23-án megrendezendő 1956-os
forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából renđezett tinnepség szervezése
éľdekében bruttó 200.000.- forinttal,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. október 16.

2. ahatfuozat I. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mfütjdési
cél és általános tartalékon belül dr. Sáľa Botond alpolgármesteri saját keret - önként vállalt
feladat - e|őirźnyzatárol ĺisszesen 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként
vá||a|t fę|ađat _ működési célú źúadott pénzeszkoz e|oirźnyzatára a Kisebbségi Jogvédő
Al ap ítvany tźtmo gatása címen,

Fe1elős: polgármester
Hattlriďó: f0I3. október 1 6.

3. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat az önkormźnyzat költségvetéséről
szóló ľendelet következő módo sít ásánźi ve gye fi gyelembe,

Felelős: polgármester
Határidő: az önkormźnyzat 2013. évi költségvetésének következő módosítása, legkésőbb
2013. december 31.

4. felkéľi a polgármestert a hatáĺozat 1. pontja szerinti szerzodés aláirásźra.
Felelős : polgiĺrmesteľ
Hataľidő: 20T3. október 23.

A Pénzůieyi Ügvosztáty tájékoztatása alapján: a Képviselő.testii|et 389t2013. (x.16.)
számú határozatálban foglaltak kiiltségvetési módosítása a kiiltségvetésľől szőI'ő 5312013.
(XII. 1 9.) számrĺ ö nko ľmányzati r endeletben végrehaj tásľa keľüIt.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a szerződés 2013. novembeľ 14-
én aláíľásľa keľült.

Javaslat diintések meghozűtulúra a Magdolna Negled Program III.
megv oI ó S ítds dv aI kap c s o latb an

396t20r3. (Xr.06.)

A Képviselő-testület úgy dĺlnt' hogy

1. a) elfogadja a KMOP-ĺ.I.|lB-12-k-201f-0001 azonosítőszámíl Magdolna negyed Progľam
III., Képzések, szakképzések projektelem szakmai tarta|mźnak helyettesítő módosítása
keretében a szociális gondozó, ápoló szakképzés óvodai dajka szal<képzéssel történő
kiváltását és kezdeményezi a T ámogatási Szerzőđés módosítását.

b) felkéri Rév8 Zrt-t a Támogatási Szerzódés módosítási kérelem dokumentációjanak
előkészítésére.



Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. november 6.

2. felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szeľződés módosítására irányuló kérelem
alźlítására és a Pro Regio Kcĺzép-Magyarorczági Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonpro írt Ko zhasznű Kft . fe lé történő b enyúj tás ára.
Felelős: polgármester
Határido : 2013 . november 7.

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: a Támogatási Szerződés mĺódosítás elfogadása és

aláírása megttirtént.

Iavaslat a Coľvin Sétdny Pľogrammal kapcsolatos diintések meghozűtaldľa

399t2013. (Xr.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. fe|hatalmazza a polgáľmesteľt, hogy a Corvin Sétany Pľogram szerződéses
jogviszonyáĺak, kozos megegyezéssel történő megszüntetése és a megsziintetésľe
kerülő szerzőđési rendszeľ elszámolása érdekében kezdjen érdemi tárgya|ásokat a
szerzođő paľtneľekkel, amelyek eľedményéről szĺĺmoljon be a Képviselő-testület f013.
évi decembeľi második rendes rilésén.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľido: 2013. december 18.

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy kezdeményezze kozjegyzoí nem peres eljárásként
igazságigyi szakértó kirendelését, annak érdekében, hogy a hatźlrozat 1. pontjában
meghatározott feladatok szempontjából jelentős tények és egyéb köľĹilmények
me gźů|apítźlsra kerülj enek kül önö s en az a|ábbi kérdé sek tekintetéb en :

- a szerzodéses partnerek ktizötti, ingatlan-csoportokľa vonatkozó esetleges csere
értékar tny os - e, a szo 1 g á|tatás é s az el l ens zo|gá|tatás e gyensúl yb an á|l- e,

- mekkoľa a cseľével éľintett ingatlanok egyenkénti és csoportonkénti aktuális
forgalmi éľtéke.
Felelős: polgármesteľ
Hatariďő : 20|3 . december 02.

3. felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban említett kozjegyzi|i nemperes eljáľás
megindítása céljából foľduljon a Budapesti Közjegyzoi Kaĺnara elnökéhez anĺnk
érdekében' hogy szakmailag minden tekintetben megfelelo, az eljárásban szeľeplő
ingatlanok értéke miatt szfüséges fokozott gondossággal eljáró kozjegyzó kerüljön
kivźůasńásta azza|, hogy Budapest Fővaľos területén a polgármester bármely olyan
közjegyző előtt kezdeményezheti a nemperes eljáľás megindítását, aki illetékességgel
bír az éľintett ingatlanok tekintetében.
Felelős: polgármester



Határidő: 2013. november 1 5.

4. felkéri a polgáľmestert, hogy az érintett ingatlanok tekintetében gondoskodjon a 2008.
évi LXV. töľvény 9. $ c) pontja a|apjźn a nem cinkormányzati nlajđonban álló
ingatlanok tekintetében esetlegesen szükséges hozzájźtruIő nyilatkozatok
beszerzéséróI.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. december 16.

5. a) ahatźnozat2. pontjában foglalt közjegyzői nem peres eljźrás kezdeményezésére és
lefolytatására (munkadíj, kĺiltségtérítés, készkiadás, egyéb) 20.000,0 e Ft keretösszeget
biztosít a mfüödési általanos hrta|ékterhéľe,

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általĺĺnos taľtalékon beltil
az źita|ános tartalék előirtnyzatárő| _ k<jtelező feladat - 20.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít
a71706-02 cím dologi e|őirányzatára- önként vállalt feladat _kozjegyzői nem peres
eljaľás címén,

c.)felkéľi a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a k<jltségvetés következő
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgiírmester
Határido: a),b)2013. november 06. c) pont esetén legkésőbb 2013. december 31.

A Poleármesteľĺ Kabinet tájékoztatása alapjánz Az érdemi táľgyalások folyamatosak a
Befektető és az onkormálnyzatkőzött. A kiizjegyzői nemperes eljárás kezdeményezése
megtiirtént. Akőzjegyző a napokban fogia kiľendelnĺ a szakértőt.

A Pénzüevi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület 399t2013. (xI.06.)
számú hLatározatának 5./b. pontjában foglaltak kiiltségvetési mĺódosítása L
kiiltségvetésről szólĺó 5312013. (KI.19.) számú tinkormányzati ľendeletben végrehajtásľa
keľült.

Javaslat a Józsefvdrosi onkormúnyzűt 2014. évi köItségvetési koncepciójúra

402t2013. (Xr.06.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|. a2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséľől szóló tájékoztatást elfogadja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. november 6.

2 . az o ĺtkotmźny zat 20 t 4 . év í c é|kítilzésęit az alábbiakb an hatźt o zza me g:
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Đ A kerület vonzercjének, népességmegtartó erejének nĺĺvelése, az é|etminőség javítása
melynek eszkoze tcjbbek kozott az összefliggő integrált városľészi programok
folyatása: az MNPIII. keľetében a szociális vĺírosrehabilitáció avárosrész leromlását,
|eszakadását akadáIyozza; az EUB II folytatása a hazai és nemzetközi turisztikai
vonzerót erősíti, versenyképes turisztikai rendszert a|akít, Corvin Sétany program'
mely erősíti a váľosľészmegíté|ését, gazdasttgi vonzerej ét,iĺgatlanárait.

b) Az otczy negyed fejlesztésének megkezdése.
c) A k<jzterületeklköĺeľek megújítása, újjáépítése, mely fejlesztési intézkedések

hatásaként a kerĺiletben élők tarsadalmi- gazdaságíhelyzete és életminősége javul.
d) A ľászoľuló családok, idősek éIethe|yzeténelďmentális egészségének és

lakáskörülményeinek j avítása.
e) Az idősiigyi stratégiában megfogalmazott célok megvalósítása _ egészség, biztonság,

gondoskodás az idősödő és a mar idős embeľek is minéltovább megőrizzéktársadalmi
aktivitásukat.

Đ Egészségiigyi intézmények infrastruktura fejlesztése, szo|gźitatási hianyok
megsziintetése és szo|gá|tatások bővítése. az egészségĹigyí szo|gá|tatásokhoz való
hozzźférés javitása. A Józsefuárosi Egészségtigyi SzoIgá|at éptiletének bővítése,
felújítása, mellyel az önkormányzat az egészségügyi feladatait magasabb színvonalon
tudja ellátni , és a jfuő beteg szakellátás korszerűsítését is jelenti.

g) A munkahelyteremtés, a foglalkoztatás bővítés, a páLyakezdo vá||a|kozók segítése, a
kĺizmunkaprogramokban aktív részv éte|.

h) A közteľĹiletek biztonságĺának növelése, az antiszociális viselkedések szźtmźnak
csökkentése, téľfigyelő kamerarendszer bővítése.

D A köZteľĹiletek rendjének, tisztaságának fokozása.
j ) Az intézményi ellátórendszer korszenĺsítése.
k) A modeľn keľĹilet kialakítása.

Felelős: polgármester
Hatźridő : 20 I 4. évi költsé svetési rendelet elfo sadása

a jogszabźiyban megfogalmazott alapelveken felül az Onkorményzat tervezési
alapelveit a következőkben hatźrozza meg:

A tervezés kote|ező, á||amigazgatási és ĺjnként vá||a|t feladatok bontásban töľténik.
A tervezés-, valamint a költségvetés végrehajtása soľán tĺjrekedni kell a bevételek és a
kiadások, ezen belül, kiemelten a mrĺködési és felhalmozási, felújítási költségvetés
egyensúlyának, stabilitásának megőrzésére, hiány nélküli tervezésére. Mfüödési hiany
nem tervezhető.
A személyi juttatások tervezése,,nullbázisú'' módszerrel tĺjrténik a képviselő-testiilet
áItaI jőváhagyott létszámkeret a|apjźn. A cafęténa és egyéb juttatások csak abban az
esetben tervezhetők, ha a működési ktjltségvetés nem forľáshianyos.
A dologi kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a jogszabályi és a
feladatváltozások hatását, az árváItozásokat. A vásaľolt éIelmezés az érvényes
szerzőďésben szereplő díjjal, a kozuzemi díjak a 2014. évre várható díjemelések
figyelembe vételével tervezheto. Nĺjvekmény csak többletfeladatbőI, vagy szervezetí
váItozásbőI adódhat.
A Józsefuaľosi Egészségügyi Szo|gáIat 20|4. évben önkormányzati támogatásban
kizárő|ag az ĺlnkormźnyzati kote|ező alapfeladat e||átásźna - a házíorvosokkal kötött
megállapodásban váI|a|t kötelezettségekľe, aZ oĺlkormányzat alka|mazottainak

a
J.

a)
b)

c)

d)

e)



foglaIkozźls egészségügyi el|źtására - részesülhet az elóző években végbement
onkormány zatí konszolidáció miatt.
Kötelező feladatok e||źttását átgondolt, a feladatokat fudatosan, az aktuális
prioritásoknak megfelelően rangsoroló, a forrásokkal való szigorubb, racionálisabb és

hatékonyabb gazđá|kođás figyelembevételével, és aĺmak megkövetelésével kell
biztosítani.

g) A hatékonyabb gazdtllkodás megvalósítása éľdekében 2014. évben tcirekedni kell a
kapacitás kihasználtságok további növelésére, a kapacitás kihasználtsághoz és a nem
kotelező feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységeknél ĺinkoltségszámításoĺ alapuló
bevételi méľtékek meshatźLrozźsával kęll többletbevételeket elérni.

h) a.t telt tekinteni a jeřentős nagyságrendet képviselő ĺjnként vállalt feladatok tételeit,
méľtékét.

i) A tervezés során törekedni kell a dĺjntések célszenĺségi, gazdaságossági,
eredménye ssé gi és hatékonysági szempontu me galap ozotlságźr a.

j) Az onkormányzatná|, az intézményeknél, a gazdasági tarsaságoknáL, a Polgáľmesteri
Hivatalnál éľvényesíteni kell a szigoru takarékos gazđá|kođást.

k) Az onkormányzat á|tal nyújtott pénzbelí és közvetett támogatások mértékét a
költségvetési egyensúly megteremtése érdekében felül kell vizsgálni és csökkenteni
szfüséges az eloző évhez képest, csak önkormźnyzati kiemelt célokľa, feladatokľa
lehessen támo gatást nyúj tani.

1) Az onkormányzat jelenlegi adósságá||omtnyĺínak ĺisszege nem ntivelhető.
m) Kiemelten kell kezelni és keresni a kül<jnfele pźt|yźzatokhoz való kapcsolódás

lehetőségét, mind az intézmények, mind a fenntartó részérol, Kiemelt feIadat a
páIyázatok eredményes lebonyolítása is. Szfüséges a külső erőfoľľások fokozottabb
bevonása a gazdźikodásba, lehetőség szerint tobb pá|yazat benýjtźsźna|. Ennek
érđekében nagy hangsúlý kell fektetni apźt|yázatok f,rgyelésére, előkészítésére.

n) 2014. évben megfelelő méľtékrĺ taľtalékot kell képezni a kcjltségvetés kockánaténak
csökkentése érdekében.

o) A helyi adók esetén törekedni keII az adófelderítésre, az adók és egyéb önkoľmányzati
k<jvetelések teljesítése éľdekében tovább sztikséges fokozni a beszedési munka
hatékonyságát, csĺikkentve ezze| a kintlévőségeket.

Felelős: polgáľmester
Hatźríđő : 20 I 4. évi költségvetési rendelet elfo gadása

A Pénziieyĺ Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testiitet 402ĺ2013. (xI.06.)
számrĺ határozatában foglaltak esetében a koncepcióban foglaltakat az iigyosztá|y a
2014. évi ktiltségvetés készítésénél maradéktalanul betaľtja.

Javaslat a szociúIis dgazat eseti jutalmazúsóra

405ĺ2013. (xI.06.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

I. a szocíá|is ágazat a|ka|mazoÍtaít 2013. évben (oszirőzsa Gondozó Szolgá|at, Józsefuárosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Józsefuarosi Egyesített B<jlcsődék, Katíca



2.

Bölcsődę és Napközi otthonos óvoda b<jlcsődei részlege) egy havi béľüknek megfelelő
eseti j utalomban részesíti j övedelem-kiegészítésként,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 12.

az onkormźnyzat kiađás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belül az
általános tartalék _ kötelező feladat - előirtnyzatttrőI 59.136,0 e Ft-ot, a jutalom és
jĺírulékai - önként vállalt feladat _ céltartalék e|őfutnyzatárő| I.373,] e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás 11108-02 cím ťlnanszirozási mfüödési kiadáson belül az iráĺyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat _ elókźnyzatéra,

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. november 06.

a ktiltségvetési szervek bevételi, azon beli.il a ťĺĺanszírozási működési bevételen belĹil az
irányítőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás fizetési számlźn tĺjrténő jőváíttsa -
<jnként váIIaLt feladat - és a kiadás - önként vźi|a|t feladat _ személyi juttatás e|óirtnyzatát
47.644,8 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájźtruLási adó
e|őirtnyzatát 12.864,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli a szociá.|is ágazat eseti jutalmazása
címén, melyet költségvetési szervenként és azon belül címľenđenként az előterjesztés 1.

szźtmí mell éklete t ész\etez.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. november 06.

3.

4. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési
határ o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: legkésőbb 2013. đecembeľ 31.

rendelet k<jvetkező módosításánál a

Az iinkoľmányzati fenntaľtásri szociális intézmények táiékoztatása alapján:

a szociális ágazat alkalmazottai részére (oszirőzsa Gondoző Szo|gállato Jĺózsefuárosi
Családsegítő és Gyermekjő|éti, Kőzpont, Jĺózsefuárosi Egyesített Btilcsődék, Katica
Btilcsőde és Napkiizi otthonos ovoda biilcsődei részlege) 2013. november 12-ei Szociálĺs
Munka Napja alkalmából egy havi béľĺĺknek megfelelő esetĺ jutalom átutalásľa kerĺilt.

A Pénzůĺeyi Ügvosztálv tájékoztatása atapján: a Képviselő-testü|et 405t2013. (xI.06.)
számú határozatálban foglaltak kiiltségvetési módosítása a ktiltségvetésről szóiő 5312013.
(xII.19.) számú önkormányzati ľendeletben végrehajtásra került.
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Iav as lat a J ó zs efv dľo s i P e dag ó giai I ntézet e Ih ely e zés ér e

407t20r3. (xr.06.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a)^biztosítjaaJőzsefuárosi Pedagógiai lrťrézet elhelyezéséta34803/Ihrsz. a|attfelvetÍ,977
m" alapterületü' természetben.Budapest, Vlll. 'l.olnai Lajos u.7-9. szźtm alatti ingatlan lll.
emeletén összesen 176,48 m, terüIeten, valamint harom fo feladat ę||átásához szĹikséges
munkafeltételeket (irodai bútorok, infoľmatikai és kommunikációs eszköz<ik) 2OI3.
novembeľ 15. napjától,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. novembeľ 15.

b) a Józsefuiíľosi Pedagógiai Intézet mfüödtetési fęltételeit (feladatok, Íinanszíroztls,
költségek viselése) a Képviselő-testiilet 97l20I3. (III.20.) számű hatźrozata alapjarl
Budapest Józsefuiĺros onkormányzatának a Klebelsbetg Intézményfenntaľtó K<lzponttal
20|3. május 15-én kötött hasznźůati szeruőđésben foglaltak alapjánbinosítja.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 2013. novembeľ l 5.

c) felkéľi a polgáľmesteľt a Képviselő-testület 97l20I3. (III.20.) sz. hattrozatáva| elfogadott
Budapest Józsefuaľos onkormányzatának a Klebelsb erg Intézményfenntartó Központtal
2013. május 15-én kötött haszntiati szerzőđés kiegészítésére a hatáĺozat 1. pontjában
foglaltakkal,

Felelős: polgiírmester
Hataridő: 20|3. november 15.

2. hozzájźrul, hogy a Jőzsefvttrosi Pedagó gíai Intézet telephelyeként a Budapest, VIII. Tolnai
Lajos u.7-9. (hĺsz. 34803lI) szám a|atti ingatlan bejegyzésre keľüljön,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. december 31.

3. a) a Józsefuaľosi Intézményműködtető Központ kĺiltségvetésében 600,0 e Ft-t biztosit a
határozat 1. a) pontjában foglaltak szerinti szĹikséges munkafeltételek \<lalakításźlhoz a
működési általános taľtalék terhére.

Felelős: polgármester
Határiđő : 2013. november 1 5.

b) a határozat 3. a) pontjában foglaltak miat| az onkormanyzat kiadźs 11107-01 cím
műkcjdési cél és általános tartalékon be|il az általános taľtalék - k<jtelező feladat -



e|őirćĺnyzatáról átcsoportosít 600,0 e Ft-ot a kiadás 11l08-02 cím finanszitozási működési
kiadáson belül az ktnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - k<jtelező
fel adat e|óir áĺy zatát a.

Felelős: polgármester
Határiĺlći: 2013, novembeľ l5'

c) a Józsefuarosi Intézményműködtető Kĺizpont 72103 cím - kĺjtelezo fe|adatťlnanszírozási
bevételen belül az írttĺyitőszervi támogatásként folyósított trímogatás fizetési szám|án
történő jőváirása e|őirtnyzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás - kötelező feladat dologi
elohányzatát céljelleggel 600,0 e Ft-tal megemeli a hatfuozat 3. a) pontjában foglaltak
beszerzése céljából.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. novembeľ 15.

d) a hataľozat 2 pontja szerinti telephely 2013. évi mĺĺkĺjdési kĺiltségeinek fedezetéül a
Józsefuáľosi Intézménymfüödtető Központ 72103 cím dologi előirźnyzatát jelcili meg.

Felelős: polgármester
Határiđő 2013 . november 6.

e) a határozat 2 pontjában foglalt telephely műkĺjdési költségeire a kĺivetkező évek
kĺiltségvetésének teľhéľe tartós kötelezettséget vállal.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20 1 3 . novemb eľ 6 . napj átő| fo lyamato s

4. felkéľi a Jőzsefváĺosi Intézményműködtető Központ igazgatőját ahatározat 1 a) pontjában
foglaltak szerinti munkafeltételek kialakításához szfüséges irodabútorok, eszközök
beszeruésére.

Felelős : Józsefu aro si Intézményműködtető Központ igazgatőj a
Határidő: 2013. november 1 5.

5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy jelen határozatban foglaltakat a 2013. évi költségvetési
rendelet következő módosításánál és az oĺlkotmtnyzat f0I4. évi k<iltségvetésének
terv ęzésénél ve gye fi gyel embe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása legkésőbb 2013. december 3I., a
2014. évi költségvetés tervezése

A Humánszolgáltatási tjgyosztály Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatása alapján: a
képviselő-testületi dtintésľől a KLIK Budapesti VIII. Tankerůiletének, a Napraforgő
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Napközi otthonos Ővodának és a Jĺizsefváľosi Intézménymiĺktidtető Kiĺzpontnak a
tájékoztatása mcgtörtént2013. november 7-én. A Józsefvárosi Pedagĺógiai Intózet f0|'4.
január 2-tő| fog|a|ta csak el a telephelyet, ezért a használati szerződés 2014. január l.
napjától kerĺilt módosításra.

A PénzÍieyĺ ÜgyosztáIv tá!ékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 407ĺ2013. (xI.06.)
számú határozatában foglaltak kiiltségvetési mĺidosítása a költségvetésről szőIő 53120|3.
(xII.19.) számú tinkormányzati ľendeletben végrehajtásra keľiilt, valamint a határozat
5. pontjában fog|a|takat a 201'4. évi kiiltségvetés teľvezésénél az iigyosztály figyelembc
veszi.
A Józsefvárosi Intézményműködtető Kiizpont tájékoztatása alapján: a Józsefvárosi
Intézménymĺĺktidtető Központ a Józsefváľosi Pedagĺógiaí Intézet elhelyezéséről
intézkedett:
3 fő feladat e||áúársálhoz szükséges munkafeltételeket bĺztosította, kłizreműködőtt az
irodabútoľok beszeľzésében, valamint a kommunikáciĺós rendszer kiépítésében.
A 600.0 e Ft-bĺíl felhasznált łisszeg:
17l e Ft székek
4I eBt telefonkłizpont és késziilékek
18 e Ft kaľbantaľtási anyag

Javas lat felleb b ezés ek elbíľdlús őra

410t2013. (Xr.20.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

történő fiĺtési
helýenhagyja.

Felelős: polgáľmester
Hatźnidő 2013. november 20.

2. gázszo|gźltatásból való kłzźrás időtartamára történő frĺtési
díj kompenz áciő ta,ĺ gy ában ho zott 0 4 -7 3 0 3 l 20 | 3 . szźlmu,elsőfolnihatározatothelybenhagyja.

Felelős: polgáľmester
Hatánđő : 20 1 3 . november 20.

A Humánszoleáltatási ÜgvosztáIv Családtámoeatási lroda táĘékoztatása alapján: t
dtintés hatósági határozatba foglalása és postázása megttirtént.
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Támogatdsi szerződés megkötése az Auľóra utcai ľendelőintézet felújíÍĺÍ,sĺÍľu
(KMOP-4. 3. 2/A- I 3 -2 0 I s -0 0 0 I )

411/2013. (Xr.20.)

A Képviselő-testĹilet úgy dcĺnt, hogy

l. a./ elfogadja a Koľlnárry |77612013. (X.25.) szárnűhatározatában jóváhagyott, a KMOP-
4.3.2/A-13-2013-0001 projektazonosító, ,,Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat
komplex fejlesztése'' című projekĺben meghatározott feladatokat, tiĺmogatás összegét.

b./ a projekt teljes megvalósítási összege 970000000 Ft, ebből az összes támogatási
ĺisszeg 970 000 000 Ft.

Felelős: polgármester
Hatźrĺďő: 20|3. november 20.

elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító
sztlmű, ,'Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése'' címtĺ projekt
megvalósításara kötendő Támogatźsi Szerződés tervezetet és mellékleteit, fe|hata|mazza
a polgármesteľt a hataridő módosítashoz szfüséges kéręlem és a Támogaúísi Szeľződés
megkötéséhez sztikséges teljes dokumentáció a|áfuására és benyújtásara az ESZA
Tarsadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. felé.
Egyben fe|hata|mazza a po|gármesteľt a Támogatźsi Szerződés és annak esetleges
módosításainak a|áfuásĺĺra, amennyiben az nem érint ĺinkoľmányzati fonásbevonást,
hataridő módosítást vagy az elfogadott progľam elemeinek tarta|mimódosítását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. november 20., az esetleges módosítasokat kĺjvetően azorural

felkéri a polgiĺrmesteľt' hogy a Sberbank Magyaľorszagi Zrt-nél kérje eĺkiiltinített a|szźĺria
megnyitását a pályazat elszámolásáłloz és felkéri a polgármestert, hogy az a|számila
megnyitĺĺsahoz s ztiks ége s do kumenfum okat Ą a a|á

Felelős: polgáľmester
HaĹáridő: 2013. november 22.

4. felkéri a polgármestert a projekt lebonyolítása során igénybe veendő hivatalos
kozbeszerzési tanácsadás e|Iátasaru vonatkozó kozbeszetzési érté|úlattrt el nem érő
beszerzési eljaľás lefolytatására bruttő 10 001 250 Ft összegben, melynek fedezęte a
projekt.

Felelős : polgiíľmesteľ
Hatźndő: abeszerzésí eliárás indításanak kezdete2013. november 20.

A Polgáľmesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: A Támogatásĺ Szeződés 2013.
december 20-án aláíľásľa kerůilt. A kiizbeszerzésĺ tanácsadó beszerzéséľe kiíľt beszerzési
eljáľás eređménytelenüI zaj|ott 2013 decemberében, új eljárás lefolytatása sziikséges.

3.
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A Pénzůievi Ugyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 411ĺ2013. (xI.20.)
számú határozatában foglaltak alapján az ťlgyosztá|y az elkülönített bankszámlát
megnyittatta a Sberbanknál.

Tdnaogatósi szerződés megkijtése az ,'Energiűľűcionalizdlús lózsefvdľosban,,
címíí KE o P- 5. 5. 0/A/1 2 - 2 0 l 3.0 1 2 2 azo n o sító s zóm ú p r oj e kt megv aló sítds úr a

412t2013. (Xr.20.)

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. a./ elfogadja a Környezet és Energia opeľatív Program Iranyító Hatőságának vezetője
áIta| jőváhagyott, a KEoP-5.5.0lNI2-2013-0I22 projektazonosító, ,'Energiaľacionalizá|ás
Józsefuaľosban'' című projektben meghatźrozott feladatokat,ttlmogatás összegét.

b.l a projekt teljes megvalósítási összege 115 890 551 Ft, ebből az ĺisszes támogatási
ĺisszeg 98 506 968 Ft, onkormanyzati saját foľrás |7 383 583 Ft.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. november 20.

2. elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező KEOP-5.5.0|A-12-20I3-0I22 azonosító
szźtmll, ,,EnergiaľacionaIizá|ás Józsefuárosban'' című projekt megvalósításaľa kötendő
Támogatási Szerződés tervęzetet és mellékleteit, felhata|mazza a polgĺĺľmestert a hatláridő
módosításhoz szükséges kérelem és a Támogatási Szeľződés megkötéséhez sziĺkséges
teljes đokumentáciő a|áirására és benýjtásáĺa a Nemzeti Kcirnyezetvédelmi és Energia
Központ Nonprofit Kft. felé.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerzőđés és annak esetleges
módosításainak a|áírźtsára, amennyIben az nem érint önkormányzati fonásbevonást,
hatźriđő módosítást vagy az elfogadott pľogľam elemeinek taľtalmi módosítását.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. november 20., az esetleges módosításokat követőenazoma|

3. felkéri a poIgźlrmestert, hogy a Sberbank Magyarországi Zrt-nél kérje elkül<jnített
a|szźtrria megnyitását a pá|yźzat elszámolásához és felkéri a polgáľmesteľt, hogy az
a|szźlriamegnyitásához sziikséges dokumentumokat írja a|á.

Felelős: polgármester
IJatźtridő: 2013. november 22.

4. felkéľi a polgáľmestert a projekt lebonyolítása során igénybe veendő hivatalos
kozbeszeruési tanácsađás ellátásara vonatkoző közbeszeruési érté|<határt el nem érő
beszerzési eljaľás lefolytatására bruttó 1 016 000 Ft cisszegben, melynek feđezete
páIyázati támogatás.

Felelős: polgáľmesteľ

Hatáĺiđő: abeszerzési eljaľás indításának kezdete 2013. novembeľ 20.

Az 1-3. pont esetében Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: A Támogatási
Szeľződéshez sziikséges dokumentumok a|áírásra és megkĺildésre keľültek 2013.
decembeľ 9-én.20|4. januáľ 15-én hiánypĺótlás éľkezett az önkoľmányzathoz, melyľe a



szükséges dokumentumok 2014. január 17-én megküldésre keriiltek az eljáľó hatóság
ľészéľe. A TámogatásiSzerződés megktitése 2014. januáľ végére várhatő.

A 4. pont esetében Váľosfeilesztési és FőépÍtészi ÜeYosztálv tájékoztatása alapján: a
beszeľzési eljáľás előkészítése megtiiľtént, az20Í4 januálľjában keľül lefolytatásľa.

Javaslat a JóHír Józsefvĺtľosi Média és Galéria Központ Kijzhasznú NonproJit
Rft-v e I k ap c s o l at o s t ul aj d o n o s i d ö nt é s e k m e g h o zatul úr a

4Í3ĺ20|3. (xI.20.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

a JóHír Józsefuarosi Nonprofit Kft. felhasználhatja a társaság 2013. évben támogatási
szerződésében mfüĺidési ktiltségekľe fordítható fel nem haszná|t pénzeszkozökből
összesen 15.000,0 Ft összeget aza|ábbiakra..

- akeriileti rászoru|őcsaládok, idősek tészérę 1500 élelmiszeľcsomagkioszÍásfua;

- aľászoruló családok részére 2000 db fenyőfa ađomźnyźnásźra;

- a keľĹileti bölcsődések, óvodások, valamint általános iskola aIső tagozatos tanulói
r észér e 3 220 mikulás aj ándékc s o mag ki o s ztás ára:

- 55.000 ďb 20|4. évi naptár elkészítése, 55.000 db ,,Józsefuáľos 2013.'' munkacímű
beszámoló kiadvany elkészítése, 55.000 db karácsonyi üdvözlapbeszerzéséte.

Felelős: JóHír Józsefuĺírosi Nonprofit Kft. tigyvezeÍője

Hataľidő: 2013. november 20.

A JĺóHír Józsefváľosi Nonpľofit Kft., tájékoztatása alapján: tájékoztatása alapján: a
keľületi ľászoľuló családok, idősek részére 1500 éIelmiszercsomag és 2000 db fenyőfa
adományként kiosztásra kerĺilt, a keľĺileti biilcsődések, óvodások, valamint általános
ĺskola alsó tagozatos tanulói részére 3220 mikulás ajándékcsomag kiosztásľa keľült.

55.000 db 2014. évi naptár elkészítése' 55.000 db' 55.000 db karácsonyi ůidviizlap
beszerzése megtiĺľtént.

A Pénziiwi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testii|et 4I3t2013. (xI.20.)
számű határozatálban foglaltak az tigyosztály részérő| kůiltin intézkedést nem
ĺgényeInek.

ravaslat a 36283 hrsz-li közteľiilet elnevezéséľe

416t2013. (Xr.20.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy



1. javasolja a Budapest Főváros onkormányzattnak, hogy a Budapest VIII. kerĹilet 36283
hľsz-ú _ kozterület megnevezésu _ ingatlan, tekintettel a kc;ĺertilet- és városrésznevek
megállapításárő|, azok jelöléséről, valamint a házszźtm-megállapítás szabáIyaíről szóló
94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. ľendelet 2. $ (5) bekezdésében foglaltakra a Corvin Sétany
természetes folytatásaként, annak meghosszabbításaként a Corvin Sétány elnevezést viselje.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. novembeľ 20.

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti 1. pontban rogzítettek végrehajtásáról.

Felelős: polgármester
Hatátiđó: 2013. december 20.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a 08.
99512ĺ22013 számú építésügyi határozat megküldésľe keľült a főjegyző és fiildhivatal
részére is és a fiildhivatalnál már átvezetésre is került.

A Hatósáeĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ugyosztály kéľelme alapján 2013. decembeľ 17-én kelt, 08.9951212013 sz.
határozatunkban a ktizteľület Coľvin sétánvként tôrténő nvĺlvántartási átvezetésére a
Földhivatalt felkértük.

Jav as lat alpo lgúľmesteri keret terh ére Íiirténő tdmo gűtús elbíľ úIús ara

417t2013. (XI.20.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elszámolási k<itelezettség mellett télmogatja a 907. évi Pozsonyi Csata Emlékére
Alapítványt (székhely: 9200 Mosonmagyarővát Fő utca 23.; adőszám: 18286069;
képviseli: Nagy István) a Pozsonyi csata emlékére á||itanďő emlékmű elkészítése
érdekében bruttó 100.000.- forinttal Santha Péteľné alpolgĺíľmesteri saját kerete terhéľe,

Felelős: polgáľmester
Hatźlrído : 20 | 3 . november 20.

2. ahatározat I. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatl<ladás 11107-01 cím műkĺjdési
cél és általános taľtalékon belül SanthaPétemé alpolgármesteri saját keret _ cinként vállalt
feladat - előirtnyzatárő| összesen 100 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ ĺjnként
vállalt feladat - miĺködési célú źúadott pénzeszkoz e|óirźnyzatára a Pozsonyi csata
emlékére állítandó emlékmĺĺ létrehozésáĺak támosatása címen.

Felelős: polgármester
Hattriďó : 2013 . novembeľ 20.

3. felkéri a polgármestert' hogy ahatározatban foglaltakataz onkormányzat költségvetéséľől
szóló ľendelet következő módosítástná| vegye figyelembe,

Felelős: polgármester
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Határidő: az <jnkormźnyzat f0|3. évi kĺlltségvetésének következő módosítása, legkésobb
2013. december 3 1.

4. felkéri a polgármestert a hatźltozat 1. pontja szeľinti szerzőđés a|áírźstlra.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2013. december 4.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály tájékoztatása alapjánl a szerződő fél 2014. januáľ
elején kĺildte vissza a szerződést aláíľva, így annak a|áírásaz0Ĺ4.januáľjában várható.

A PénzůieYi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 417t20|3. (xI.20.)
számú határozatálban foglaltak ktiltségvetési mródosítása a 2013. évi ktiltségvetésľől szĺíló
912013. (II.22.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáróI szólLő 5312013. (KI.19.) számű
tinkoľmányzati ľendeletben végľehajtásľa keľiilt.

Javaslat a Kdbítószeriigyi Egyeztető Fórum szervezeténekfeliilvizsgúIatúľa

42012013. (xr.20.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. visszavoúa a Képviselő-testiilet I7Il20|1. GV. 07.) sz. határozatát,521/2011. (XII. 15.)
számuhattlrozat 1.-3. pontját, vaIamint l25/20I2. (IV.05.) sz.hatátozatát.
Felelős: polgármester
Hatfuido: 2013 . november 20.

2. a Jőzsefuárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumba az onkormányzat részéről a kĺivetkező
személyeket, intézményeket, gazđasági társaságokat, munkaközösséget delegálja:
a.) Képviselő-testtilet tagai közül:

' .:.'!. ł'- . .]lĹ

- Dr. Féreinczorsolya
- Dr. Dénes Margit
- Dr. Révész Márta
- Kaiser József
- Balogh Istvĺĺn

b.) Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal,
c.) Rév8 Józsefuáľosi Rehabilitációs és Vaľosfejlesztési Zrt.,

d.) J őzsefv áľosi Közĺjssé gi HźLzakNonproťrt Kft .,
e.) Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat,
f.) Józsefuiíľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Ktizpont,
g.) Józsefuaľosi ovodai Gyermekvédelmi Munkakĺjzösség.
Felelős: polgármester
Hatfuidó: 2013. december 3 1.

3. Felkéľi az a|ábbi szeĺsĺezeteket, intézményeket, munkaközösségeket, hogy a Józsefuárosi
Kábítő szerugy i E gy eńető F ó rum munkáj ában to vábbra i s ve gyenek t ésń.:
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a) Megálló Csoport Alapítvany a Szenvedélybetegekért
b) Kapocs Ifiúsági SzolgáIatonsegíto Alapítvany
c) Magyar Emberi Jogvéđő Központ Alapítvany Józan Babak Klub
d) BFKH Népegészségijgyi Intézet VIII. Kerületi Kirendeltség
e) BRFK VIII. kerĺileti Rendőrkapitányság
Đ Egyhazngyi Tanács
g) Jőzsefvárosi lgazgatői Munkaközösség,
h) Józsefuarosi Iskolai Gyermekvédelmi Munkaközösség.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 31.

4. Felkéri Józsefuarosi KábítószeľÍigyi Egyeńető Fórumot, hogy vizsgálja feltil és móđosítsa a
Szervezeti és Mfüt'dési SzabáIyzatát és tagjainak ĺlsszetételét, valamint javasolja a
Képviselő-testiilet, hogy a Fórum évęnte minimum egy alkalommalülésezzen.

Felelős: polgármester
Hatuľiđő: 2013. december 3 1.

5. Javasolja a Jőzsefuarosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak, hogy kérje fel a Háló
Közösségfej|esztő Katolikus Egyesületet; a Roma-Magyar Kézfogás KozhaszĺĹl Alapítványt;
a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Kozhaszniĺ Egyesületet; S.o.S. Egyesület a
Szenvedélybetegekéľt; valamint Dr. Ujhelyi EsTeľt a Kźtbítőszeľügyi Egyeńető Fórum
munkájában töľténő részvételre, valamint a KEK Pont Drogkonzultációs Központ és
Drogambulancia Kozhasznu Alapítvany tagsźryźĺt vizsgáIja feltil tekintettel arua, hogy az
Alapítvrĺnynak az onkormanyzattaI kötött egyiittmfüödési megállapodása 2013. december
3 7 . napj áv al megszíĺnik.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. november 20.

ffi
6. A Jőzsefuĺĺľosi KábítószerĹigyi Egyeztető Fórum üléseinek helyszínét a Bp., VIII. Baross u.

63-67. sz. alatlbiztositja és felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon Józsefuárosi Polgáľmesteri
Hivatalon kereszttil a Józsefilarosi Kábítószeľügyi Egyeztető Fóľum technikai és
adminisztrációs felad atainak ellátásáľól.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. november 20.

7. Felkéri a képviselő-testtilet tagtraí közül đelegáLt
tajékoztassfü a Humánszo|gá|tatási Bizottságot a
Fórum e|ózó évi munkájáról.
Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđő : 2013 . november 20.

rĺĽr

Á Humánszolgáltatásĺ Ügvosztálv Humánkapcsolatĺ Iroda tájékoztatása alapján: a
Józsefvárosĺ Kábítószeriigyi Egĺeztető Fórum 201'4. januáľ 22. napján tartotta ĺilését'
amelyen megtiirtént a Fĺirum tagiaĺnak felülvizsgálata' új tagok felvétele, valamint a
Fórum tisztségviselőinek megválasztása.

tagokat, hogy évente _ januaľ 31-ig -

Józsefuaľosi Kábítós zerugyí Egy eztető
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Javaslat tag delegĺÍ,IĺÍ'sĺűľa ű Szakkay József Szakkłiz,épiskola intézměnyi
tandcsdba
422/2013. (XI.20.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1) a Szakkay Jőzsef Szakkĺizépiskola (székhely: 1086 Budapest, Baross u. 127. I/3A)

intézményi tanác s áb a Kai s er J ó zsefet de|e gá|j a,

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. november 20.

2) felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározat l) pontjáró| tájékoztassa a kĺjznevelési intézmény
igazgatőjźú.

Felelős : polgiíľmester
Hatłíľidő: 2013. november 25.

A Humánszoleáltatási ÜgvosztáIy tájékoztatátsa alapján: a ktiznevelési intézmény
igazgatőjának tájékoztatása a képvĺselő-testületi diintésľő| 2013. novembeľ 25-én
megtiirtént.

Jav as lat feII eb b ezé s el b ír dlds dra

428ĺ20L3.(xII.04.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.tátmenetisegélyirántikérelménekelutasításatargyábanhozot1O4-
9 3 8 0 / 2 / 20 1 3 . szźtmű' els ő fokú hatfu ozatot helyben hagyj a.
Felelős: polgármester
Határidő : 2013. decembeľ 04.

2.nébairFkĺjztemetésmegrende1éseésmegtéľítésiigényénekbejelentése
targyábanhozott 04-|37f5/20I2. szźlmtl. elsőfokú hatéltozatothelyben hagyja.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. decembeľ 04.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámoeatási lroda táĘékoztatátsa alapján: a
d tintés ek h ató s á gi határ ozatokb a fo glalás a és p o stázása megtti ľtént.

Javaslat a ůízsefvúľos Közbiztonsdgdért KiizalapínĺÍnnyal kapcsolatos
dii nté s e k meg h o zatalĺtr a

429/2013.(Xrr.04.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
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1.)a Józsefuáros KözbiúonságáértKoza|apitvány kuratóľiumának elnökét, Sz1|ágyi Káľolý
visszahívja és új elnökévé Dr. Vass Imľét vá|asztja. Az új elnököt felkéri az
ĺj s szeferhetetlens é gi é s el fo g adó ĺy 1|atko zat a|áít ástr a.

Felelős: polgáľmester
Hatrĺridő: 2013. december 4.

2.)elfogadjaaJőzsefvĺĺros KozbińonságáértKoza|apííĺźny aIapítő okiratát módosító okiratot
az előterj es ńés I . számíl mellékletét képező taľtalommal.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. december 4.

3.)elfogadja a Józsefuaros Közbiztonságáért KozaLapítvźny módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát az előterjesztés2. szám,(lmellékletét képezó taľtalommal.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 20T3. december 4.

4.)felkéri a polgármestert a 2.)-3.) pontban meghatározott módosító okiľat' valamint egységes
szetzetbe foglalt alapítő okirat aláírására.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. december 10.

5.)felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodj oÍL az egységes szerkezetbe foglalt alapítő okirat
Fővárosi Töľvényszékhez történő továbbításáróI.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. december 31.

6.)felkéri a kuľatóriumot, hogy a bírósági nyilvántartásba vétęlt kcjvetően gondoskodjoÍL az
egységes szerkezetbe foglalt a\apítő okirat kozzétételéről a Magyaľ Közltinyben, továbbá
felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ĺjnkormźnyzat hivatalos lapjában és honlapjan való
kozzététeko|.
F ele 1ő s : Józs e fu aro s Kö zb izto nságáért Koza|apitvany kuratóriuma é s a j e gy ző
Hatánďő: a bírósági nyi|vźntartásba vételét kĺivetően

A Jegyzői KabÍnet tájékoztatása alapjánz a 429l2013.(KI.04.) határozat végrehajtását
illetően a szĺikséges dokumentumokat az érintettek a|áírták és 2014. januáľ 10.én
benyúj tották a Fővá ro s i Tii rvényszékľe a v áůtozátsbej eryzési kérelmet.

Javaslat ű II. Jdnos Púl pápa teret hatóroló utak felújítdsúval kapcsolatos
dö ntés ek meg h o zűtaldra
43612013.(Kr.04.)

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a Budapest Főváros onkormanyzatáva| egyĹittműködik a Budapest, VIII. kertilet II.

János Pál- pźlpatér ilthá|őzatának felújítása céljából.
Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013. december 04.
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2. ahatźtrozat 1. pontja a|apjźn elfogadja az előterjesztés 1. szźlmu mellékletét képező
,,Budapest VIII. keľÍilet II. János Pá| ptrya tér útfelújítási munkái előzetes tájékońatő
aÍtyag,, elnevezésű dokumentációt és a felújítási munkához szĹikséges bruttó
19.203.882,- Ft összeget vissza nem térítendo ttlmogatásként 20t4. évi koltségvetés
terhére biztositja.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. december 04.

a 2. pontban foglalt önként vállalt feladat előzetes kötelezettségvállalás feđezetéu| az
onkoľmanyzat2}|4. évi saját bevételét jelĺili meg.
Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013. decembeľ 04.
a határozat 2. pontja a\apján elfogadja a Budapest Fővaĺos onkoľmanyzata és a
Józsefuarosi onkoľman yzat kozott kötendő,,Budapest, VIII. kerület II. János P á| ptrya
t& iúhá|őzatźnak megújítási munkáihoz sziikséges pénzeszköz źiadás-átvételről''
elnevezésű Támogatási szerzőđés taľtalmai elemeit az e|őterjesztés 2. szćtm,(l

mellékletét képezó taľtalommalés felhatalmazzaapolgáľmestert annak a|áírástra.
Felhatalmazza a po|gármestert a Támogatási Szeruődés esetleges módosításainak
a|áírására, amennyiben az nem érint további önkoľményzati saját forrásbevonást,
hatźriđo módosítást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi
módosítását.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. december 04., és az esetleges módosításokat követőenazonrnl

felkéľi a polgármestert, hogy a hatfuozat 3. pontjában foglaltakat a 2014. éví
költségvetés tervezésénél, az onkormányzat 2014. évi költségvetésről szőIő
önkoľmányzati rendelet elfogadásánál vegye fi gyelembe.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő : az onkorm áĺy zat 2011 4. évi ktiltségvetéséről szóló önko rmányzati rendelet

elfogadása

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Uevosztály tájékoztatása alapján: a szerződéstervezet és

a diintésrő| a tájékoztatĺó megkůildésre keľůilt a Főváľosi Onkoľmányzat számára 2013.
december 5-én aláíľásľa.

A PénziieYĺ Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 436t2013. (KI.04.)
számű határozatálban foglaltakat az iigyosztáIy a 2014. évi kiiltségvetés tervezésénél
figyelembe veszi.

Iavaslat űz lparosított technológidval épiilt lakóépiilet eneľgiatakarékos

felújítúsónak tdmogatdsdra kiírt,,Zöld Beľuhdzúsi Rendszer Klímabarút
otthon Panel Alprogr űm,' ny ertes p dly úzatainak túmo gatús úra

438t20r3.(Kr.04.)

A Képviselő-testiilet úgy dĺĺnt, hogy

aJ.

4.

5.
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l. a) a Budapest VIII. kerület 1 0 éves futamidőre Baross u. 1 1 1 ., Baross u. 1 03 ., Losonci tér
3., és Losonci tét 4. szźtm a|aÍti lakóépületek energia-megtakaľítást eľedményezó
koľszerűsítésének, felújításának bekeľiilési költségeinek Íinanszírozásához lakásonként
500.000 Ft összegű, cisszesen 86.000.000 Ft, a Baross u. 103/A.' Baľoss ls,. I03lB. szźlm
alatli lakóéptilet energia-megtakafitást eredményező korszerűsítésének, felújításĺínak
bekerĹilési költségeinek ťlnanszítozásához, ugyancsak lakásonként 500.000 Ft-ot,
összesen 36.000.000 Ft vissza nem térítendő önkoľmányzatítźtmogatást nyújt.

b) az a) pontban foglalt támogatásokľa a következő kĺiltségvetések teľhére - 2014. évre
8.540,0 e Ft,2015-2022. években évente 12.200,0 eFt,2023. évre3.660,0 e Ft - előzetes
köteIezettséget vállal, melynek fedezetét az adott évi költségvetés táľsashźzak fe|tĺjítźsi
tźtmogatźsa e|oiráĺyzatan belül biaosítja az onkormźnyzat saját bevételeinek terhére.
Felelős: polgármester
Hatĺáľidő : 20 I 4 -2023. évi kĺiltségvetésľől szóló rendelet elfo gadása

a) a hatátozat |. a) pontjában foglaltak a|apján elfogadja az e|őte1esztés mellékletét
képező támogatási szerződés szerződéses feltételeit.

b) felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a támogatási szeruőđés elkészitésétőI és
felhatalma zza annak a|áír ásár a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľido: a) pont esetében 20|3. december 04., b) pont esetében2}|3. december 20.

A Vagyoneazdálkodási és Uzemeltetósi UgYosztály Gazdálkodási lroda tájékoztatása
alapj án : a támo gatási szerző dés ek aláírása megttirt ént 20 Í3. decemb er 1 9-én napj án.

A Pénzůĺgvi Ügvosztálv tńjékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 438ĺ2013. (KI.04.)
számű határozatában foglaltakat az ugyosztáůy a 20t4. évi és az azt kiivető évek
kii lts é gvet ése terv ezésénél Íigyelembe veszi.

Javaslat ű volt Jóreefvúrosi Pdlyaudvar terĺiletére késziilő Józsefvúros Keriileti
Ép í.t é s i S za b dly zat mó d o s ít ĺź s e tj ú r d s ón ak l e zdr d s dr a

44412013.(Kr.04.)

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. a 38818130, 388|8143 és a 3459314 ltĺsz.-tl telkeket magában foglaló Fiumei út _
Salgótarjríni út _ Kĺinyves Kálmán kcjrút - Kőbĺányai tlt_ Orczy tét źita| hatarolt teriiletre
vonatkozóan, a Holokauszt Gyeľmekźtldozatainak Emlékhelye _ Euľópai oktatási Központ
|étrehozása érdekében töľténő JOKESZ módosítási eljárás során a kornyezet védelméért
felelős kozigazgatźsi szervek kornyezet- és természetvéđelmi szakterületet éľintő
véleményei a|apjźn a tervhez nem szükséges környezeti vizsgálat lefolytatása, valamint a
teÍvezett módosításnak j elentős ktirnyezeti hatása nincs.
Felelős: polgármester
Hatźridő : 20 1 3 . december 4.
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2. ťe|kéri a polgáľmestert, hogy az I. pontban foglaltakĺól értesítse az &iĺtettkozígazgatási
szerveket.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. december 13.

A Városfeilesztési és Főépítészi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a diintésről az érintett
ál|amigazgatási szeľvek tájékoztatńsra megttĺrtént az ezze| párhuzamosan elfogadott
50/2013.(KI.05.) sz. ľendelet megküldésével egyidejűleg.

Javaslat ű rózsefvóľosi Szocidlis
feliilvizsgdlatúra

445ĺ2013.(KI.04.)

A Képviselő-testület rigy d<int, hogy

SzolgúltatĺÍstervezési Koncepció

|. jováhagyja az Euľó-Régió Szociális Szakmai Közösség Kozhasznu Egyesület által
benyújtott ,,Jőzsefvźttosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció feliilvizsgálata 2013,,
címűtanulmáný.
Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 20|3. decembeľ 04.

2. ahatátozat l. pontjában elfogadott Koncepció a|ap1źn a törvényi kötelezettség teljesítésén
tű| az alábbi stľatégiai cé]okat hatźlrozza meg a szociális szolgéltatástervezése soľĺán a
Szociális Szolgá|tatźlstervezési Koncepció kcivetkező felülvizsgá|atáig:

a) a kerĹiletben élő időskoruak gondozási feltételeinekvźitozat|anbiztosítása,
b) az intézmények, középĹiletek akadálymentesítése,
c) az egyhźzi és civil kaľitatív szervezetek részvéte|éĺek eľősítése,
d) koordináció és informáciőararriás hatékonysźryának nĺivelése az elIáto ľendszer

szereplői kozott,
e) az alapel|átás mennyiségi és minőségi megerősítése,

Đ a p tůy źnatokon való tészv étel hatékonysá gźnak fenntaľtása'
g) a szolgáltatások, intézmények hatékonyságának és hatásfokanak mérése,

elégedettség- és igényfelmérés e|végzése,
h) integrációsszemléleterősítése,
i) a meglévő intézmények infrastrukturális korszenisítése, źńalakítása.

Felelős: polgáľmester
Határidő: aJőzsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2015. évi feltilvizsgálata

3. ahatźtrozat |. pontjában foglalt Koncepció elkészítése díjának, 850 e Ft-nak afedezetét a
11301 cím - ktitelező feladat _ dologi előirźnyzatán tęrvezett nyárí gyeľmekétkeztetés
önľészének maradványthő| binosítja' ezért a 11301 cím - kötelező feladat _ dologi
e|őirányzatán belül a teruezett nyári gyermekétkeztetés előiľanyzatrő| 850,0 e Ft-ot
átcsoportosít - kotelezó fę|ađat _ a Szocitllis Szolgáltatástervezési Koncepció elkészítése
előirányzatfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 04.
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4. a hatfuozat 2. pontjában meghatźlrozott stratégiai célok megvalósításanak érdekében a
k<iltségvetési fedezetről a mindenkori éves költségvetési rendelet elfogadásával
egyidejűleg dĺlnt.
Felelős: polgrírmester
Határidő : mindenkoľi éves kĺiltségvetési ľendelet elfogadása

5. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat a költségvetési rendęlet
következő módosításánál vegye f,rgyelembe.
Felelős: polgármester
Hataridő: a költségvetési rendelet következő módosítása, legkésőbb 2013. december 31.

A Humánszoleáltatási tjgvosztálv tájékoztatása alapjálnl az önkoľmányzat és azEurő-
Régi kiiziitt megktitött megbÍzásĺ szerződés alapján amegbízási díj átutalása megttiľtént.

A Pénzůigvi Ügyosztálv tájékoztatása atapján: a Képviselő-testü|et 445ĺ20|3. (KI.04.)
számú határozatźlban foglaltak kiiltségvetésĺ módosítása a Képviselő.testület 20|4. évi
februáľi üléséľe készítendő kiiltségvetési ľendeletben keľĺil áfvezetésre.

Javaslat a közösségi elldtdsokhoz vűló hozzlÍférés biztosítúsdra

446t2013.(Xrr.04.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a 79312007. (XI.05.) szźrntĺ képviselő-testületi határozattal elfogađott a Félúton
Alapítvĺínnyal (székhely: II72 Budapest, Liget sor 26.) megk<itött,2007. december 15.
napjátő| hatályos hatáĺozat|an időtartamú személyes gondoskodást nýjtó szociális
alapszolgá|tatás, azon belül szenvedélybetegek kĺizösségi ellátása tárgyźhan kötött
ellátási szerződést 20|4. januaľ 01. napi hatáIlya| módosítja oly módon, hogy az Szt
65lA. $ (3) bekezdésében foglalt szenveđélybetegek alacsonyküszöbri ellátása (kötelező
feladat) feladatellátással kiegészíti, me|yet az A|apítvány térítésmentesen biztosít az
onkormányzat részére.

Felelős: polgármester
Hatríľidő: 2013. december 04.

2. felkéľi a poIgármestert a hatźrozat l. pontja szerinti ellátási szerzőđés módosítás
vé gle ges taľtalmának ĺj s szeállítás fu a és a|áfu ásár a.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2013 . december 1 5.

+ Humánszoleáltatási tjgvosztály tájékoztatása alapján: az etlátási szeľződés az
Onkoľmányzat részérő| a|áírásľa kerüIt és a FéIúton Alapítvány részére kiküldésre
keľiilt.
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Javaslat a JózsefvĺÍľosi SzociĺÍIis Szolgdltató és GyermekjóIéti Központ
a I up do kument umain a k elfu g adús dr a

447t20r3.(Kr.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) jóváhagyja a Jőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti
és Mfüödési SzabáIyzatát, Szakmai Progľamját és a Munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét togzíto megállapodást az e|őterjesztés 1- 3. sz. mellékletében
foglaltak szerinti taľtalommal 2014. jarnźlr 1-jei hatállyal.
Felelős: polgármesteľ
Hatźľ:rđő 2013, december 04.

2) felhata|mazza a polgármestert a hatálrozat 1' pontjában meghatározott dokumentumok
aláírásáľa.
Felelős: polgármester
Hataridó: 2013. decęmber 20.

A Humánszolgáltatási ÜgYosztálv Humánkapcsolatĺ Iľoda tá,jékoztatása alapján: a
Józsefuárosi Szociális Szolgáltatĺí és Gyermekjólétĺ Ktizpont Szerryezeti és Műktidési
Szabáiyzata, Szakmai Pľogľamja és a Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
rőgzitő megállapodása a|áírásra keľĺilt 2013. december 06. napján.

Javaslat a Budapest WII., Tolnai Lajos u. 21. szúm alatti épitletben történt
tíÍzes et utdni intézkedés ekre, és azo k fedezetěnek bizto sítds úra

4s0/2013. (Kr.04.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
1. a Budapest VIII., kerület Tolnai Lajos utca2l. szźmlalatti. önkoľmányzatiĺiajdonban

lévő ingatlant teljes kĺjnien helyreállítj a az a|źlbbi költség nemek és költségek szerinti
megosztásban' oly módon, hogy az ezzelkapcsolatos valamennyi fe|aďat e||átźsáva| a
Kisfalu Kft-tbízzameg.

Eptilet kźrv eszé|y elháľítás

Épilet felújítás

Átmeneti lakások lakhatóvá tétele (17 db)

Kitirített épület órzése + technikai
költségek

Átmeneti szá||ás órzése

Elektromos radiátorok, főzőIapok

8 500 000

50 900 000

12 943 864

r 367 200

604 800

390 000

r0 795
000

64 643
000

16 438
707

736 344

768 096

495 300

2013

f01,4

20r3

20r4

2013

2013
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beszerzése

Költöztetés, szá||itás költsé gei

Költtiztetés, csomagoló eszközök

Lomtalanítási költségek

1 300 000

208 000

80 000

1 6s1 000

264 160

101 600

201,3

2013

2013

96 893
76293 864 207

Felelős : polgármester.
Határidő: 2013. decęmber 04.

ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt:

az onkormtnyzatkiadás 11601 cím dologi e|őirányzatan belül - önként vállalt feladat
_ kihelyezett szelektív hulladékgyujtők bekerítése előírányzatról 8.000,- e Ft-ot, a
|1602 cím dologi kiadási e|őkźnyzatĺín belül _ kĺjtelező feladat _ a tarsashźzí közos
költség e|őirźnyzatról 9.400,0 e Ft-ot, a I|602 cím egyéb fe|halmozźlsi kiadásokon
belül _ kote|ezo feladat - a felhalmozási célú átadott pénzeszkoz tfusasházi kĺjzĺis
költség felújítási alap előirányzatárő| 7.400,0 e Ft-ot, a I|602 cím dologi kiadási
e|őirtnyzatlán belül* önként vállalt feladat _ avízőta szerelés e|őirźnyzatáÍő| 5.713,9
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat _ felújítási
e|őirźtnyzatźra27.233,7 e Ft-ot és a dologi e|őirányzatára3.280,2 e Ft a Tolnai Lajos
u.2l. szźlm a|atti ingatlan feli$itásara és a felújítással kapcsolatos koltségekľe.

az onkormányzat 2O|4. évi kĺiltségvetése terhére 66.379,3 e Ft-ban előzetes
kötelezettséget vá||a| a Tolnai Lajos u, 2|. szárrl a|atti ingatlan fe|tljítására az áfa
visszatéľĹilés, a biztosításikárt&ítés és az adóbevételek tęrhére.
Felelős: polgáľmester
Határiďo: 2013. december 04.

a Budapest, VIII., Tolnai Lajos u. 21. szám alatti épületből átmenetileg e|helyezett
azonbér|ók esetében, akiknél ahasznáIati díj méľtéke, meghaladja a koľábbarlťtzetett
béľleti díj összegét, ítgy a béľlők arryagi terheinek enyhítése céljából a bérlakása utĺín
ťlzetett bérlęti đíj méľtékének megfelelő haszná|ati đíj ťtzetést á||apít meg. Az
átmeneti lakásba kihelyezett béľlők ahasznźiatba adott lakás közmúteľheit ahasznáIati
đíjjal egyĹitt ťlzetik meg a bérbeadónak.

Felelős: polgiĺrmester, Kisfalu Kft .

Hataridő: 2013. december 04.

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozatbarl foglaltakat az oĺtkotmźnyzat
költségvetéséľől szóló ľendelet kĺjvetkező módosításĺínáI és a 2014. évi költségvetés
készítésénél vegye fi gyelembe,
Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: a költségvetésről szóló önkotmányzati rendelet következő módosítása és a

2014. évi kĺiltségvetés készítése

A Kisfalu Kft.. tájékoztatása alapján: 1. pont: a veszélyelháľítás, az elektromos
szerelési munkák megtiirténtet gáutervezés és kivitelezés 2014. febľuáľ első felében
|ezárlul, a felrijítási munkák folyamatosak. Átmeneti lakások: az eľre vonatkoző

l0r

2.

a)

b)

a
J.

4.



szerződés a|áírásra keriilt a polgármesteri hivatal részérő|, 15 lakás elkészĺil, 2 lakás
január végéig átadásra keľül.

2. b pont: a biztosítĺói káľszakértés és dokumentumok átadása megtłirtént' ügyintézés
folyamatban.
3. pontban meghatározottaka napi munka során folyamatosan alkalmazzák.

A Pénzĺĺgyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 450ĺ20Í3. (KI.04.)
számrĺ határozatálban foglaltak esetében a köItségvetés módosĺtása a kłlltségvetésľiĺ|
sző|ő 5312013. (KI.Í9.) számrĺ iinkormźnyzati ľendeletben végrehajtásra kerĺilt, a
határozat 2.ĺb pontjátban foglaltakat az iigyosztáiy a 201'4. évi költségvetés teľvezéséné|
figyelembe veszi.

Javaslat a Feľencvdrosi Torna Clubbal kötiitt egyiittmíÍködési megdllapodds
módosítdsdra

4sst2013.(Kr.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. elfogadja az előterjesztés melléklętę szerinti tartalommal, a Feľencvárosi Torna
Clubbal és az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.-vel kötött móđosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt együttmfüödési megállapodást és a Feľencvárosi Toľna Clubbal
tömegsport és utánpótlás nevelés tevékenység költségeinek 2014. évi finanszitozźsáta
kötendő 20.000,0 e Ft támogatási összegęttarta|maző szerződést,
Felelős: polgármester
Határidő: f0I3. december 18.

2. a) a 20.000,0 e Ft támogatás fedezetéu| a 2013. évi működési cél és általános
taľtalékon lévő városmaľketing eIőirtnyzatszabad.pénzmarudványát jel<ili meg,

b) az a) pontban foglaltak miaÍĺ az Önkoľmányzatkiadás 11107-01 cím múködési cél
és általános taľtalékon bęltil a varosmaľketing - önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatárő|
20.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím egyéb múktjdési célú kiadásokon
beltil a mfü<jdési céIíátadottpéĺueszkoz - ĺlnként vźĺl'|alt feladat - e|őírányzatára,
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. december 18.

3. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításźnáI az |. és 2.

pontban foglaltakat vegye fi gyelembe,

Fe1elős: polgármester
Hatańđó : kciltségvetés következő módosítása

4. felkéľi a polgármestert a hatáĺozat 1. pontja szerinti egységes szetkezetbe foglalt
együttmrĺkĺidési megállapodás és támogat ási szerzođés a|áírására.
Felelős: polgármester
Határiďő 2013. december 3 1 .

A Humánszolgáltatási ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: az Egyůittműködési
Megállapodás módosítása és a támogatási szeľződés 20Í3. decembeľ fO-án a|áírásra
került.
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A Pénzüevi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képvĺselő.testiilet 45512013. (KI.18.)
számú határozatálban foglaltak esetében a kiiltségvetés mĺódosítása a Képviselő-testiilet
f0Í4. évi februárĺ üléséľe készítendő költségvetési rendeletben keľül átvezetésre.

Javaslat a helyi adókkal kapcsolatos dijntések meghozataldra

459ĺ2013.(KI.18.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Elfogadja a határozati javaslat 1. szćlmll mellékletét képezo Budapest Fővaros
Józsefuárosi onkormány zat 2013 -20| 4 évi adópolitikáj át

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 1 8.

2. Nem módosítjaahelyi adók - építményadó, telekadó _ méľtékét.

Felelős: polgáľmester
}latáriđő 20|3. december 1 8.

+ Pénzüevi Ügyosztálv tájékoztatáł,sa alapján: Az adópo|itikában fog|attakat az
Uryosztály a napi munkavégzés során figyelemmel kíséľi és a|kallmazza.

Javaslat a JózseÍvúrosi onkormdnyzat 2014. évi dtmeneti gazdúlkoddsdról
,, SZĺíIó iinkormdnyzati rendelet megalkotdsdra

I 460/2013.(Kr.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

|. a 2014. évi átmeneti gazđá|kodásról szóló <jnkormźnyzatí rendelet hatályba lépésével, az
abban foglaltak alapjźn2014. januaľ-februaľ hónapra vonatkozóan támogatási szerződést
köt a Józsefuaľosi Gyermekekért Üdtiltetésééľt Kozhaszni Nonprofit Kft-vel, a
Józsefuaľosi KözĺjsségiHázakNonprofit Kft-vel, aIőHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény
és Galéria Központ Nonpľofit Kft-vel.

F e l e l ő s : p o l gáľme st er, gazdasági taľs as ágok ügyvezet ő igazgatői

Hatfuidő: 2013. december 1 8.

2. az 1. pont a|apjźn felkéri a polgármestert támogatási szerződések aIáírástna.

Felelős: polgármester

Hatfuiđó: 2013. december 31.
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A Pénzůieyi Ugyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 46012013. (KI.18.)
számú határozatában foglaltak esetében a támogatási szerződések aláírásra keľültek.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési tigvos1Íálv tájékoztatása alapján: Józsefuárosi
Onkormányzat és a Jőzsefválrosi Gyermekek tjdĺiltetésééľt K. N. Kft. kiiztitt létrejtitt
me gállap o dást 201 4. j anuáľ 6-án mindkét féI a|áírta.

Jĺózsefuárosi Onkormányzat és a JóHír Jőzsefválľosi Média, Rendezvény és Galéľia
Ktizpont K. N. Kft. ktiztitt létľejtitt megáIlapodást20|'4.január 6-án mindkét fél a|áírta.

Jĺózsefvárosi onkoľmányzat és a Józsefuárosi Közösségi }Já.zak N. Kft. közőtt létľejtitt
m egállapo dást 2014. j an u áľ 8-án mindkét fél a|áírta.

Javaslat Rév9 Zľt. 2014 évi míÍktjdésének biztosítdsarg

46st2013.(Kr.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

1. a RÉvs Zrt.20|4. évi működéséhez 27 .II4,2 e Ft támogatást biztosít, melyre előzetes
kötelezettségetvá|Ia|20L4 évre önként vállalt feladatként a helyi adóbęvételek terhére.

Felelős: polgármester
}latáĺidő: 20113. december 1 8.

2. az |. pont a|apjźn elfogadja az előteľjesztés mellékletétképező az tnkoľmtnyzat és a
Rév8 Zľt. között kötendő, ,,A Rév8 Zrt,20|4. évi műkĺjdésének biztosításáľő|,' ttrgyĹĺ,
2014. január l-jétől 2014. decembeľ 3l-ig tartő, hatátozott időtartamú megállapodást
és felhatalmazza a polgármesteľt annak a|áirźsźtra.

Felelős: polgármesteľ, Rév8 Zľt.
Határiďő: 20|3. decembeľ 3 1 .

3. felkéľi a polgáľmesteľt' hogy a 1., 2. pontban foglaltakat a 2014. évi kĺiltségvetés
terv ezésénél ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a20I4. évi költsésvetés tervęzése

A Pénzüevi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 465t2013. (xI.18.)
számű határozatálban foglaltakat az ugyosztáiy a 2014. évi ktiltségvetés készítésénél
Íigyelembe veszi.

A Rév8 Zrt.tájékoztatása alapján: a ,,Rév8 Zrt.2014. évi működésének bŁtosításáľól''
táľľgyíl, 2014. január l.jétő| 2014. december 31-ig tartő, határozott időtartamú
megállapodás aláírásra keľült.
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Beszdmoló a lózsefvdrosi Heti Piac 2013. jlilius 6-tóI kezdődő míÍködésěľőI,
valamint di)ntés a 2013. és 2014. évi iizemeltetés költségeinek biztosítdsúról

47U20L3.(Kr.18.)

A Képviselő-testĹilet úgy dĺĺnt, hogy

1.) elfogadja a Józsefrarosi KözteľĹilet-felügyelet és Vaĺosüzemeltetési Szo|gáIat
igazgatőjáĺak abęszźmlolóját aJőzsefvźrosi Heti Piac működésére vonatkozőan.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013.đęcember 1 8.

f.) az Józsefuarosi Heti Piac 2013. évi bevételi kiesésérę és a többletköltségekľe
Józsefuaľosi Kdzteľület-feltigyelet és Vaľosijzeme|tetési Szolgálat részéte 1.351,1 e Ft
támogatást biztosít az á|talános tartalék terhére.

Felelős: polgármester

Határiďó: 20 1 3.december 1 8.

3.) ahatározat\. pontjaban foglaltak miatt:

az onkormáĺyzat kiadás 1ll07-01 cím mfü<jdési cél és általános taľtalékon belül
az általános taľtalék e|őirźnyzatábő| - kĺĺtelező feladat 1.351,0 e Ft-ot
átcsopoľtosit a t1108-02 cím _ kĺjtelező önkoľmányzati fe|adat - ťĺnanszítozási
működési kiadásokon be|ul az írźlnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutal ás a e|őir źlny zatźlr a.

a Jozsefválrosi Kĺjzterület-feltigyelet és Vĺĺrosüzemeltetési Szolgá|at 80105 cím -
kotelező feladat - bevétel mfüödési ťĺnanszlrozási bevételeken belül az irźnyítő
szervi támogatásként folyósított tźlmogatás fizętési száľrlźn töľténő jőváírźs
előfuźnyzatát l.35I,0 e Ft-tal megemeli, a mfüĺidési intézĺnényi működési bevétel
eIőirźnyzatát - kote|ező feladat - | .2I 1, 5 e Ft-tal csökkenti,

a Jőzsefvárosi Köĺerület-felügyelet és Városüzemeltętési Szo|gźůat kiadás 80105
cím - kcjtelező fe|ađat - személyi juttatás e|oirźnyzatát356,3 e Ft-tal, a munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájźlrulási adő e|őirányzatát 96,2 e Ft-tal
megemeli, a dologi kiadási elóirányzatźĺt 50,0 e Ft-tal, az áfa befizetés
e|ofuźnyzatźLt263,0 ę Ft-tal csökkenti az őstermelői piac többletktjltségei címen.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013.december 1 8.

a)

b)

c)
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4.) Elozetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként a Jőzsęfvárosi Heti Piac 2014. év
miírcius 22-tol đecembeľ 20-ig terjedő íđoszakában (39 alkalom) történő
üzemeltetésére 4.247 e Ft összegben, melynek fedezetéiĺl a piac műkodési bevételét
3'064,0 e Ft és az tĺnkormtnyzat adóbevételeit 1.183,0 e Ft ĺisszegben jelöli meg.

Felelős: polgĺĺrmester

Hataľidő: 20l3.december 1 8.

5.) felkéri a polgármestert, hogy a határozatbaĺ foglaltakat a költségvetés következő
módosításánáI és a20I4. évi költségvetés készítésénél vęgye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: 20l3.évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása és a 2014. évi
költségvetés készítése.

A Pénzüeyi Ügyosztá|y tájékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 47|t2013. (XII.ls.)
számú határozatálban foglaltak a Képviselő.testület 2014. évi febľuári ülésére készítendő
ktĺltségvetési rendeletben keriilnek átvezetésľe, a határozat 4. pontjálban foglaltakat az
ügyosztály a2014. évi költségvetés készítésénél figyelembe veszi.

A Józsefuárosi Közterület-felügYelet és Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása
a|apján: a vonatkozĺi kłĺ|tségek az intézmény 20|4. évi kłiltségvetésében teľvezésre
keľtiltek.

Javuslat a Teleki téľi Piaccal kapcsolatos döntések meghozataldra

474t2013.(Kr.18.)

A Képviselő-tęstület úgy dĺint, hogy

1. a Teleki téri piac ĺáľusító pavilonjainak kivitelezésére a 38.100,0 e Ft előirányzathoz
további 19.050,0 e Ft-ot biztosít a 2014. évi koltségvetés teľhéľe előzetes
kötelezettségváI|alás keretében - önként váIIaLt feladat az onkormányzat saját
bevételeinek terhére 15 millió Ft összegben, 4.050,0 e Ft összegben azÁFA visszaigénylés
terhére.

Felelős: polgármester

Hatfuidó: 2013. decembeľ 18.

2. fe|kéti a polgármesteľt, hogy a2014. évi költségvetésről szóló rendelet készítésénél vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
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Határiđő: 2014. évi költségvetés teľvezése

A Városfeilesztési és Főépítészi Üeyosztály tájékoztatása alapján: a Teleki téľi piac
árusító pavilonok tźrgyában lefolytatott ktizbeszerzési e|járás eredményesen |ezárulrt, a
szerzőđés 20t4. január 16-án a|áírásra kerůilt.

A Rév8 Zrt.' táiékoztatása alapján: A Teleki téri piac áľusító pavilonok tárgyában
lefolytatott ktizbeszeľzési eljárás eredményesen |ezárult, a szerződés aláíľásra keriilt.

A Pénzüeyi ÜgYosztálv tájékoztatása atapján: a Képvise|ő-testüIet 474t2013. (KI.18.)
számú határozat 3. pontjában foglaltakat az iigyosztáIy a 2014. évi költségvetés
készítésénél figyelembe veszi.

ravaslat a LELEK Program lakdsainuk felújítúsa érdekében tómogatdsi
szerződés megkötésére

48ĺ12013.(KI.18.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat a ĺpĺ-pK-Program programelemeinek
megvalósítása érdekében támogatási szerzőďést kot az Emberi Erőfonások
Minisztériumával bruttó 10.915.000 Ft támogatási összegben a Bp., VIII. Bauer Sándor u.
4. fszt.3., Bp., VIII. Dugonics u. Il. fszt. 1., Bp., VIII. Dugonics u. 16. I. em. 23,8p.,
VIII. Mátyás tér 2. fszt. 4., Bp., VIII. Nagytemplom u. 5. il. em. 16. sz. aIatĹi
önkoľmányzati tulaj donú lakások felúj ítása éľdekében.

Felelős: polgármester

Hatźnidő: 2013. december 1 8.

a tźlmogatásí szerzőđés a|áíĺásźtval egyidejrĺ|eg e|őzetes kötelezettséget vállal a ttmlogatási
szeľződésben foglaltak fenntaľtására a tźlmogatási időszak lejáĺatźń k<jvetően 8 évre, a
lakóházmfüödtetés keretén belül.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 20|3. december 1 8.

felkéri a po|gármestert a tźmlogattsi szetzőđés megkötéséhez szükséges valamennyi
dokumentum (különösen a támogatás igény|ésére vonatkoző adatlap, azigényelt támogatás
fe|haszná|ására vonatkozó köItségterv, nyi|atkozat, szakmaí progľamelemeket tartalmaző
dokumentum) és a támogatási szerzőďés a|źlírásźtra.

Felelős: polgármester

Határidő : 2013. december 20.

3.
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4. a) a 4231201'3. (xI.20.) hatttrozat 1. pontjának a feđezetre vonatkozó részét és 2. pontját
visszavonja, és jelen hatźlrozat 1. pontjában foglaltak megvalósításáta a támogatáson feltil
3.362,5 e Ft ĺjnkormányzati foľľást biztosít, melynek fedezetéül a 11601 címen tervezett
otp ac s irta utc a fe lúj ítás i elő iľány zat mar aďványát j el <i l i me g.

b),az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiađás a 11602 cím |akőház felújítás,
LELEK lakások felťljítása - önként vźi|alt feladat _ előiľányz,atáről 14.f77,5 e Ft-ot
átcsoportosít a |1602 cím dologi, kéménykarbantartás elóirányzatra _ k<jtelező feladat -

8.000,0 e Ft-ot, a 11601 cím otpacsiľta utca felújítási _ cinként vállalt feladat -

eloirányzatára 6.277,5 e Ft-ot.

c) az a) pontjában foglaltak míatt az onkormanyzatkiadás a 11601 cím otpacsirta utca
felújítási _ önként vźi|alt feladat - eIóirźnyzatáĺő| 3.362,5 e Ft-ot átcsoportosít a 17602 cim
Lakőházfelújítás, rÉrpr lakások felújítása _ ĺinként vá||a|tfeladat - e\őirźnyzatźna'

d) miután a 10.915,0 e Ft támogatást az onkormányzat2014. évben kapja meg' a felújítási
kĺiltségeketazátmęneti|egszabadpénzeszkozĺ jkterhéremegelőlegezi.

e) felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a20I3. évi költségvetésről szóló
rendelet módosításánáI és a2014. évi k<iltségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határiđő a)-d) pontok esetében 2013. december 18., e) pont esetében a 2013. évi
költségvetésről szóló rendelet kĺivetkező módosítása és a2014. évi költségvetés készítése.

A tájékoztztása alapján: a
és megküldésľe kerůĺlt aztámogatási szerződés az rmányzat részérő| aláírásľa

Emberi Eľőforrások Minĺsztéľiuma ľészére.

A PénzüeYĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület 481t20Í3. (KI.18.)
számú határozatálban foglaltak a Képviselő.testĺi|et 20|4. évĺ febľuárĺ ülésére készítendő
költségvetési rendeletben kerülnek átvezetésreo a határozat 2. pontjában foglaltakat az
iigyosztály a 20|4. évi ktiltségvetés készítésénéI figyelembe veszi.

Beszdmoló a Jóĺsefvúľosi Közbiztonsúgi Polgúrőľség és Katasztrófavédelmi
onkéntes TíÍzoltó Egyesiilet 2013. évi mííkiidésére vonűtkozó beszdmoló
elfogadúsdra

483/2013.(Xrr.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogađja a Józsefuĺírosi Kĺzbinonsági Polgáľőrség és

Katasztrőfavédelmi onkéntes Tuzoltő Egyesület elnökének beszĺámolój át apolgźrőľség 2013.
évi működésére vonatkozőan.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 2013. december 18.

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapjánz a határozat végrehajtása további intézkedést
nem igényel.
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Javaslat a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mííkiidési SzabúIyzatdról
szóIó 25/2013. (V.27.) rendelet, valamint a Polgúľmesteľi Hivatal Szervezeti és
M űíkii dési S zab ĺÍlv zatĺÍn ak mó do s ítús ĺźľ a

t 486/2013.(Kr.18.)
A Képviselő-testiilęt úgy dönt' hogy

1.) a Polgáľmesteľi Hivata| - az eIőterjesztés 3. számű mellékletét képező, egységes
szerkęzetbe foglalt - Szewezeti és Működési Szabályzatát jővźú.lagyja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|3. december 1 8.

2.) felkéri a polgármesteľt és a jegyzőt Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt
SzervezetiésMfü ĺ'désĺSzabá|yzatánaka|áírásfu a.

Felelős : polgáľmest er, jegyző
Határiďő: 2013. đecember 3 1.

A JegYzőĺ Kabinet tájékoztatása alapján: a 486l2013.(KI.18.) határozatban foglaltak
szeľint a Polgármesteľi Hivatal Szervezeti és Műkiidési szabályzata2013. decembeľ 18.
án a|áírásľa keľĺĺlt.

A beszámo|ó |ezárva 2014. januáľ 15-én.
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Beszámoló a két tilés kozötti fontosabb eseménvekľől

Tisztelt Képviselő-testiilet !

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

20Í3. decembeľ 3.

2013. december 6.

2013. december 6.

20t3. decembeľ 8.

i

;....-

i2013. decembeľ 8.

2013. december 10.

-- j Ni.ryäi.;;".. -"ńńkéŕil éäíĺó'i ió giaitoĺätĺs ĺnH szĺ lo
:szándéknyi|atkozata|áírásaazországházban.

**-liÝ.-sĺil"*äililő 
ilŕ.""y ; Möŕäi*ga időśók KňbJäüń'

i amelyen zsűľitag volt Sántha Péterné alpolgármester
: asszony.

i Saj tóbeszélgetés a jőzsefv árosi dľo gszemétről.
**-lPöiiö 

C"ifóä r Eď öcüä iia"ä ä rĺ".ääőiő'dé.t ói*.öi*
: progľam sorozatot indított a Nemzeti Bűnmegelőzési
: Tanács, amelynek megnyitója a jĺózsefváľosi Corvin
: Plázátb an v o lt, a m ely en az O n ko rm ányz at r észér ő| E gry
: Attila alpolgármester úr vett részt.

*1XFí"" 
-iľ"lĺ' iĺ."gilffi ; K.*ďűďäib;ň;;-

eseményen ktiszöntőt mondott Kovács Zo|tán táľsadalmi
f e|zárkőztatás ért felelő s á llam titká r. az O n ko r mánv zat
részéről Balog István képviselő úr.

!A Comenius iskolai egyiittműktidések keľetén beliil éľkező i
inimilai diákokat Zentai oszkár bizottságĺ elntik fogadta a i

iPolgá.o'.steri Hivatal díszteľmében. 
i

lSzépkorr'iak évzźrő gáiáLja a
20t3. december 11. iKäzpontban.

Rhema Konferencia i
I

Antall József halálának 20. évfoľdulója alkalmábĺól taľtott

2013. december 12.
jmegemlékezés a Nemzeti Sírkertben, amelyen Zentai:
i oszkár bĺzottsági elnök úľ koszorúzott. i

iUľszagos ldosügyl lanacs ^ ľarlamentben' amelyen:
iSĺntha Péteľné alpolgármester asszony képviselte ai
i Józsefvárosi onkorm ányzatot.
!i

2013. december 12.
Sántha Péteľné alpolgármester asszony képviselte a

20Í3. december 12.

:Lidl áruház megnyitó a Leonardo da Vinci utcában, az i

i onkoľmányzat részérő| Soós Gyłirgy blzottsági elniik volt !

ijelen.

!zsoo. áIlampolgáľi eskůitétel a Polgármesteľ Hivatal i

iHázasságkiitő termében. 
i

2013. decembeľ 12.



f013. december 13.

2013. december 19.

20t3. decembeľ 20.

2013. decembeľ 20.

20|3. decembeľ 21.

2013. decembeľ 24.

i

i2014. január20.

A Polgáľi Magyaľországért Díj átadőja az EľkeI:
Színházban, beszédet mondott dr. Orbán Yiktoľ i

im^i'pip-ztergl.łiŁÉ.._--;i-^^--i,^i.^-. -;;::^;-;-;_:-j- ^'-ż-^--;-::iTűzo|tők jutalomátadása, Kaiser József képviselő úr
ktisziintötte a megi elenteket.

Az Apáczai Kiadó kaľácsonyĺ ünnepségén Sántha Péterné
alpolgármesteľ asszony ktisziĺntőtte a megi elenteket.

A ľendőľök jutalmának átadróĺinnepsége, amelyen dľ. Sáľa ĺ

B*91o1l1lp9.]-g-á.ľ-"-'.t":ĺľľ"*-lľĺ1ľ"":19ľőbe9zede_t..i

Karácsonyfa osztás a Gutenberg téren és a Vajdahunyad 
iutcában. i

Egyedül élők Kaľácsonya a Jőzsefváľosi Családsegítő
Ktizpontban.

Baueľ Sándor haláIának évfordulój a alkalmábĺól, koszorrit
helyezett el Egry Attila alpolgármesteľ úr és Szilágyi
D-ępęlęľkęp"vipę|őĘą-Nę_m--ze!iłIĺz"g-!q!ÉP-c$ĺéľ9l'



2011.2014' év átmeneti|eg szabad pénzeszköz |ekötése

Bank futamidő Lekötés
értéknapia

Lekötés Iejárata Osszeg

MKB 1 hét 2011.01 .04 2011.01 .11 500 000 000

MKB 2 hét 2011.01.O4 2011.01.18 500 000 000

MKB 3 hét 201 1.01 .06 20'11.01 .27 500 000 000

MKB 1 hét 2011.01 .11 2011.O1 .18 500 000 000

MKB 2 hét 2011.O1 .18 201't.02.01 500 000 000

MKB 2 hét 2011.01.27 2011.02.10 500 000 000

MKB 2 hét 2011.02.01 2011.02.15 300 000 000

MKB 2 hét 201't.02.10 2011.02.24 500 000 000

MKB 2 hét 2011.02.15 201.ĺ.03.01 300 000 000

MKB .1 hét 201 í.03.01 2011.03.08 300 000 000

MKB 1 hé| 2011.03.08 2011.03.16 300 000 00c

MKB 5 nap 2011.o3.2Ą 20't1.03.30 300 000 00c

MKB 2 hét 2011.03.24 2011.04.07 300 000 00c

MKB 3 hét 20't1.03.24 2011.04.14 300 000 ooc

Volksbank 2 hét 201'1.04.07 2011.04.21 300 000 00c

Volksbank 2 hét 20't1.04.'.t3 2011.04.27 500 000 00c

Volksbank 1 hónao 2011.O4.13 201 1 .05.1 3 500 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.04.13 201 1.05.04 500 000 000

Volksbank 2 hé| 2011.04.14 2011.04.28 300 000 00c

Volksbank 3 hét 201'.t.04.27 2011.05.18 500 000 000

MKB 3 hét 2011.05.04 2011.05.25 500 000 000

MKB 3 hét 2011.05.06 2011.05.27 200 000 000

Volksbank 3 hét 201 | .05.13 201 1.06.03 500 000 000

Volksbank 3 hét 201 1 .05.18 2011.06.08 500 000 000

MKB 1 hét 2011.05.25 201 1.06.01 1 50 000 000

MKB 3 hét 2011 .05.25 2011.06.15 500 000 000

MKB 2 hé| 2011.05.27 201,ĺ.06.10 200 000 000

Volksbank 1 hé| 2011.06.09 2011.06.16 500 000 000

Volksbank 2 hét 201 1 .06.1 5 2011.06.29 500 000 000

Volksbank 1 hét 201 1 .06.1 6 2011.06.23 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.06.21 2011.07.12 1 50 000 000

ýoIksbank 2 hét 201't.06.23 2011.07.07 500 000 000

ýoIksbank 1 hét 2011 .06.29 2011.07.06 200 000 000

ýoIksbank 2 héÍ 2011.07.05 2011.O7.19 300 000 000

ýoIksbank 3 hét 2011.O7.06 2011.07.27 500 000 000

ýoIksbank 26 nap 2011.07.06 2011.08.01 500 000 000

ýoĺksbank 3 hét 2011.07.12 2011.08.02 s00 000 00c

MKB 1 hét 201't.07.19 2011 .07.26 300 000 00c

ýoIksbank + hét 2011.07.26 201',t.08.23 300 000 00c

Volksbank ĺ hét 2011.O7.27 2011.08.24 300 000 00c

Volksbank ĺ hét 2011.08.02 20í.|.08'30 500 000 00(

cłB ] hét 2011.08.23 20í 1.09.13 300 000 00c

Volksbank 2 hét 2011.08.24 2011.09.O7 300 000 00c

Volksbank 3 hét 2011.08.30 2011.09.20 300 000 00c

Volksbank .ĺ hónap 2011.09.01 20't1.10.02 200 000 00c

Volksbank 2 hét 20.ĺ1.09.16 2011.09.30 350 000 00c

Volksbank 2 hét 2011.09.23 2011.10.07 500 000 000

Volksbank 2 hét 2011.09.28 2011.10.12 300 000 000

Volksbank 3 hét 201 1 .1 0.05 2011.10.26 350 000 000

MKB 2 hét 2011.10.04 2011.10.18 300 000 000

Volksbank 22 nao 2011.10.11 2011.11.02 500 000 000

Volksbank 4 hét 2011.10.11 2011.11.08 500 000 000

ýoIksbank 5 hét 2011.10.11 2011.11.15 500 000 000

Volksbank 5 hét 2011.10.11 2011.11.22 500 000 000

ýoIksbank 1 hét 2011.10.18 2011.11.25 300 000 000

ýoIksbank 3 hét 2011.11.21 2011.11.1',! 400 000 000

ýolksbank 3 hét 2011.10.26 2011.11.16 350 000 000

ýoIksbank 3 hét 2011.11.08 2011.11.29 500 000 000

r/olksbank 1 héĺ 20't1.11.03 2011.11.10 250 000 000



Volksbank 3 hét 1 1.03 201',l 1.24 500 000 000

ctB 3 hét zu 1 1.15 2011 2.06 500 000 000

Volksbank 2 hét 20 1 1.18 2011 z.uz 250 000 000

Volksbank 3 hét 20 1 1.22 2011 z. tJ 500 000 000

Volksbank 2 hét zv 1 1.24 2011 2.08 500 000 000

ctB 17 nao 20 I 2.02 2011 2.19 500 000 000

ctB 2 hét 20 1 2.02 2011 2.16 250 000 000

Volksbank 16 nap 20 1 2.06 2011 2.22 500 000 000

ctB 2 héÍ zv 1 2.O8 2011 2.22 500 000 000

Volksbank 3 hét ZU 1 2.13 2012.01 .O3 500 000 000
y'olksbank 3 hét zu 1 2.16 2012.01 .06 250 000 000

llB 3 hét 20 1 2.21 2012.01.11 250 000 000
y'olksbank .ĺ9 nap 2011 2.22 2012.01 .10 350 000 000
y'olksbank 19 nap 201'l 2.22 2012.01.10 500 000 000
y'olksbank 2 hét 2012.01.03 2012.O1 .17 500 000 00c

r/olksbank 18 nap 2012.01.06 20't2.01.24 250 000 00c
y'olksbank 25 naD 2012.01 .06 2012.01 .31 250 000 00c
y'olksbank 4 hél 2012.01 .10 2012.02.07 350 000 00c

ýoIksbank 4 hét 2012.01.10 2012.O2.O7 500 000 00c

ýoIksbank 4 hét 2012.01 .17 2012.02.14 500 000 00c
y'olksbank 4 hét 2012.01 .17 2012.02.14 500 000 00c

ýoIksbank 3 hét 2012.01.31 2012.02.21 250 000 00c

ýoIksbank 3 hét 20'12.02.o7 2012.O2.28 500 000 00c

ýoIksbank 4 hét 2012.02.07 2012.O3.06 250 000 00c

r/olksbank 4 hét 2012.02.14 20't2.03.13 500 000 00c

ýoIksbank 5 hét 2012.02.14 2012.03.20 350 000 00c

ýolksbank 8 hét 2012.O2.10 20't2.04.06 1 50 000 00c

ýolksbank 5 hé| 2012.02.21 2012.03.27 250 000 00c

ýoIksbank 5 hé| 2012.O3.06 2012.O4.11 250 000 00c

ýolksbank 5 hét 2012.03.13 2012.04.17 1 50 000 00c

ýolksbank 36 nap 2012.O3.20 2012.O4.25 500 000 00c

ýoIksbank 37 nap 2012.03.27 2012.05.03 300 000 00c

ýoIksbank 43 nap 2012.O3.27 2012.O5.09 300 000 00c

ýoIksbank 5 hét 2012.04.11 2012.05.16 400 000 00c

ýoIksbank 6 hét 2012.04.11 2012.05.23 500 000 00c

ýoIksbank 7 hé| 2012.04.11 2012.05.30 500 000 00c

ýoIksbank 7 hét 2012.O4.17 2012.06.06 400 000 00c

ýolksbank 7 hét 2012.04.25 20't2.06.'t3 300 000 00c

ýoIksbank 6 hét 2012.O5.09 2012.06.20 300 000 00c

ýolksbank 6 hét 2012.05.16 2012.06.27 500 000 00c

ýoIksbank 6 hét 2012.05.23 2012.O7.04 500 000 00c

ýoIksbank 6 hét 20.ĺ2.05.30 20't2.07.11 500 000 00c

ýoIksbank 6 hét 2012.06.06 2012.07.',!8 300 000 00c

ýoIksbank 6 hé| 2012.06.13 2012.07.25 300 000 00c

ýoIksbank 6 héĺ 2012.06.20 2012.O8.01 400 000 00c

ýoIksbank 7 hét 2012.07.04 2012.08.22 500 000 00c

ýoIksbank 7 hét 2012.07.11 2012.08.29 500 000 00c

ýoIksbank 7 hét 2012.07.18 2012.09.05 300 000 00c

ýoIksbank 6 hét 20't2.08.01 2012.09.12 250 000 00c

VIKB 27 nao 2012.08.22 2012.09.18 400 000 00c

VIKB 4 hét 2012.08.22 20.ĺ 2.09.1 9 200 000 00c

/olksbank 4 hét 2012.08.29 2012.09.26 200 000 00c
y'olksbank 4 hét 2012.09.05 2012.10.03 300 000 00c
y'olksbank 4 hét 2012.09.12 20't2.10.10 250 000 00c

r/olksbank 4 hé|. 2012.O9.19 2012.10.17 500 000 00c
y'olksbank 5 hét 2012.09.20 2012.10.25 400 000 00c
y'olksbank 5 hét 20'12.09.26 2012.10.31 400 000 00c
y'olksbank 3 hét 2012.10.10 2012.10.31 300 000 000

Volksbank 27 na9 2012.10.11 2012.11.07 300 000 000

Volksbank 34 nap 2012.10.11 2012.11.14 500 000 000

Volksbank 1 nap 2012.10.11 2012.11.21 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.10.17 20'12.11.28 400 000 000
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ýoIksbank 1 naD 2012.10.25 2012.12.05 400 000 000
Volksbank 42 nap 2012.'t0.31 2012.12.12 400 000 000
Volksbank 6 hét 2012.11.07 zvtz-tz-tY 200 000 00(
Volksbank 50 nap 2012'11.1Ą 2013.0 t.03 500 000 00c
Volksbank 7 hét 2012.11.21 2013.01 .09 500 000 00c
Volksbank 7 hét 2012.11.28 2013.01 .16 400 000 00c
Volksbank 7 hét 2012.12.05 2013.01 .23 200 000 00c
Volksbank 26 nap 2013.01.04 201 3.01 .30 500 000 00c
Volksbank 33 nap 20't 3.01.04 2013.02.06 500 000 00c
ýoIksbank 5 hét 2013.01.09 2013.02.13 200 000 00c
ýoIksbank 6 héÍ 2013.0'ĺ .09 2013.02.20 500 000 00c
ýoIksbank 7 hét 2013.01.09 2013.O2.27 500 000 000
/olksbank 7 hét 2013.01 .16 2013.03.06 400 000 000
/olksbank 7 hét 2013.01 .23 2013.03.13 200 000 000
Volksbank 7 hét 2013.01.30 2013.03.20 200 000 000
Voĺksbank 7 hét 2013.02.06 2013.03.27 500 000 000
Volksbank 7 hét 2013.02.13 2013.04.03 200 000 000
Volksbank 7 hét 2013.02.20 2013.O4.10 400 000 000
ýoIksbank 3 hé| 2013.03.06 2013.04.17 400 000 000
ýoIksbank 5 héĺ 20.ĺ 3.03.13 2013.04.24 300 000 00c
ýoIksbank 40 nap 2013.03.21 2013.04.30 500 000 000
Volksbank 48 nap 2013.03.21 2013.05.08 500 000 000
Volksbank 6 hét 20'13.04.03 201 3.05.'t 5 300 000 000
Volksbank 6 hét 20'13.04.10 2013.05.22 200 000 000
Volksbank 48 nao 2013.O4.11 2013.05.29 400 000 000
Volksbank 55 nao 2013.04.11 2013.06.05 400 000 000
Volksbank 52 nap 2013.O4.11 2013.06.12 400 000 000
Volksbank 33 nap 2013.04.17 201 3.06.1 I 400 000 000
ýoIksbank 9 hét 2013.04.24 2013.06.26 300 000 00c
ýoIksbank 34 nap 2013.04.30 2013.07.03 300 000 00c
ýoIksbank 9 hét 20'13.05.08 2013.07.10 400 000 00c
r/olksbank 9 hét 2013.05.15 2013.07.17 200 000 00c
Volksbank 9 hét 2013.O5.22 2013.07.24 200 000 00c
Volksbank 9 hét 2013.05.29 2013.07.31 400 000 00c
Volksbank 8 hét 2013.06.05 2013.07.31 400 000 000
Volksbank 71 nap 2013.06.12 2013.08.22 500 000 000
ýoIksbank ĺ0 hét 2013.06.19 2013.08.28 200 000 000
ýoIksbank 10 hét 2013.06.26 2013.09.04 200 000 000
Volksbank í0 hét 2013.07.03 2013.09.11 300 000 000
Volksbank 10 hét 2013.07.10 2013.09. t I 300 000 000
Volksbank í0 hét 2013.07.',t7 2013.09.25 200 000 00c
Volksbank 9 hét 2013.07.3'l 2013.10.02 300 000 000
Volksbank í0 hét 2013.07.31 20í 3.10'09 300 000 000
ýoIksbank |łl nap 20í 3.08.30 201 3. í 0.1 6 400 000 000
ýoIksbank 34 nap 2013.09.18 2013.10.22 400 000 000
y'olksbank 42 nao 2013.09.18 2013.,ĺ0'30 400 000 000
Volksbank 48 nao 201 3.09.1 I 201 3.1 I .06 400 000 00(
Volksbank 6 hét 2013.10.02 2013.11.13 300 000 00c
Volksbank 6 hét 2013. í 0.09 2013.11.20 300 000 00c
Volksbank 47 nap 2013.10.11 2013.1't.27 300 000 00c
ýoIksbank 54 nap 2013.10.11 2013.12.04 300 000 00c
Volksbank 61 nap 2013.10.11 2013.12.11 300 000 000
Volksbank 68 nao 2013.10.11 2013.'t2.18 300 000 000
Volksbank 68 nap 2013.10.11 2013.12.18 300 000 000
Volksbank 57 nap 2013.10.22 2013.'t2.18 400 000 000
Volksbank 70 nap 201 3.10.30 2014.0'.t.08 300 000 000
Sberbank 70 nap 2013.11.06 2014.01 .15 400 000 00c
Sberbank 70 nap 2013.11.13 2014.01.22 300 000 000
Sberbank 70 na9 2013.11.20 2014.01 .29 300 000 000
Sberbank 70 nap 2013.11.27 2014.02.05 300 000 000
Sberbank 35 nap 2013.12.04 2014.01 .08 1 50 000 000
Sberbank 35 nap 2013.12.11 2014.01.'t5 300 000 000
Sberbank 21 nap 2013.12.18 2014.01 .08 ĺ50 000 000



Sberbank 35 nap 2013.'.12.18 2014.01 .22 300 000 00c

Sberbank 22 nap 2013.01.07 2014.01.29 400 000 00c

Sberbank 28 nap 2013.0'1 .08 2014.02.05 300 000 00c

Sberbank 35 nap 2013.01.08 2014.02.12 I 50 000 00c

Sberbank 35 nap 2013.01 .08 2014.02.12 150 000 00c

3berbank 35 nap 2014.01 .15 2014.02.19 400 000 00c

Sberbank 28 nap 2014.01 .15 2014.02.12 300 000 00c

ekötve összesen 2o14 01 20 Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 2 900 000 00c

á||ami hozzáiáĺu|ások fo|yószám|a sberbank (vo|t Vo|ksbank) 10 263 22Ą

rĺvataI fo|voszám|a eqYenleq Sberbank (vo|t VoIksbank) 3 776 512
(oltséqvetési számla eoven|eqe 2014.o1.20 Sberbank (vo|t Vo|ksb 160 062 í16

Bankonként összesen

Bank futamidő Lekötés
őrłőknania Lekötés Iejárata Osszeg

KH Bank
Raiffeisen f

öoeroanK
(volt
Volksbank) 59 200 000 00c

MKB I 350 000 000
ctB 2 300 000 000


