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Képvĺselő.testiilete számára

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabályzatárő| szó|ő 3612014.

CxI.06.) szźmí ĺinkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése alapjan ,,Minden hónap rendes
iĺlésének állandó napirendi pontja a polgármesteľ írásos tájékoztatőja a lejríľt határidejií
testiileti hatźlrozatok végrehajtásźltőI, az e|őző képviselő-testiileti ülés óta tett fontosabb
intézkedésekĺől, a jelentősebb eseményekľől és az cĺnkoľmányzati pénzeszkozök átmenetileg
szabaď rendelkezésű részének péľzpiaci jellegű lekötéséről.''

Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testületi ĺilés időpontj a:2015. jarluźlt 22. .. sz. napiľend

Táľgy: Polgáľmesteľi tńjékoztatő
végrehajtásáľól, 

^z 
e|őző ůilés őta

eseményekľől és az tinkormányzati
ľészének pénzpiacĺ jellegű lektitéséről

a lejáľt hatáľidejĺĺ testĺileti határozatok
tett fontosabb intézkedésekľől' a jelentősebb
pénzeszkiiziik átmenetileg szabadľendelkezésíí

A napiľendet nyílt ülésen lehettźrgya|ni, dĺintés nem szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzü5l'i Bĺzottság véleményezi tr
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezí tr

Határ ozati j av as|at a bizottság szźlľrrźlr a:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés me stárw a|źsźú.
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Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Torvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegĺző

nevében és megbízásából:

ýttu"Lfr,k
Dľ. KovácsĺGabľiella
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Hĺ
Dľ. Kocsis M:áté
Pol$źrmester ,*.



P o lg áľme s teľĺ tájékoztatő

a 2015. január 22.i
képvĺselő-testiiletĺ

ĺilésľe

,,(1) Minden hónap rendes Ĺilésének á||anďő napirendi pontja a polgĺĺľmester íľásos
tájékoztatőja a lejárt hataľidejtĺ testĹileti hatttrozatok végĺehajtásttről', az e|őzo képviselő-
testiileti tilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľől és az
önkormányzati pénzeszktizok átmenetileg szabad rendelkezésű részének péľzpiaci jellegÍĺ
lekötéséről.''

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



Tájékoztatőa|ejárthatźriďejűképviselő-testti|etihatározatok
végľehaj tásźnől

Tĺsztelt Képviselő.testüIet !

A lejárt határĺdejíĺ képviselő.testületi határozatok végľehajtásáľól az a|ábbi
jelentést adom:

ravaslat a 0-3 éves korú głeľmekek dtmeneti otthonafeladatelldtds
feliilvizsgúIatdra

69t2014. (rV.23.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest Főviĺros IX. keľĹilet Ferencvárosi onkoľmźnyzatta| személyes
gondoskodás keretébe tartoző gyeľmekjóléti alapellátás, azon belül gyeľmekek átmeneti
otthona ellátás targyźĺban a Képviselő-testĺilet 17312006. (IV.l1.) szźmŕlhatźrozata a|apjźn
elfogadott, a 6612007 . (II.15.) szĺímú és a 1 t5l20}8. (II.27 .) szánÍlhatfuozataival módosított
2006. április 0l. napjától hatályos, hatźtĺozatlan idejű ellátási szerzőđés módosításanak
javaslatát oly módon, hogy a szo|gźitatźtsi díj méľtéke a lekötött 1 ferőhely tekintetében
2014. évtől a KSH adatközlés szerinti infláció métékével,20|4. évre 1l'900,- Ft.tal, évente
emelkedik, további VIII. kerületi állandó lakóhelyrĺ gyermek ellátása esetén napi 5.000,-
Ft/fő, de maximum 1.825.000,- Ft/fólév térítési díj kerĹil megállapításra.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|4. április 23.

2. felkéri a polgáľmestert az előterjesztés mellékletétképezt5 szerzőďés módosítás aláításáta.

Felelős: polgármester
Hatźridó : 20| 4. május 09.

3. felkéri a polgáľmestert' hogy az 1 fii felettí szo|gá|tatás igénybevételének fedezet
biztosításźÍ sztikség esetén terjessze a Képviselő-testiilet elé.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: legkésőbb a Képviselő-testtilet 20|4. december havi rendes ülése.

4. a) a határozat |. pontjában foglalt szerződés módosítás fedezetéül a 11303 cím.
ellátottak pérube|ijuttatása e|őirźnyzaton belül az önkoľmźnyzati segély e|őirányzatát jeliili
meg.

b) u a) poĺrtban foglaltak miatt az onkoľmanyzat kjadás 11303 cím _ kdtelező feladat _
ellátottak pénzbe|ijuttatása e|őkźnyzatrő| I|,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11301 cím dologi _
kĺjtelező feladat _ elóir źnv zatáĺa.



c) előzetes kötelezettséget vállal ahatározat 1. pontjában foglalt szerződés inflációval tĺjľténő
évenkénti emelésére hatfuozat|anidőľe, melynek fedezetę az onkormźnyzat saját bevétele.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő : 20|4. źlpri|is 23.

5. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatátrozatban foglaltakat 2014. évi költségvetés következő
módosítása és az azt követő évek költségvetése készítése soľán vegye figyelembc.

Felelős: polgármester
Határidő : költségvetési ľendelet következő módosítása

A Humánszolgáltatásĺ Ügvosztálv Humánkancsolatĺ lľoda tájékoztatása alapján: A
szeľződésben megbatározott 1 fő féľőhely felettÍ igény nem volt, ezért fedezet
biztosításáľa nem volt szĺikség.

A Pénzĺigvi Üwosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testtitet 69t20t4. (Iv.23)
számr'i határozatálnak 4. pontjában foglaltak esetében a költségvetési módosítása a 2014.
évĺ ktiltségvetésről sző|ő 312014. (II.13.) önkoľmányzati ľendelet módosításáról szĺĎlĺó

17 12014. (v. 15.) számú łinkoľmányzati ľendeletben végľehajtásľa keľĺilt.

r av as l at p dly úzat kiír d s dr a l a kó ép íil ete k e n er g i űtak űr é ko s fe I új ít ús a é s
kor s zer íís ítés e tdrgl úb an

121ĺ2014. (vI.11)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a lakóéptiletek energiatakarékos fe|tljítésźra és koľszeľÍĺsítésére 31.000'0 e Ft
keretösszegben páIyźlzatot hiľdet, és e|fogadja az előteľjesztés mellékletét képező
ptiyäzati felhívást.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: z0Ĺ4.június 1 1.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a pá|yazati felhívás wwwjozsefuaros.hu
honlapon és a Józsefuiĺľos című újságban töľténő megjelentetésről.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: honlap z}|4.junius 13., az újság következő |apszáménak megielenése

a) az l. pontban foglaltak miat| az onkoľmanyzatkíadás |1705 cím - önként vállalt
feladat _ kiadás fe|ha|mozźtsi célú támogatások źi|aľ'hánaftáson kívülre e|őĺrźnyzatźn
belül a tźrsashźnak felújítása vissza és vissza nem térítendő támogatás előirĺĺnyzatźĺő|
1.550,0 e Ft-ot átcsoportosít a ll705 cím - önként vállalt feladat - kiadás felhalmozási
célú támogatás államhánartáson kívülľe e|őiráĺyzattáľa taľsasházak energiatakaľékos
felújításaľa, koľszerűsítéséľe nyujtandó vissza nem térítendő tĺĺmogatás címén.
b) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a költségvetésľől szóló rendelet következő módosításźnáI
az a) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős:polgármester 
5

3.



Határiđő: legkésőbb 2014. decęmber 31.

4. a)2015. évtőI2024. évig összesen 29.450,0 e Ft-ľa _20|5. évtő|2023. évig évente 3.100
e Ft-a, 2024. évben 1.550,0 e Ft-ľa - előzetes kötelezettséget vá||a| - ĺjnként vállalt
feladat - az Önkoľm áĺyzat adóbevételeinek teľhére.
b) felkéri a polgármestert, hogy a ktivetkező évek költségvetésének tervezéséné| az a)
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|5-2024. évek költségvetésének tervezése

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv Gazdálkodásĺ lľoda tájékoztatása
alapján: a páůyázat eľedményesen lebonyolításra keľůilt' a pá.Jyánat nyeľtese a Baľoss
utca 101., 101/A. számú Táľsasház lett, amelyekkel a szerződés megkiitésľe keľĺilt 2014.
oktríbeľ 3. napján.

A Pénzüevi Ügyosztálv táfiékoztatása atapján: a Képvisető.testĺĺlet if1ĺft74. (fi.il.)
számú határozatálnak 3. pontjában foglaltak esetében a ktiltségvetési módosítása a 20L4.
évi kiiltségvetésről sző, ł'ő 312014. (II.13.) tinkoľmányzati ľendelet mĺídosításáről szólől
3112014. (VIII.29.) számú iinkoľmányzati rendeletben végľehajtásľa keľült, a 4. pontban
foglaltakat az iigĺosztáiy a 2015.2024 évek költségvetésének teľvezésekoľ fig5relembe
veszi.

.Iavaslat a KaÍica Bölcsőde és Napktizi otthonos ovoddval kapcsolatos
dtintés ek meg hozataldra

Í2sl2014. (vI.11)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Katíca Bĺilcsőde és Napkĺizi otthonos ovoda bölcsődei részlegének szakalka|mazott
engedéIyezett létszámát _ kötelezó felađatellátás érdekében - 2014. szeptembeľ 01.
napjátőI 1 fovel megemeli, így a költségvetési szerv kötelező feladat engedélyezett
Iétszáma20|4. szeptember 01. napjátóI 47 főrőI48 fore módosul' összes engedélyezett
|étszétma 49 f(5rő1 50 ftĺľe módosul.

Felelős : polgĺíľmester
Hatándí|: Zll4.junius 1 1.

2. az iĺÍézmény engedé|yezett álláshelyeinek 20|4. szeptembeľ 01. napjától 1 fővel töľténő
emelése 2014. évben 646 e Ft fedezetet biztosít azá|talános taľtalék terhére.

Felelős: polgiíľmester
Hataĺidő: z}|4.junius 1 1.

3. Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda létszámának egy fővel töľténő megemelése
miatt tartós működési kĺjtelezettségetvźt|Ia|, melynek költsége évente 2.075 eFt.

Felelős: polgiíľmester
HatáľlđíS: 20| 4.június 1 1 .

4. A2. pontban foglaltak miatt



a) az onkoľmányzat kiadás t1|07-O2 cím mfüĺjdési cél és általános taľtalékon belül az
általános taľtalék _ k<itelező felađat _ e|oirźnyzatźrőI646,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím _ kötelező feladat _ ťtnanszirozási mfütjđési kiadáson belül azirźnyítőszeri
támogatásként folyósított támogatás kiutalása elóirźnyzatára 588,0 e Ft-ot, . a kiadás
11108-02 cím _ önként vállalt feladat _ finanszírozźsi mfüödési kiadáson belül az
irźnyítőszetitźtmogatźtsként folyósított tiímogatás kiutalása előirányzatětra 58,0 e Ft-ot.

b) A Katica Bolcsőde és Napközi otthonos óvoda 72|00-16 cím bevételi finanszírozási
mfüodési bevételen belülaz kźnyítőszervi támogatasként folyósított támogatás fizetési
szám|án tĺiľténő jőváírása_kote|ezó feladat _ e|ófuányzatát 588,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezeĺbeliil a rendszeres személyi juttatás _ kĺltelező feladat -
e|ófuźnyzatźLt 463,0 e- Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó
előirźnyzatźú125,0 e Ft-tal megemeli 2014. szeptember l-től 1 fő bölcsődei álláshely-
bővítés címén.
c) A Katica Btilcsőde és Napközi otthonos ovoda 72100-|6 cím bevételi finanszírozási
mfüĺjdési bevételen belül az fuźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szétmlźntĺirténő jóváirása_ cinként vá||alt feladat _ e|ofuźnyzatát 58,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttaÍts, ezen belül a caieteľia _ önként vá|Iaĺt feladat - eLőirényzatźn 43,0 eFt-
ta|, amunkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźtjáľu|ási adó előfuźnyzatát 15,0 e Ft-
tal célj elleggel megemeli l ftĺ álláshely cafeteria j utt atása címén.
d) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet k<jvetkező módosításanál a
hatáĺ o zatb an fo glaltakat vegye ťr gyelemb e.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. szeptember 1., valamint a đ) pontnállegkésőbb 2014. december 31.

5. jóváhagyja a Katica Btjlcsőde Szakmai Progľamját az eIote1esztés melléklete szerinti
taľtalommal 20 1 4. j úlius 0 1 . napi hata|yba lépéssel.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: zll4.június 1 1.

6. felhatalmazzaapolgármestertahatátozat 5. pontjában meghatarozott dokumentum
a|źitására.

Felelős: polgármester
Hatrĺľidő: zllL.június 1 l.

7. a Katica Bĺilcsőde és Napközi otthonos óvodában múk<idő bölcsődei Érdekképviseleti
Fórumba Srĺntha Péteľnét de|egáIja,

Felelős: polgáľmester
Hataridő: zĺl4.június 1 1.

8. jóvĺáhagyja a Katica Bĺĺlcsőde és Napkĺizi otthonos ovoda bĺjlcsődei Érdekképviseleti
Fórum Szabá|yzatát az e|őterjesztés melléklete szerinti taľtalomma| 20t4. július 01. napi
hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: zD|4.jrinius 1 1.



9. fę||1afg,|Ínaz.z.a a po|gármęsteľt
aláírásáta.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: zDt4.június 1 1.

a hatfuozat 8. pontjában meghatátozott dokumentum

A ti Iroda tájékoztatása alapján: A
Katica Btĺlcsőde és NapktizÍ Otthonos a vezetőjének tájékoztatása a Képviselő.
testület diintéséről megttirtént. A Szakmai Pľogram, valamint az Erdekképvĺseleti
Fóľum Szab á|y zat aláírás ľa keľült.

A PénzüeYi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 125t2014. (vI.11.)
számú határozatának 4. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetési módosítása a2014.
évi kłiltségvetésről szőI'ő 312014. (II.13.) iinkormányzati rendelet módosításáról szóló
31120|4. (vilI.29.) számú tinkoľmányzatĺ ľendeletben végľehajtásľa keľült.

Javaslat a Polgdrmesteri Hivatai a,,Megvdltozott munkaképessěgíí emberek
r e h ab ilit d ciój ú n a k é s fo g l aI k o zt at d s dn a k s e g ítés e,, e ln ev e ztĺ s íí ki emek

p roj e kÍb en v aIó r é szvételér e

132t2014. (vI.11.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. felkéri jegyzőt a ľÁuop-l.I.t-I}lt ,,Megváltozott munkaképességű embeľek
rehabilitáciőjanak és foglalkoztatásźnak segítése'' című kiemelt projektben a vonatkozó
kérelmek benyújtásaľa, a tánogatásí szerződés és a munkavállalókkal a foglalkoztatási
szer zo dések me gk<ité s ére ;

Felelős: jegyző
Hatĺĺľidő: zDl4.junius 3 0

2. a) elfogadja, hogy a megváltozott munkaképességiĺ munkavállalók foglalkońatása sorĺĺn
apźiyázati péĺueszkozbol abetegszabadság és atźlppéĺlz kifizetői kcitelezettség összegét
az Önkoľmźnyzat ťlnanszirozza, melynek összege 20|4. évben megközelítőleg 300,0 e
Ft.
b) előzetes kötelezettséget vá|Ia| az onkoľmáĺyzat saját bevételének terhéľe M a)
pontban foglalt többletköltségek címén 20|5. évre 300,0 e Ft ĺĺsszegben.
c) az a) pontban foglaltak miatt a Polgármesteri Hivatal |2202 cím - kötelező fe|adat _
munkaadót teľhelő jĺĺľulékok eloirźnyzatárőL és ezze| egyidejűleg a ťlnanszírozási
mfüödési bevételen bellđ.| az irźnyítőszeľvi tiĺmogatásként folyósított tźlmogatás ťlzętési
szárĺiźtn töľténő jőváírása e|őirźnyzatáról 300,0 e F-ot átcsopoľtosít a Polgáľmesteri
Hivatal 1220|-03 cím - önként vźt||a|t fe|adat _ munkavállalót terhelő jáľulékok és
szociális hozzájáralási adó e|őirźnyzatára, valamint aťlnanszírozási mfüĺidési bevételen
belül az kźnyítőszeľvi tlĺmogatásként folyósított támogatás fizetési szźmlźľ' történő
j őv áír ása e|őir źny zatźr a.

d) az onkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszirozási kiadáson be|il az
irźnyitőszervi támogatásként folyósított tlĺmogatás kiutalása _ kötelező feladat _
elofutnyzataľól 300'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a mfüödési finanszírozási kiadáson be|i| az
irźlnyítőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat _
előirźnyzatźlra.



e) felkéri a polgáľmestert, hogy költségvetésľől szóló rendelet következő módosításánál,
valamint a 2015, évi költségvetés tervezésénéI a 2. pontban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. december 3l-ig, valamint a20I5. évi költségvetés tervezése

3. apá|yźzat havonta a tényleges kiťrzetés elszámolasát követően töľténő utófinanszítozása
miatt a kifizetések megelőlegezésének fedezetéül a Polgáľmesteri Hivatal
kötelezettséggel nem terhelt pétueszkozét j elĺlli meg.

Felelős : polgáľmeste 4 jegyzó
Hatĺĺľidő : 20 I 4. páIy ázat elszámolásái g

łtőĘékoztatásaalapjánŻaz1.ponttekĺntetébena
TAMOP.1.1.1-12ĺ1 ,,Megvźitozott munkaképességű embeľek ľehabĺlitácÍójának és

foglalkoztatásának segítése'' című kiemelt projektben a támogatásĺ kéľelmek
benyújtásľa keľültek' 5 fő tekintetében támogatási szerződés keľült a|áírásra 2014.
oktĺĺbeľ és decembeľ hĺĎ között. Az munkaerőigény bejelentés folyamatos, alkalmas jeltilt
esetén a Hivatal további foglalkoztatást ĺs vállal.

A 3. pont tekintetében a 2014. évi páiyánatok elszámolása még folyamatban van,
váľhatóan 2015 febľuáľjáig lezárul.

A Pénzüevi Ügyosztálv táfiékoztatálsa alapján: a Képvĺselő.testület 132ĺ2014. (W.11.)
számrĺ batározatźlnak 2. pontjában foglaltak esetében a ktĺltségvetési módosítása a 2014.
évi kiiltségvetésľől sző'lrő 312014. (II.13.) iinkormányzati ľendelet módosításárő| sző|ő

3Il2014. (V[I.29.) számú tinkoľmányzatĺ ľendeletben végľehajtásľa keľült, a 2. b)
pontban foglaltakat az iigyosztáiy a 201.5. évĺ költsógvetés teľvezésekor figyelembe veszi.

ravaslat a Corvin Sétdny Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi diintések
meghozutaldra

139t20r4. (Vr.2s.)
A Képviselő-testület, mint a Corvin Sétany Kft. tobbségi tulajdonosa helyi településrendezés,
településfejlesztés önkormányzatifeladata ellátása éľdekében úgy dönt, hogy

1. a Corvin Sétany Kft. tĺjľzstőkéjeleszźlllításra keľüljön mínusz 565'000 Ft összegľe és

ezze| egyidejrĺleg felemelésre keľüljön 3.000.000,- Ft-ľa 3.565. 000 Ft pénzbeli
hozzájara|ás szolgáltatźsával' (ebből onkormányzat tagot terheli I.785,646 Ft és

Futuľeal Delta Kft. tagot terheli |.779.354Ft).

Felelős : polgĺírmester
Hatĺĺľidő: 20|4. augusztus 3l.

2. az |. pont alapjan az onkoľmźnyzat tag |.785.646 Ft péľľ;be|i tĺirzstőke emelés
befizetését vźi|alja.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Hatĺĺľidő: 20|4. augusztus 3 1.
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6.

4.

5.

7.

8.

3. visszavonja a 32|12O13.(V[I.29.) szétm,ű határozatának 4. poĺtját, mely szerint a
Corvin Sétlĺnv Kft.-nek az onkormźnvzatfelé 7.500.000 Ft-ot vissza kell fizetni.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 201- 4.június 25.

a Corvin Sétany Kft. 3.500'000 Ft cisszegú
részér e fizessen vissza.

tagi kölcsönt Futuľeal Delta Kft. tagja

Felelős: polgármester
Határíđő : 20| 4. szeptember 1 5.

a Corvin Sétany Kft. saját tőke helyzete 20|4. szeptembeľ 30. napjéra készítendő
közbenső péľwÍigyi beszámoló adatai a|apján keľiiljön ismételten felülvizsgálatra és
annak alapjźn, amennyiben szfüséges, a tőkehelyzet ľendezésével kapcsolatos további
:-4!_1-^l!-^|. L!.---!L^'. ^ '..^^f^ĺ^|2 Á*-L!-^1- l-^-..ĺ:^-^l' 

-.^-Ĺ--^.-ĺ.^llltg;l,l(ęuUsęK t.ll.Byaualr .1 llręBręrętu uulllęsęl( lŚ'9IurJęIręÁ. IIIęBIIUaiíLiíIIó.

Felelős: polgiíľmester
Hataĺidłĺ: 2'01 4. október 3 1 .

fe|hatalmazza az onkormrínyzat képviseletében eljaľó tulajdonosi képviselőt, hogy a
Corvin Sétany Kft. tagi határozataínak meghozata|a során az (a) I-a. pontokban
meghatáľozott döntését, és (b) a Táľsaság a Polgari Törvényktinyvről szőIő 20|3. évi
V. tcirvény rendelkezéseinek megfelelően továbbmfüödéséľe tovább és - eĺľe
tekintettel_ a Ptk. rendelkezéseinek való megfeleléshez szfüséges taľsasági szerződés
módosításokľa vonatkozó dtjntéseket képviselje és a szfüséges dokumentumokat
a|áírja.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20|4. augusztus 31.

fe|hata|mazza a po|giĺľmesteľt a társasági szerződés taggytĺlés dĺintéseit követő
mó do sításai nak a|áít ásźlt a.

Felelős : polgĺíľmester
Hataridő: taggyűlés döntését kĺivetően

ahatározat2-3.pontjábanfoglaltakmiaÍtazonkormĺínyzat
a) kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általános tartalékon be|i| az általĺános tartalék
_ kötelező feladat _ előkźnyzatźtrőI1.785.600 Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11502 cím -
önként vál lalt feladat _ b eruhźnási el őiranyz atźr a tór zstőke emelés címén
b) bevétel 11603 cím - önként vá|Ia|t feladat _ felhalmozási e|őirźnyzatétnbe|i| a
részesedések étékesítése és megsztintetéséhez kapcsolódó bevételek és a kiadás
11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belĹil az źůtaltľros taľtalék _
kotelezo fe|adat_ előirźnvzatát7.500.000 Ft-tal tĺirli bevételi kiesés címén.

Felelős: polgáľmester
Hatlíľidő: zll4.június 25.
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9. felkéľi a Corvin Sétlĺny Kft. tigyvezetését,hogy 2014. szeptember 30-i fordulónappal
közbenső méľleget készítsen, amelyet ismertessen a Képviselő-testĹilet előtt.

Felelős: Corvin Sétany Kft. iigyvezető
Hataľidő: közbenső mérleg Képviselő-testiilet elé terjesaése legkésőbb 20|4. október
31.

l0. felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosításanál
ahatétrozat 8. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: legkésőbb 2014. december 31.

A Vawoneazdálkodási és Üzemeltetési tjgyosztálv Gazdálkodási lľoda tájékoztatása
alapján: a tiiľzstőke 2014. szeptembeľ 09. napján leszállításľa keľüIt 3.000.000 x't.ľa, a
Coľvĺn Sétány Kft. végelszámolásához hoz.zájátult a Képviselő.testůilet 15412014.
^ftfi ^- 

\ .(vlrr..é /., szamu natarozataval.
A Tagryĺĺlés 2014. júlĺus 28. napján taggyĺĺlésen kívíil hozott határozattal diinttitt a
határ ozatnak me gfelelő d ii ntés ek m egh oza ta|ár ől.

A Pénzůievi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testĺilet 139t2014. (vI.25.)
számú határozatának 8. pontjában foglaltak esetében a ktiltségvetésÍ módosítása a201'4.
évi kiiltségvetésľől sző|ő 3ĺ2014. (II.13.) łinkoľmányzati ľendelet módosításáľól szólĺó
3|,ĺ2014. (uII.29.) számú iinkoľmányzatĺ rendeletben végľehajtásľa kerÍilt.

Jav as lat T úrs as h dzak tdmo g atós óra

r43t2014. (Vr.2s.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a VIII. kerĹilet, Kálvaľia tér 6. szźtm alattiTársashźz teljes hom|okzatźnak felújítása, a
ftildszinti és az I. emeleti homlokzat eľedeti állapotĺĺnak helyreállítása, és az udvari fijdém
teljes helyreá||ítása éľdekében az onkormányzat cisszesen, bruttó 43.000.000 Ft vissza
nem téľítendő támogatású összeget külĺjnít el a működési cél és általanos taľtalékon beül
az źitalrźnos taľtalék terhére. A támogatási tisszeg folyósításának feltétele, hogy a
kivitelezőt a homlokzat felujításra és az udvaľi fiidém be|yreáIlitásáta kozbeszerzési
eljarás keretében kell kiválasztanl, a miíszaki ellenőri feladatokat pedig a Kisfalu Kft.
lássa el.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: zO|4.junius 25.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy az 1. pont szerinti támogatás fę|haszná|ásaról készítsen
megállapodást, az alábbiak figyelembe vételével:

- a Józsefuláľosi onkoľmányzat bruttó 43 000 000.- Ft vissza nem térítendő
támogatásban ľészesíti a TĺáľsashéEat, a megá||apodás mellék]etét képező költségvetés
szerinti munkak elvégzése céIjábő|,

t1



- a felújítási munkákat a Táĺsasház rendeli meg' a műszaki ellenőrzést a Kisfalu
Józsefuaľosi vagyongazdálkodó Kft. látja el,

- a támogatás fe|haszná|ásanak ellenőrzése céljából, akozbeszerzésekľől sző|ő 20I|.
évi CVIII. t<ĺľvényben foglaltak alapján kozbeszetzési eljaľás keretében vźůasztja ki a
nyeľtes kivitelezőt, a Társashźz a kozbeszerzés lebonyolításźúloz birállő bizottságot állít
fel, melybe az onkoľmáĺyzattagot delegál,

- a Térsashéz a megállapodás szeľinti munkálatokat, illetve annak építési naplóval és
számlákkal töľténő elszámolás tLt 20I 4. december 3 1 -ig köteles elvégezni.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő : támogatási szerzođés a|áírása 20 l 4.j úlius 3 1 -ig

3. aKá|vźriatér 6. szétm alatti Tarsashiĺz teljes homlokzatának felújításáva|, a ffildszinti és
azl. eme|eti homlokzat eľedeti áIlapotának, és az udvari, Szíĺ,ház feletti fijdém szigetelés
és burkoiás teijes heiyreáiiításávai ftidém teijes heiyreáiiításávai kapcsoiatban a Kisfaiu
Kft-t a miĺszaki ellenőri feladatok e||źltásźtra vonatkozóan megbízza, ďíjazása a
közbeszerzési eljárás keretében nyertes kivitelező á|ta| adott árajźn|at3%o-a,

Felelős: polgiíľmesteľ
Hatĺáľidő: a kozbeszerzési e|jarás nyeľtes kivitelezőjével kĺjtĺitt megállapodás a|áirźsźú
követő 30 napon beliil.

4. a) a VIII. kerület, Népszínház u. 22. szětm alatti Tarsashazat a Tarsashazon található
hĺĺľom képmezős mozaikftiz képmezője köztil a kozépkép teljes restauráIásra céljából
egyszeri, 5.000, e Ft összegíĺ, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a működési cél
és általanos taľtalékon beül az általanos tarta|ékterhére.
b) felkéri a polgáľmesteľt a tamogatasi szerzodés elkészítéséľe és annak aláírásźtta.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: a) pont esetén 20|4.június 25.,b) pont esetén 2014.július 3l.

5. ahatźnozat I. és 4. pontjában foglaltak miatt az Önkormźnyzat kiadás 11107-01 cím
mfücĺdési cél és általłános taľtalékon belül az általrános tartalék _ kĺjtelező feladat _
e|őirźnyzatáról 48.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a ||705 cím _ ĺjnként vá||alt feladat _
felhalmozásicélútamogatásoká|IamháztaľtásonkívĹilree|óirźnyzatra.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺľidő: zll4.junius 25.

6. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendeletkövetkező módosításźnát| a
hatźn o zatb an fo glaltakat vegye fi gyel emb e.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: legkésőbb 20|4. december 31.

A Vawoneazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztálv Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapján: a Kálváľia téľ 6. szám a|atti Társasház'za| a támogatási szerződés 2014. július
15. napján a|äírásra keľült' a Népszínhán u. 22. szám alatti Tátsasházzal pedĺg 2014.
július 16. napján. A táľsasházak a szerződésben megielöIt munkálatokat hatáľidőben
elvégezték
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A közbeszerzési eljárást lefolytattáko a Társasház áItaI benyújtott dokumentumok
alapján a Bíľáló Bizottság iĺlése 2014. augusztus 8. napján volt, a nyertes aján|attevő a
Jon Bau Epítőipaľi és Kereskedelmi Kft. lett. A Társasház az aján|attevőve| 20|,4.

augusztus 8. napján ktitt'tt vái|a|kozási szeződést.
A Kisfalu Kft..vel míĺszaki ellenőzésére vonatkoző megbizási szerződést a Táľsasház és

a Kisfalu KÍt.2014. augusztus 11. napján megktittitte.

A Pénzüwi Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: a Képviselő.testület 14312014. (vI.25.)
számú határozatának 5. pontjában foglaltak esetében a kiĺltségvetési módosítása a 2014.
évi ktiltségvetésľől sző..J'ő 312014. (II.13.) tinkormńnyzati ľendelet módosításáľĺíl szólĺi
3112014. (vilI.29.) számú iinkoľmányzati ľendeletben végľehajtásra keľiilt.

ravaslat döntések meghozatalúra a HVT I rehabilitdciós teríilet
v űgl o ng azddl ko dlÍsi feladataival kap cs o latb an

rs3t20r4. (vrr.27.)

A Corvin Sétany Progľam |ezárásźtva| és elszámolásával kapcsolatban a Képviselő-testiilet
úgy dĺint, hogy

1. Lezárja a Coľvin Sétany Szerződéses ľendszerét kĹilönösen az alábbiak érdekében:

o a városrész fejlődése új lendületet kapjon,

o teljesüljenek az ĺinkoľmányzati vagyon-' városĹizemeltetési és lakásgazdálkodási
feladatok és az ezze| összefiiggő önkormĺĺnyzati előnyĺik,

o megvalósuljanak a terület elmaľadt közfeladatai (telepiilésfejlesztés, településrendezés,
település/vaľos üzemeltetési, saját tulajdonú lakás- és helyiség gazdálkodás)'

és elfogadja az e|oterjesztés l. sz. mellékletét képező,,Megállapodás a Coľvin Sétĺány

pľojekt kęľetszeľződés közös megegyezéssel ttirténő |ezźrásźrő|'' elnevezésií
megállapodást és annak mellékleteit (10 db)' egyben fe|hata|mazza a po|gźrmestert a
megál l apo d źs aláír ásfu a.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő : 20| 4. auguszfus 27 .

2. az e|fogadott Megállapodás szeľinti ingatlancserék hĺĺrom lépésben valósulnak, mely
szerint az onkoľmányzat érdekkörébe tartoző ingatlanokat cseľél a szerzoďő fél Corvin
Zrt. érde|<körébe tartoző ingatlanokkal. A Megállapodás az alétbbi háľom csereszerződést
tartalmazza:

o CseľeszeruődésI.,

. Cseľeszeruoďés II. e|ószerződés,

o CsereszeľződésIII.előszerződés.

Felelős: polgármester

Határidő: 20|4. augusztus 27.

3. A 2. pont a|apjźn fe|hata|mazza a polgźtrmesteľt az alźhbi lényegi feltételek teljesülése
mellett a szerzodések a|źńrásźn a:

A) Csereszerződés I. tartalma és lényegi feltételei:
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a) Az érintett ingatlanok:

C orv in Zrt. ér de kkÓr é b e
(FUTUREAL I.
Ingatl anb efe kteté s i AI ap)
tartozó insatlanok

hrsz.
Cserével érintett

terület
Csereérték (bruttó Ft.)

Apáthv I.l.4. 36202 r 205 r29 021 747
Balassa u. 3. 36t91 770 78 085 146
Balassa u. 5. 36190 845 8s 690 842
Balassa u. 7. 361 89 805 8t 634 470
Balassa u. 9. 361 88 730 72 631 795

Onkorman y zati ingatlano k btsz.
Cserével érintett

teľület
Csereérték (bruttó Ft.)

Bókav J. u. 31. 36244 835 90 72s r74
Bókav J. u. 33. 36243 837 86 937 736
Bókav J. u. 35. 36242 829 86 106 790
Bókav J.u.37. 36241 42 4 362 467
Práter u.49/a. 36245 818 84 964 238
Leonaľdo da Vinci u.34. 36253 418 44 556248
Leonaľdo da Vinci u. 40. 36f56 465 46 073 884

b) a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alappal kĺltendő Cseľeszeľződés I. a|źńrásának
hatlíľideje 20|4. szeptember 20.

c) a Csereszerződés I-et, az a|źtírźĺst ktivetően, polgiĺrmesteľ köteles megküldeni a
Koľmĺányhivatalrészéte,acsere jóvźhagyźsacé|jábő|;

đ) u onkoľmanyzat kĺitelezettséget vá||al az értékknlönbĺlzet, bruttó 3 337 463 Ft.,
megfizetésére a CseľeszerzodésI,hatá|yba lépését követő 15 napon belül;

e) a Csereszerződés I. hatálybalépését és teljesítését követően haladéktalanul a
Megállapodás 5. szźmű mellékletében źtbrźr;olttervezett telekállapot átvezetésre keľĹil
az érintett ingatlanok ftjldhivatali tulajdoni |apjan;

Đ a Képviselő-testiilet a telekalakításhoz szfüséges tulajdonosi hozzźljarultlsát megadja,
egyben fe|hata|mazza a polgáľmesteľt a ftildhivatali ugyintézéshez szükséges
dokumentum ok alźńr ź.sźtr a;

e) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatbevéte| 11603 cím _ ĺinként vźů|alt
feladat - felhalmozási bevételek e|őirźnyzatźú 443.726,5 e Ft-tal és a kiadás
beruhazások e|őirányzatát ugyan ezen ĺlsszeggel megemeli telek ingatlan cseľe címen;

h) felkéri a polgármestert, hogy a hatźtrozat e pontjában foglaltakat a 2014. évi
költségvetés módosításánál vegye figyelembe.

B) Csereszerződés II. Előszerződés, tartąlmą és lényegifeltételei:

a) Az érintett ingatlanok

Corvin Zrt. érdeklôrébe
tartozó (FUTUREAL ].
Ingatl anb efeW eté s i Alap)
tartozó insatlanok

hrsz.
Cseľével érintett

terület
Csereérték (bruttó

Ft.)
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Szisonv u.26. 36195 763 77 375 281
Szisonv u. 28. 36196 713 70 940 370
Szigony u. 30. 36197 806 8t 736 0s7
Apáthy I. u. 6. 36201 683 69 634 8s9

onkormányzati ingatlanok hľsz.
Cserével érintett

terület
Csereéľték (bruttó

Ft.)
Bókav J. u. 43. 36238 604 66 824 3s2
Tömő u. 18. 36260 874 90 780 870
Szisonv u. 31. 36217 315 3t 211 360
Szisonv u. 33. 36216 427 45 050 399
Tömő u. 28. 362rs 964 29 0s7 000

b)

c)

d)

e)

Đ

a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alappal kötendő Cseteszerződés II. Előszerződés
alźńrásźnak határideje 2014. szeptember 20.;

az onkormźnyzat 2015. december 3|-ig vá||a!a, hogy a Bókay J. u. 43., a Tömő u.
l8., a Szigony u. 31., a Szigony u. 33. és a Tömő u. 28. szźlm alatti épiiletek
önkormányzati bérleményekből a lakókat kiköltözteti;

az onkoľmźnyzat 20t5. december 31-ig vállalja, hogy a Tömő u. 28. szźlm a|atti
tźrsashźz tinkoľmányzati fulaj donú albetéteit kitiríti;

az onkormányzat 20|5. december 3l-ig vállatja, hogy a Bókay J. l. 43., a Tömő u.
18., a Szigony u. 31., és Szigony u. 33. szźlm alalti épületeket teľepszintig elbontja;

az onkoľmźnyzat 20|5. december 3l-ig vállalja, hogy elvégzi a Bókay J. u. 43., a
Tĺimő u. 18., a Szigony u. 31., és Szigony u. 33. ingatlanokkal kapcsolatos szfüséges
telekalakításokat, annak érdekében, hogy az ingatlanok a Kertileti Szabá|yozási Terv
szerinti kialakított kivett beépítetlen építési teleknek minősülj enek;

az onkoľmányzat 20|5. december 3|-ig vá||alja, hogy a Cseľeszerzőđés II-t aláiqa, a
csere bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatokat megteszi, valamint a bruttó
36 762 587.- Ft éľtékkiilönbozetetmegfizeti;

a Csereszerzőđés II. Előszerzőđés taľtalmĺínak megvalósításanak akadáIyba ütközése
esetén, a Megállapodásban meghatźrozott esetekben, a Felek ,,Altematív Eljarás''-ban
állapodtak meg, melyet alka|maznak a Megállapodás III. tész, 3.l0-l1. szeľinti
feltételek telj esülése esetén.

C) Cs ereszerző dé s III. Előszerződé s e, tartalma és lényegi feltételei :

s)

h)

a

b)

c)

a FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alappal kötendő Csereszerződés III.
E|ł5szerzł5dés a|áírásźnak hatáľidej e 2014. szeptember 20.;

az Önkoľmźnyzatz}|s. december 31-igvá|Ia|ja, hogy a Tĺimő u. 16' számalattiépület
tinkoľmányzati bérleményeiből a lakókat kiköltözteti;

l5

aCsercszerzodés tll' E|oszerzodése az alábbi ingatlanokat érinti
Corvin Zrt. érdekkôrébe
tąrtozó GUTUREAL 1.

Ingatlanb efekteté s i Al ap)
tartozó insatląnok

hrsz.
Cserével érintett

terület
Csereérték (bruttó

Ft.)

Szisony u.32. 36198 904 91 673 989

onkoľmrányzati ingatlanok hrsz. Cserével érintett
teľĹilet

Cseľeéľték (bruttó
Ft.)

Tömő u. 16. 362s9 904 75 000 000



4.

ď) az onkormányzat 2015. decembeľ 31-ig vátlalja, hogy a Tĺjmő u. 16. szám a|atĺí
társashźz<inkormányzati tulajdonú albetéteit kitiríti; az onkormtnyzat}}ts. december
3l-ig vállalja, hogy a Csereszerzodés III-I aláiqa, a cseľe bejegyzéséhez szükséges
nyilatkozatokat megteszi, valamint a bruttó 16 673 989.- Ft éľtékkülĺinbozetet
megfizeti.

Felelős: polgáľmesteľ
Hątĺĺridő; 2014. szeptember 15., a költségvetés módosítása legkésőbb 2014. december 31.

onkormanyzat vá||alja, hogy 2014.t2.31-ig bruttó l18.213.682.- Ft telekárelőleget
Corvin Zrt-nek megťĺzet a Megállapodás érdekkĺirébe 1artoző ingatlanokkal, a
Megállapodás rendelkezik eľľől a három cseręszetződésről, melynek fedezetét az
általános mfüödési taľtalék, áfa bevétel és a 11603 cím e|őirányzatterhéľe biaosítja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. đecembeľ 31.

elfogadja a Corvin Sétány Pľogľam |ezźtrásáva| kapcsolatos kĺiltségeket az e|őtĄesztés 4.
számű mel l ékletében fo gl altak alapjáĺ.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő : 20| 4. augasztlls 27 .

az 5. pontban és az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak miatt:

a) az Önkormźnyzat kiadás 11603 címen belül t'nként vállalt feladat Leonardo u. I.
iitem felújítási e|oirźnyzattőI to2.3l2 e Ft-ot átcsopoľtosít a nÉvg. ZÍt
vagyonkezelői feladat _ önként vá|Ialt feladat _ dologi e|őirányzataľa 6.000 e Ft-
ot, a kiköltoztetés, bontási és egyéb dologi kiadásokľa _ ĺĺnként vállalt feladat _
dologi e|ofuźnyzatta 86.500 e Ft-ot, beruhazás etőirźnyzatáta vizvezeték építés
teľvezése _ <jnként vállalt feladat - 1.500 e Ft-ot, beruhazás eloirźnyzatára
gźtmezeték építés tervezése _ önként vállalt feladat - 4.500 e Ft-ot, beľuhrázás

e|őiányzatara telekvásĺĺľlás miatt _ önként vállalt feladat - 3.337,5 e Ft-ot, a dologi
előirźnyzatáľa _ önként vźl|a|t feladat _ 474,5 e Ft előleg vísszaťlzetése címen.

b) az onkoľmanyzatbevéte| 11603 cím _ önként vállalt feladat - múktidési bevétel
e|őirźnyzatát 8.504 e Ft-tal megemeli áfa visszaigénylés címén" ezze| egyiđejtĺleg
a ||603 cím kiadás _ ĺinként vállalt feladat _ dologi eloirźnyzatát is megemeli
e lő le g v isszaťĺzetés címen.

c) az onkoľmanyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺidési cé| és általĺĺnos taľtalék
e|őirányzatárőI _ kote|ezó feladat _ 109.235 e Ft-ot átcsopoľtosít a |1603 cím _
önként vállalt feladat _ dologi előirźnyzatźlra elő|egvisszaťlzetése címen.

d) felkéri a polgármester, hogy a 20|4. évi költségvetés módosításánźi az e

pontokban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatźndő: a)-c) pontok esetében 2014. augusztus 27., d) pont esetében legkésőbb 2014.
december 31.

7. előzetes k<itelezettséget vállal önként vá|Ialt feladatként:
a) 2015. évre 400.866 e Ft ĺisszegben, áfavisszatérülés terhére 74.363 e Ft összegben

és az onkotmáĺyzat saját bevételeinek _ adóbevételi többlet, fe|ha|mozźtsi bevétel

5.

6.
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_ és az cinként vállalt feladatok kiadási megtakaľítása terhére 326.503 e Ft
ĺĺsszegben.

b) 2016. évrc 599.424 e Ft összegben, źfa visszatéľülés terhére 4.252 e Ft összegben
és az onkorményzat saját bevételeinek _ adóbevételi tcibblet, feIha|mozási bevétel
_ és az önként vá||a|t feladatok kiadási megtakarítása terhére 595.172 e Ft
ĺisszegben.

c) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy az e pontban foglaltakat a 2015. és 2016. évi
koltségvetés készítésénél vegye figvelembe.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: a-b) pontok esetében 20|4. augusztus 27., c) pont esetében a mindenkori

költségvetés elfogadása.

8. felkéri a polgármesteľt a Rév8 Zľt.-vel kcjtcitt Corvin- Szigony Pľojekt Rehabilitaciós
Vagyonkezelési Szeľződés módosításaľa 2014. okÍóber 0|. napjától, oly módon, hogy
a Rév8 Zrt. díjazźlsát emeli - 2014. évben havonta 2.000,0 e Ft-tal, 2015. évben
havonta 2.500,0 e Ft-ľa, fa16. évben havonta 1.800,0 e Ft-ľa faIí.junius 30-ig _ és

annak a\áításétta az előterjesztés 4. szźmlű mellékletében foglaltak szerint.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. szeptember 30.

9. felkéri a polgrĺľmesteľt, hogy az 1. pontban foglalt Megállapodźs a|áirását követően az
azza| ossze-ftiggésben esetlegesen sztikséges ĺinkoľmányzati rendę|etmódosításokat a
Képviselő-testiilet következő ľendes ülésére terj essze be.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-testiilet ktivetkező ľendes ülése

A Rév8 Zľt. tájékoztatása a|apján: a határozat szerintĺ MegáIlapodás, Csereszeľződés I'
Csereszerződés II. E|őszerződ|és és Csereszeľződés III. Előszeľződés aláíľása megtöľtént.
A Kormányhivatal ^ 

Cseľeszerződés l.et jóváhagyta. Rév8 zrt. varyonkezelési
szerződése módosításľa került a díjazás tekintetében.
A telekalakításhoz szüliséges szakhatóságok az engedélyeket megadták A
telekalakításhoz sziikséges hozzájárulást a Fłildhivatal adja meg' amely üryintézés
folyamatban van.
A Csere II. végrehajtásához szükséges lakáspľogľam lebonyolítása érdekében az érintett
négy házból a Szigony utca 31. és 33. szám a|atti béľlőkkel megkezdődtek a táľgyalások
A Csere III. tekĺntetében nĺncs szÍikség a bérlők kiktilttiztetésére (a béľlemények
ĺĺľesek).

A PénzůieYi tigyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 15312014. NIII.T7.)
számú határozatában foglaltak esetében a ktiltségvetésĺ módosítása a 2014. évi
ktiltségvetésľől szĺiló 312014. (II.13.) tinkormányzati rendelet módosításáľól szĺóló
3Llf014. flIIII.29.) számú önkoľmányzatĺ rendeletben végľehajtásľa keľülto a 7. pontban
foglaltakat aziigĺosztáiy a2015. évĺ költségvetés tervezésekor firyelembe veszi.

A Vawoneazdálkodásĺ és Üzemeltetésĺ Ügvosztílv tájékoztatása alapján: 
^megállapo dás az Onkormán yzat, a Coľvĺn Zrt. és a nnv8 Zrt. kőzött 2014. szeptembeľ

15. napján a|áírásra kerüIt. Az Ingatlan Cseľeszerződés I. az Önkormányzat és a
Futuľeal Kft. között 2014. szeptember 15. napján a|áírásra keľült' melyet 

^Kormányhĺvatal 2014. szeptembeľ 23. napján jóváhagyott, a cseľeügylet teljesedésbe
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ment. Az Ingat|an Csereszerződés II. Előszerződés és Ingatlan Cseľeszeľződés III.
Előszeľződés az onkoľmányzat és 

^ 
Futureal Kft. köztitt a|áírásra keľĺilt 2014.

szeptembeľ 15. napján. A határozat 4. pontjában említett fwetési kłite|ezettségének az
Onkormányzat e|eget tett. lĺ határozat 8. pontjában említett vagyonkezelési szerződés
mĺídosítása aláírásľa keľült 2014. szeptembeľ 18. napján.

Javaslat a Budapest Jőzsefvdros Magdolna Negled Progrum III-al
kap cs olato s dii ntés e kr e

15s12014. (VIJ[.Z7.)
A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

1. a ,,Budapest-Józsefuaľos, Magdolna Negyed Program III.'' (azonosító sziím: KMOP-
5.I.I./B-|2-k-2012-000l)' T4l4 - Tehetséggondozó műhelyek szeľvezése és
mfüödtetése'' targyú kozbeszerzési elj aľásban

a) aYá|tő-Sáv Alapítvány ajźn|attevő (székhelye: 1085 Budapest, Pál u. f.IIlI}.) ajźtn|ata

érvényes.

b) a lefolytatott közbeszerzési eljĺĺľás eľedményes.

c) a közbeszerzési e|járás nyertese Váltó-Sáv Alapítvány (székhelye: 1085 Budapest, Pál
u.2.IVl0.).

Elfogadott aján7ata: Nettó megbízási őraďíj (HUF): 25.504,- Ft. Nyilvános fellépések
szźlma(minimum: 16 alkalom, de maximum műhelyenként 3 alkalom):27 a|ka|om.

d) felkéri a polgáľmesteľt a megbízási szetződés a|áirására.

Felelős: polgĺáľmesteľ
Határidő: a)-c) pontok esetében 20|4. augusztus 27., d) pont esetében a Kbt. szerinti

szerződéskötésimoratórium|ejźtratátkĺivetően.

2. a |89l20I3.N.22.) szźtmű képviselő-testĺileti hatźlrozat 10. pontját az aLźlbbiak szerint
módosítja:
,,a T3l| ,,Füge'' szenvedélybetegség és biĺnmegelł3zési prevenciós foglalkozások projekt
megvalósítása érdekében szolgáltatási szerződést kdt az INDIT KozaIapíwźlllrrya|
(székhely: 7623 Pécs, Szendľey Júlia u. 6.) 20|4. augusztus 28. és 20|5. május 30.
kĺizĺitti időszakra vonatkozóan összesen bruttó 680.000 Ft szolgáitatási díj ellenében, és
f e|hatalmazzaapo|gźlrmestertaszolgźitatásiszerzőđésa|áításźlra.',

Felelős: polgríľmesteľ
Hatĺíĺidő: 20|4. augaszf;.ls 27 .

3. a) elfogadj a az e|oteqesztés 2. sz. me||éklete szerinti taľtalommal a Budapest-Józsefuĺĺros
Magdolna Negyed Pľogram III projekt Programalap aLr,nlizáItMűködési Kézkönyvét.

b) felkéľi a Rév8 Zrt-t a hatźtrozat 3. a) pontja alapjźn az egyedi páIyazati felhívások
előkészítésére.
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c) felhatalmazza a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a határozat 3. b) pontja
szerinti egyedi pá|yazatok értékelését végzó szervezet 5 tagiának kijelölésére, akik
tiszteletdíjban/dijazásban nem részesülnek, valamint a pá|yźnati kiírás eľedményének
megállapításźra.

đ)hozzájtrul a Magdolna Negyeđ Program III projekt Programalap keretében aMagyar
Emberi Jogvédő Központ Alapítvánnyal 2014. mĺáľcius l-jén megkötött Támogatási
Szeľződésben a mini-projekt befejezésére meghatźrozott 2014. augJusztus 31-i hataridő
2014. szeptember 30-ľa tĺiľténő módosításźůloz és felkéri a polgáľmesteľt a Támogatási
Szerződés módosítás a|ěńrásźtra.

e) hozzájárul a Magdolna Negyed Program III projekt Programalap keretében aMagyar
Vĺiröskeľeszt Budapest Fővaľosi Szeľvezetével 2014. máľcius l-jén megkĺltĺitt
Támogatási Szęrződésben a minĹprojekt befejezésére meghatétrozott 2014. szeptember
30-i hataľidő 2014. december 31-re ttjľténő módosításźůloz és felkéri a polgármesteľt a
Támogatási Szeľződés módosítás a|áírására.

Felelős: a), d-e) pont esetében polgármesteľ, b) pont esetében Rév8 Zrt., c) pont esetén
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Hataľidő: a-b) és đ-e) pont esetében 2014. augusztus 27. c) pont esetében a
Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2014. szeptember havi első iilése

4. elfogadja az e|oteqesztés mellékletét képező Tĺĺmogatási Szerződés 4. sz. mellékletét és
felkéľi Ptév8 Zrt. mb. cégvezetőjét a Pro Regio Közhasznú Nonpľofit Kft. ľészéľe töľténő
benyrijtásáľa.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Hataľidő: 2014. szeptember 5.

5. a) kezdeményezi a Pro Regio Kĺjzhasznú Nonprofit Kft. felé a KMoP-5.|.IlB-I2-k-
20|2-00u azonosító számú, a Budapest-Józsefvźros Magdolna Negyed Program III.
taĺgyában kötdtt tlímogatási szerzőďés módosítását, melynek keretében a Budapest VIII.
keľĹilet, Lujza utca 22, szźlm a|atti önkoľmanyzati t|iajďonban lévő lakóépület részleges
funkcióváltását és ezze| egyidejtíleg a felújítási pľogľam módosítasát, oly módon, hogy a
Budapest VIII. kerĹilet, Lujza ltca 22. szám a|atti önkormanyzati tulajdonban lévő
lakóépület ,,B'' épületrész részlegesen lebontásra keľül, a megmaradó épületrész
alapjának megerősítése, atuzťa| kialakítása és a belső homlokzat felújítása me||ett, az

,,A'' épületrészre vonatkoző, a pźiyźaat szerinti, múszaki tartalom megtaĺtása és a lakóépiilet
felúj ításaľa vonatkozó cĺsszes költség megtaľtása mellett.

b) felkéľi a polgĺĺľmesteľt a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi
dokumentum a|źir źsźlr a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 20|4. augusztlls 27 .

6. a) felkéri a Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőjźi a Lujza utca 22. szźlm a|atti lakóépület
feltĄitásźlra vonatkozó módosított tervdokumentációjanak és a szfüséges engedélyek
beszerzéséľe.
b) u épületrész bontásráľa és alábbi kiegészítő kĺiltségeire a 20|4. évi kĺiltségvetésben
32.000 ezer forintot biztosít a 11107-01 címen tervęzett általános taľtalék terhére önként
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vállalt feladatként és |5.494 ęzer forintra e|ózetes kötelezettséget válla| a 2015. évi
költségvetés terhére a felhalmo zźsi bevételek teľhére.

Fedezęt igény 2014 éwe nettó k<iltség Ft bruttó költség Ft

kivitelező nem elsziímolható
ráfoľdításainak kiťrzeté se

4 000 000 5 080 000

Bontási teľv készítése. ensedélveztetés 769 393 977 129
Kik<iltöztetés (vésleses) t9 827 457 25 180 871
Kiköltöztetés (lebonyolítĺĺs) 600 000 76f 000
Fedezet ieény 20|4 évre 2s t96 850 32 000 000
Fedezet igény 2015. évrę nettó költség Ft bruttó kĺlltség Ft

Epületbontás 11 800 000 14 986 000
Miĺszaki ellenőrzés 400 000 s08 000
Fedezet isény 2015 éwe 12200 000 15 494 000

c) a b) pontban foglaltak miatt az Önkormanyzat kjadás 11 107-01 cím mfütidési cél és
általanos tartalékon belül az általĺĺnos tarta|ék_ kötelező feladat _ e|oirźnyzatľól 32.000,0
e Ft-ot átcsopoľtosít a |1604 MNP III. cím kiadás _ önként vá|Ia|t feladat _ dologi
előirźnyzatra22.000,0 e Ft-ot, felrijítási kiadási e|őirźnyzatra 10.000,0 e Ft-ot aLujzau.
22. szźtm alatti épület részleges bontása miatt.

d) felkéľi a polgáľmestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a 2014. évi költségvetés
módosításáná| és a20|5. évi költségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: a) pont esetében Kisfalu Kft. igyvezető igazgatőja, b) pont esetében
polgáľmesteľ

Hataridő: a) pont esetében 2014. október 31.' b)-c). pont esetében}}| . augusztus 27., d)
pont esetében a20|4. évi költségvetés következő módosítása, valamiĺt a20|5.
évi kĺiltségvetés készítése.

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: 3. b) pont esetében az eryedi páůyánati kiíľások
elkészĺiltek és átadásľa keľĺiltek a Polgáľmesteri Kabĺnet részére. 4) pont esetében a
Támogatálsĺ Szeľződés módosított 4. számú melléklete benyújtásra és a Pro Régiĺó által
befogadásľa keľült.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Kĺsfalu Kft. a VIII. Lujza u.22.Iakóépület ,,B''
épůiletrész bontás engedéIyezéséhez a szükséges teľveket elkészítette' engedélyezésre az
Epítésüryĺ lľodának átadta. Kizá'ľńsi ok miatt az e|járő,..illetékességgel ľendelkező
Budapest Főváľos Koľmányhĺvatal V. kerületi Epítésůigyi és ortikségvédelmĺ Hĺvatala.

A Humánszoleáltatási ÜgvosztáIv tájékoztatása alapján: A Váltó.Sáv Alapítvánnyal a
szerző dés 2014. szeptembeľ 1 5.én a|áńr ásra keľült.

A Polgármesteľĺ Kabinet tájékoztatása alapján: a Váltó.Sáv Alapítvánnyal a szerződés
2014. szeptembeľ l.S.én a|áírásra keľĺilt. Az INDIT Ktizalapítvánnyal 2014. október 08.
án keľült a szerződés megkiitésľe. A programalappal kapcsolatos egyedi pá'ilyázati
felhívás 2014. szeptember 29-én megielentetésľe keľült. A Maryar Embeľĺ Jogvédő
Központ Alapítvánnyal és a Maryaľ Viirtiskeľeszt Budapest Fővárosi Szeľvezetével
kiiti'tt támogatási szeľződés módosítás 2014. szeptember l.jén aláíráłsra keľtilt.



A Pénzůigvi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testůilet 155t20|4. NIII.TT)
számú határozatának 6. pontjában foglaltak esetében a ktĺltségvetési módosítása a2014.
évi kiiltségvetésľől szóiő 312014. (II.13.) iinkormányzati rendelet mĺídosításáľól szóló
3712014. (xI.06.) számú önkoľmányzati ľendeletben végrehajtásra került, a 6. b).
pontban foglaltakat aziigyĺosztá|y a2015. évi költségvetés tervezésekoľ figyelembe veszi.

Javaslat az onkormónyzat bevěteleinek lakdscélokra és az ezekhez kapcsolódó
infrastrukturdlis beruhúzdsokra vonatkoruífelhasznúIós szabđIyairól szóIó

3 4/2 0 1 3. (W. 2 5.) ö nkormdnyzati rendelet mó dosítósdrg

16612014. (vrr.27.)
A Képviselő-testi.ilet úgy dĺint, hogy

l. a tźrsasházak, lakásszövetkezetek felújításaľa további 50.000,0 e Ft-ot biztosít a
miĺk<jdési cél és általanos taľtalékon be|u| az általrínos tarta|ékterhére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20| 4. augxztlls 2l .

2. az |. pontban foglaltak mlatt az onkoľmlĺnyzathjadás 11107-01 cím működési cél és
általános taľtalékon belül az általános taľtalék _ kötelező feladat _ előinĺnyzatźtrő|
50.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az Önkotmźĺnyzat kiadás II705 cím _ önként vállalt
feladat _ felhalmozási kölcsön nyújtás e|őfuźnyzatźna20.000,0 e Ft-ot, a felhalmozási
célú tĺĺmogatások á|LanházÍratáson kívülre e|őirźnyzatźra 30.000,0 e Ft-ot a
táĺ sashźnak felúj ítási támo gatása címén'

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 20I 4. augllszbls 27 .

3. felkéľi a polgármesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltakat az onkoľmányzat
költségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgĺíľmester
Hataľidő: legkésőbb 2014. decembeľ 31.

4. felkéľi a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a társasházak, illetve lakásszövetkezetek
éľtesítéséről az onkormźnyzat bevételeinek lakáscélokra és az ezeh'hez kapcsolódó
infľastľrrktuľĺĺlis beruhĺĺzásokĺa vonatkozó fe|haszná|ás szabályairól szóló 34120|3.
(VI.25.) önkoľmányzati rendelet 20|4. augusztus Z9-énhatá|yba lépett módosításáľól.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. auguszLlls 27 .

A Vaeyoneazdálkodási és tizemeltetésĺ Ügvosztály tájékoztatása alapján: a ľendelet
mĺídosítás hatályba lépését kiivetően a pá'Jyázatot beadoĺt, de még el nem bírált
társasházak ľészéľe megadták a szükséges tájékoztatást.

A Pénzüwĺ Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 166t20l4. (vilI.z7.)
száműhatározatálnak2. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetésĺ módosítása a2014.
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évi kiiltségvetésről sző|ő 312014. (II.13.) iinkoľmányzati rende|et módosításńrő| sző|ől
37 12014. (xI.06.) számú iinkormányzatĺ rendeletben végľehajtásľa keľült.

Javaslat a lózsefvdros Közösségeiért NonproJit Zrt. IétrehozlÍsdval illetve a
k ult ur úIis, kii zm íív e I ődě s i fe l a d ato t ell út lí g azd as úg i tórs as dg o k

feladatellútúsúval kap cso laÍo s dii nĺések ľnegho zaĺalúľu

16812014. (Wrr.27.)
A Képviselő-testtilet, mint a Józsefuarosi KözĺisségiHazak Nonprofit Kft., a Józsefuárosi
Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefulĺrosi Média,
Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dtint, hogy

1. a Józsefuaľosi Gyermekek Üdtittetésééĺt Kozhasznű Nonprof,rt Kft. beolvadás útjĺĺn
egyesül a Józsefváĺos Közĺjsségeiéľt Nonprofit Zrt.-ve| 20t5 .janulír 01 . napjával.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20| 5.január 0 l.

2. a JóHíľ Józsefuárosi Média, Rendezvény és Ga1éria Központ Nonprofit Kft. beolvadás
útján egyesül a Józsefuaľos Ktizösségeiért Nonprofit Zrt.-ve| z}ts.januaľ 0 1 . napjával.

Felelős: polgĺírmester
Hatźriđő : 20I 5.j anuar 0 1 .

3. a hatźrozat I. és 2. pontja szerinti beolvadás vagyonméľ|eg.tervezet foľdulónapj a 20|4.
decembeľ 31. napja.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatáľidő: 2014. augusztlss 27.

4. az I. és 2. pontban foglalt beolvadással kapcsolatos 2014. decembeľ 3l-i forđulónapi, a
hatályos magyar számviteli tĺiľvény előírásaival ĺisszhangban elkészített vagyonméľleg-
tervezetnek, valamint a végleges vagyonmérlegnek a kĺinywizsgáIatćtra és aľľól
kĺinywizsgálói vélemény kibocsátásfua az MB-Tax Kft-t bízza meg (székhely: 106l
Budapest, Andľássy út 43., nyilvantaľtási szźlm. 002650, ugyvezető, bejegyzett
kĺinywizsgá|ő Zsővźr Beatľix, tagsági igazo|vtnyszárna: 007169) 650.000,- Ft + ÁFA
összegben, melyet a JóHíľ Józsefułáľosi Média, Rendezvény és Ga|éria Kĺizpont
Nonprofit Kft saját fonásából biztosít.

Felelős: polgáľmester
Hataridíl: 20| 4. augusńls 27 .

5. a I|6/2014. (u.l l) szźlmű képviselő-testiileti hatźfiozat 5. a) pontját az a|ábbiak szeńnt
módosítja:
A Józsefuarosi Gyeľmekek Üdtiltetesééľt Közhasznú Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefuáľosi
Média, Rendezvény és GalériaKozpont Nonpľofit Kft. á|ta| ellátott valamennyi kötelező
és önként vál|a|t feladatokat 2014. október 01. napjátőI a Jőzsefuáros K<izcisségeiéľt
Nonprofit Zrt. végzi.



6.

Ennek megfelelően ezen táľsaságok az onkormanyzattal kötött kozszo|gáItatási, valamint
feladatellátási és a tźtmogatási szerzódéseiben a korábbi feladatellátó taľsaságok helyébe a
Józsefuaros Kĺizc}sségeiéľt Nonproťt Zrt |ép.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|4. októbeľ 01.

a) ahatźrozat 5. pontja a|apján a Józsefuaľos K<izĺisségeiért Nonproťĺt Zrt. a Józsefuarosi
Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.től átreht, következő kĺizfeladatokat
IźtjaeI

- kötelezókozszolgáltatásifeladatkéntaJózsefuiĺrosiGalériamfüödtetése
- önkéntvállaltfeladatkéntaZász|őgyiljteményműkĺjdtetése
- önként vállalt feladatként a Józsefuaros címti hivatalos kiadvany és az

ö'nkoľmányzati honlap mfüödtetésével kapcsolatos feladatok
- köte|ező és ĺinként vźt||a|t feladatként az önkormányzati rendezvények, ágazati

tinnepségek, Európa Belváľosa Pľogram II. pľojekt keretében megvalósuló
programok szen,ĺezése, bonyolítása.

b) a hatrĺľozat 5, pontja a|apjan a Józsefuaľos Közösségeiéľt Nonproťfi Zrt. a Józsefuárosi
Gyeľmekek Üdtiltetéséért Kĺizhasznú Nonpľofit Kft -tó| źtvett, kĺivetkező közfeladatokat
látja el

- önként vállalt feladatként a Magyarkriton található ingatlanokban a józsefuárosi
oktatási-nevelési intézmények tanulóinak eľdei iskola jellegu tumusokban
tĺjľténő tábotoztatása, hétvégi csopoľtos kiľandulások fogadása, a józsefüárosi
intézméĺyekkoztísztviselőinekésközalkalmazottainaküdültetése

- önként vállalt feladatként a káptalanfiiredi gyermektáborban idényjelleggel a
józsefuáľosi oktatási intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos
üdültetése, a jőzsefuaľosi intézmények köztisztviselőinek és
köza|kalmazottainakcsaládiésfelnőttüdĹiltetése

Felelős: polgiíľmester
Hataľidő: feladatok átvételének időpontja 20|4. októbeľ 01-jétől

a) felhatalmazza a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságot a Józsefuĺáľosi Gyeľmekek
Üdtiltetéséért Köáasznú Nonpľofit Kft-vel kötött megállapodás közhasznú tevékenység
végzése tárgyű szerzőďés és a JóHír Józsefuarosi Média, Rendezvény és Galéría Központ
Nonpľofit Kft-vel kötött közszo|gáitatási szerzőđés közös megegyezéssel töľténő
megszĹintetésetáľgyábanhozottdöntésmeghozata|áĺa.

b) felhatalmazza a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a Józsefuĺĺľos Közösségeiért
Nonpľofit Zrt-vel kötendő kozszo|gá|tatást szerződés megkötése tĺĺľgyában hozott dĺintés
meghozatalźra.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntése legkésőbb 2014. októbeľ 01-
ig

ahatźltozat 6. pontjában foglalt feladatok źttadźsa miatt ahatározat l. mellékletétképező
vagyonelemeket ingyenes haszná|atba adja a Jőzsefváľos Közösségeiéľt Nonprofit Zľt.
tészére 20|4. október 0 1 . napjától.

7.
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Felelős: polgármester
Hatźmđő: 20I 4. október 0 1 .

9. felkéri a Józsefuĺíľosi Gyermekek Üdtiltetésééĺ Közhasznú Nonprofit Kft. és a
Józsefuiárosi Gyeľmekek udĺiltetéséért Kĺlzhasznú Nonpľofit Kft. ügyvezetóit, hogy a
társaságok tulajdonában á|lő, a hatźtrozat 6. pontjában rogzített feladatok e||átźsához
szükséges vagyonelemeket ingyenesen adja használatba a Józsefuaros Kĺizösségeiért
NonpľoÍit Zrt. részére20|4. október 01. napjától.

Felelős: polgrĺrmester
Hatĺĺridő: 2014. október 01.

10. felkéri a Józsefuaľos Közösségeién Nonprofit Zrt. Igazgatőságát az egyesüléshez
sziikséges döntések meghozata|źůloz sztikséges okiratok elkészítésére azalźtbbiak szerint:

- az egyesüléssel érintett jogi személyek vagyonméľleg-teľvezete, és az ań
a|átámasnó vagyonleLtźt -terv ezete,

- az egyestiléssel létrejövő jogi szeméiy nyitó vagyonméľleg-tervezeÍe, és az ażt
a|átźlmasztó vagyonle|tźr -terv ezete,

- egyesiilési szerződés tervezete, és azok Képviselő.testĹilet elé tĺjrténő
előteľjesĺésére.

Felelős : polgáľmest er, Zrt. Igazgatosága
Hataridő: 20|4. augusztus 27., aKépviselő-testiilet 20|4. november havi rendes ülése

|I. az egyesülés során szfüséges cégjogi intézkedések megtételére a Józsefuĺíľos
Közösségeiért Nonprcťlt Zrt-t, mint a beolvadással érintett jogi személyek jogutódját
jelöli meg.

Felelős: polgáľmester
Hataridő : 2014. auguszlľ'łs 27 .

|2. a 2014. évi költségvetésľől szóló 3l20I4. (II.13.) ĺinkoľmiĺnyzati ľendelet 1.

mellékletében a 11801 cím Józsefuáľosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt K<izhasznú Nonpľofit
Kft. címet, valamint a 11804 cím JóHír Józsefuarosi Média, Rendezvény és Galéria
Központ Nonprofit Kft. címet 2014. október 1. napjával törli, továbbá a Il805 cím
Józsefuáľosi Kĺizösségí Hazak Kiemelten Közhasznú Nonpľofit kft. elnevezést 2014.
október 1. napjától módosítja Józsefuiĺľos Közösségeiéĺt NonproťltZrt. elnevezésre.

Felelős : polgiíľmesteľ
Hatláridő: 20|4. októbeľ 01.

!3. az onkoľmanyzat kiadás 11804 cím (JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria
Központ Nonpľofit Kft.) mfüiidési célú tiĺmogatások á|Ianháztaľtáson kívülľe kĺltelező
e|őkźnyzataÍő| 5|.476,5 e Ft-ot, az önként vállďt feladat előírényzatźrő| |02.792,4 eFt-
ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím mfüĺĺdési célú támogatások á||anháztaľtáson kívülre
kotelező elobźnyzatźlra 5|.476,5 e Ft-ot, az önként vźilalt feladat e|őirźnyzatára
|02.792'4 e Ft-ot a 20|4. október I. _ 20|4. december 3l. időszakban a ga|éria'
zászlőgyujtemény, valamint az t$ság közművelődési feladatok, valamint rendezvények
megvalósítasára, működési felhasznál ásźlta.
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14.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|4. októbeľ 01.

az onkormányzat kiadás 11801 cím (a Józsefuarosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Kĺizhaszntl
Nonprofit Kft) mfüödési célú támogatasok á|Iarhánaľtáson kívĹilre <inként vźů|at feladat
előirźnyzatźrő| 10000 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím mfüödési célú
támogatások á||amháztartáson kívĹilľe önként vá||a|t feladat e|őirźnyzatźlra 20|4. 10. 01.
és2014. |2.3|. k<iz<jtti időszak üdültetési feladatainak ellátása érdekében.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|4. október 01.

a Jőzsefuźrosi Gyeľmekek Üdĺĺltetéséért Közhaszĺtl Nonprofit Kft. tevékenységét 20|4.
10. 01-jétől a Józsefuárosi Kozösségi Hrázak Nonprofit Kft. látja el, ehhez fedezetet
bizosít |7 2|5 e Ft ĺisszegben oly módon, hogy költségvetés átcsopoľtosítással a
Józsefuáľosi KĺlztisségiHazakNonprofit Kft. eredménfiarta|ékátjelĺili meg fedezetként.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 20|4. szeptember 30.

felkéľi a polgĺĺľmestert, hogy a 20|4. évi kĺiltségvetésről szóló ĺinkormányzati rendelet
kĺjvetkező módosításĺínál, valamint a20|5. évtő| a mindenkoń költségvetés teľvezésénél
a határ ozatban fo gl altakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. december 31.. valamint azt kĺivetően a mindenkori költsésvetés
elfogadása

felkéri a Nonpľofit Kft. tigyvezetőjét, hogy a Jőzsefvźnos Köz<isségeiéľt Nonpľofit Zľt.
20|4. évi uz|eti tervét feladatcsopoľtokon belül kötelező és ĺjnként vźů|a|t feladatonként
tész|etezetten teľjessze be elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Felelős: IJgyvezető
Hatĺĺľidő: a Képviselő-testiilet 20|4. november havi ľendes ĺilése.

felkéľi a polgáľmesteľt, hogy készítsen tájékoztatőt a Nonpľoťlt Zrt. 2015. évi várhatő,
becsült ijz|eti tervéľől és annak összevetéséről a hatarozatban szereplő három nonprofit
kft. éves üzleti tervével a Képviselő-testĹilet elé.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: a Képviselő-testĺ'ilet f0|4. november havi rendes iilése

a) a I|2l20|1. (III.17.) számís képviselő-testiileti hatáĺozattal a Józsęfuaľosi Kĺizösségi
Hazak Nonproťrt Kft. mellett mfüödő Tanácsadó Testtilet tagsait az a|źlbbi 2 főve|
kiegészíti 20|4. októbeľ 01. napjátó|,200,0 eFt/fíĺlhő đíjazással.

Tagok: - Dr. Dénes Maľgit

- Kaiser József

15.

16.

17.

18.

19.
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b) Felkéri a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a tagokkal tĺĺrténő megbízási szerzóđések
megkötéséről.

c) a 224/2013 (vI.05.) szźrĺÍl képviselő-testiileti hatétrozattal létľehozott a JóHír
Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria K<izpont Nonprofit Kft. mellett működő
Tanácsadó Testiiletet 2014. szeptember 30. napjával megsziinteti.

d) felkéri a Nonprofit Kft. ngyvezetőjét a megbízás megszĹintetéséhez szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: polgármesteľ, nonprofit Kft-k ügyvezetői
Hatźľrďo: a)-b) pont esetén 20|4. október 01.

c)-d) pont esetén 2014. szeptember 30.

20. a) elfogadja a hattrozat 2 mellékletét képező egységes szerkezetli alapszaběůyt, és
fe|hata|mazzaapo|gtltmesteľtannaka|áításálra.
b) felkéri a Józsefuarosi Kĺizösségi Hazak Nonpľofit Kft. ügyvezetőjét, hogy
gondoskodj on a szükséges cégj ogi intézkedések megtételéről.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a) pont esetén 20|4. augusztus 29.

b) pont esetén 2014. szeptembeľ 01.

A VaevongazdáIkodási és tizemeltetésĺ Ügvosztálv tájékoztatäsa alapján: a fenti
táľryban a Képvĺselő-testület febľuáľi ülésére előteľj esztés készül.

A Pénzüeyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 168t2014. NIII.TT)
számrĺ határozatának 13. pontjában foglaltak esetében a ktiltségvetési módosítása a
20|.4. évĺ költségvetésről sző|ő 312014. (II.13.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľĺól
szőlő 37 1201 4. (xI.06.) iinko ľmá nyzati ľendeletben végľehaj tásľa keľĺilt.

Javaslat a piaco kkal kap cs olatos dii ntések meghozataldľa

Í71120|,4. (vilI.z7.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I. az iđeiglenes piacľa vonatkozó,2014. április 01. és 2014. április 30. kĺizötti időszakban
ťlzeteĺdó bérleti díjat - 990'600 Ft összegben - elengeđi az cisszes, az ideig|enes piacon
konténert bérlők részére.

Felelős: polgármester
Hatźniďő: 20l 4. augasztlss 27 .

2. e|fogadja ahatáĺozat 2. sz. mellékletét képező, az ideiglenes piac működéséhez sziikséges
konténeľekben bekövetkezett kaĺokat taľtalmazó listát _ bruttó 4.43I.690.- Ft ĺisszegben _
melyet a MoBILBox Kft. részére kiťlzet, melynek fedezete a 1 l 605 cím - kötel ező feladat _
dologi e|őírźnyzatĺán belĹil a konténerek karbantartétsae|óirźnyzatán bizosított.

(
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Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. augwzfus 27 .

3. elfogadja a MOBILBOX Kft. által teljesített, az ideiglenes piacľól a konténerek folyamatos
elszá||itása során felmertilt bruttó 108,1 e Ft otzési szo|gá|tatás díját, melyet a MOBILBOX
Kft. ľészéľe I<lťlzet.

Felelős: pol gĺíľmester
Hatrĺriđő: 2014. augusztlls 27 .

4.hozzźtjtĺrul a konténerek2014. május 10. napra eső béľleti díja címen, bruttó 68.266 Ft-tal
tĺjrténő kifizetéséhez.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő : 20|4. auguszbls 27 .

5. Jĺáľomi jánosné részére azÚj Teleki téri Piac N3 sztmű üzlethelyiség,l1%o-os belépési
díjának megfizetését 6 hónappal e|ha|asztja. A belépési díj befizetésének módosított
hataĺideje 2015. február 28. és elfogadja, hogy 2014. költségvetési évre a63'8 e Ft-os bevételi
kiesést.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő : 20I 4. auguszĺls 27 .

6. őstermelői piacot hoz|étte, a Budapest, VIII. kertilet Bláthy ottó utca és Vajda Péter utca
ta|á|kozástnál fekvő közteľĹileten, emellett idény jellegiĺ piacot hoz |élľe a Szerdahelyi utca
|9. szźtm a|atti, ĺinkormányzati aslajďonú paľkoló elkerített tészéĺ 20|4. szeptember 01-től
2014. december 31-ig.

Felelős: polgáľmester
Hatźndo: f0| 4. szeptembeľ 0 1 .

7. a) a 6. pontban foglaltak miatt elfogadja, hogy a piacok kla|akitásźůloz, és az
ĺizemeltetéshez az előterjesĺés V/3. pontjában tészletezett feladatokľa, melynek kciltsége
összesen bruttó 2369,2 e Ft' valamint jóváhagýa, hogy az asńaldíjakból 731,0 e Ft bevétel
teljesülhet.

b) u a) pontban meghatátozott bevétel és kiadás különbözetet a Józsefuarosi Kĺizteľület-
feliigyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat éves k<iltségvetésén belül átcsoportosítással
kigazdálkođja.

c) a b) pontban foglaltak miatt az intézményi költségvetés módosítása a következő
költségvetésľől szóló rendelet módosításĺĺnál keľül áft ezetéste.

d) a Józsefuarosi Közterület-feltigyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80105 cím _ kötelező
fe|adat - bevételi, ezen beltil a működési bevétel előirźnyzatélt 731'0 e Ft-tal, valamint a
kiadás beruhźnás e|őfuányzatát73I,0 e Ft-tal megemeli bérleti díj, valamint pavilonok, ĺíľusító
asztalok beszerzése, kapuk kialakítása címén.

Felelős: polgármester, Józsefuaľosi KözteľĹilet-feltigyelet és VarosĹizemeltetési Szolgálat
igazgatőja



Hataridő: a)-b), d) pontok esetében 2014. augusztus 27 ., c) pont esetében a Képviselő-testĺilet
2014. november havi rendes ülése

8. az l-5. pontban foglaltak miatt
a) u Önkoľmĺĺnyzatkiađás 11605 cím ezen belül Teleki téri piac _ kötelező feladat _
konténerek karbarÍartási eLőitźnyzatźrő| 68,3 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím _ kötelező
feladat _ konténerek bérleti dij e|óirźnyzatźra, valamint a |1407 cím _ k<itelező feladat _
dologi e|őirźnyzatára 108,l e Ft-otkonténeľek őrzése címén.

b) az Önkormányzat kiadás 11605 cím ezen beltil Teleki téri piac _ kötelező feladat _
konténerek karbantartasi eLőirányzatárő| 39l,9 e Ft.ot és a l|407 cím _ kötelező feladat _
működési bevételek előirźnyzatárő| l.054,4 e Ft-ot, valamint a kiadás 11107-01 cím
mfü<idési cél és általános taľtalékon belül az általanos taľtalék _ kötelező feladat _
e|őfuźnyzatárő| 76f,5 e Ft-ot törĺĺl bérleti díj és belépési díj kiesés címén.

c) felkéri a polgáľmestert, hogy ezen pontban foglaltakat a ktĺltségvetésről szóló
önkoľmányzati ľendeiet következő módosításán źi vegy e fllgyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a)-b) pontok esetében f014. augusztus 27., c) pont esetében legkésőbb 2014.
december 31-ig.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján: A határozat
szeľinti łisszegek kĺfizetésre kerültek
Az ősteľmelői pĺac heti ľendszeľes jelleggel műktidött, szombatonkénti napokon, az
utolsó piaci nap 2014. december 20.ánvo|t. Az idényjellegĺĺ piacľa aÍaháłzak telepítése
megtiiľtént, azok elszállítása még nem történt meg, a JYSZ vizsgálja a további
hasznosítás lehetőségét.

A Pénzüeyĺ Ügvosztátv táĘékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 171't2014. (VIII.27.)
számri hatärozatálban foglaltak esetében t ktiltségvetésĺ módosítása a 2014. évi
kłiltségvetésľől szóló 312014. (II.13.) önkoľmányzati ľendelet mĺídosításáról szĺíló
37 l20I4. (xI. 06.) számú tinkoľmányzati ľen deletb en végľehaj tás ľa kerĺilt.

J av as l at a p iaco kkal k ap c s o l ato s dij n té s e k meg h o zat aI dr a

174t2014. Nrrr.z1.)
1. Jaľomi Jánosné tészére azUj Teleki téri Piac N3 számű tizlethelyiség lĺoÁ-os belépési
díjának megfizetését 6 hónappal elhalasztja. A belépési díj befizetésének módosított
hatĺĺľideje 2015. februaľ 28. és elfogadja' hogy 20|4. költségvetési évre a63,8 e Ft-os bevételi
kiesést.
Felelős: polgiíľmester
Határiđő: 2014. augaszbls 27 .

2. ősteľmelői piacot hoz|étre, a Budapest, VIII. keľĹilet Bláthy ottó utca és Vajda Péter utca
talá|kozásánál fekvő közteľületen, emellett idény jellegu piacot hoz létre a Szeľdahelyi utca
|9. szźlm a|atti, önkoľmányzati tulajdonú paľkoló elkerített részén f0|4. szeptember 01-től
2014. december 3l-ig.
Felelős: polgĺĺľmesteľ
Hataridő: 20|4. szeptember 01.



3. a) a 6. pontban foglaltak miatt elfogadja, hogy a piacok kia|akításźůloz, és az
üzemeltetéshez az előteľjesĺés V/3. pontjában rész|etezett feladatokra, melynek kdltsége
összesen bruttó 2.369,2 e Ft, valamint jóváhagyja, hogy az asztaIdijakból 73I,0 e Ft bevétel
teljesülhet.
b) u a) pontban meghatarozott bevétel és kiadás külĺjnbĺizetet a Józsefuaľosi KözterĹilet-
felügyelet és VarosĹizemeltetési Szoirgźiat éves költségvetésén belül átcsopoľtosítassal
k'tgazdá|kođja.
c) a b) pontban fog|altak miaÍt az intézményi költségvetés módosítćłsa a kövętkęző
költségvetésľől szóló rendelet módosításanál kerül átvezetésre.
d) a Józsefuĺĺľosi KözteľĹilet-felügyelet és Váľosiizemeltetési Szolgálat 80105 cím _ kötelező
feladat _ bevételi, ezen belül a mfüĺidési bevétel előirźnyzatát 73|'0 e Ft-tal, valamint a
kiadás beruhazás előfuźnyzatát73I,0 e Ft-tal megemeli bérleti díj, valamint pavilonok, ĺírusító
asztalok beszerzése, kapuk kialakítása címén.

Felelős: polgáľmester, Józsefuaľosi KözteľĹilet-felügyelet és VĺĺrosĹizemeltetési Szo|gá|at
igazgatója
Hatáľiđő: a)-b), đ) pontok esetében 2Ü14. arrgusztus f7 ., c) pont esetében a Képviseiő-testüiet
2014. november havi rendes ülése

4. az1-5. pontban foglaltak miatt
a) u onkoľmlányzatkĺadźs 11605 cím ezen belül Teleki téri piac - kötelező feladat _
konténerek karbantartási előiranyzatźlrőI68,3 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím _ kötelező
feladat _ konténerek béľleti díj e|óirźnyzatźtra, va|amint a 1|407 cím _ kötelező feladat _
dologi e|őirźnyzatára 108,1 e Ft.ot konténerek otzése címén.
b) az onkoľmányzatkiadás 11605 cím ezen belül Teleki téri piac _ kötelező feladat _
konténeľek karbantartási előiĺínyzatźtrő| 39|,9 e Ft-ot és a 11407 cím _ kötelező feladat _
műkĺjdési bevételek eIőirźnyzatárő| I.054,4 e Ft.ot, valamint a kiadás 11107-01 cím
mtĺködési cél és áltďános tartalékon beltil az általanos tartalék _ kĺjtelező feladat _
előirányzatérőI762,5 e Ft-ot törĺil bérleti díj és belépési díj kiesés címén.
c) felkéri a polgáľmestert, hogy ezen pontban foglaltakat a költségvetésről szolő
önkoľmányzati rendelet következő módosításiĺnál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatźndő: a)-b) pontok esetében 20|4. augusztus f7., c) pont esetében legkésőbb 2014.

december 3l-ig.

A Vaeyongazdálkodási és Üzemeltetési tjgyosztály táĘékoztatása alapján: a diintés
továbbĺ intézkedést nem ĺgényelt.

A Pénzüeyi ÜgyosztáIv táfiékoztatása alapján: a Képviselő.testĺi|et Í74ĺ2014. (vilI.zT.)
számú határozatában foglaltak esetében a költségvetésĺ mĺidosítása a 2014. évi
kiiltségvetésről sző|ő 312014. (II.13.) tinkormányzatĺ ľendelet módosításáľĺĎl szĺóló
37 120|'4. (xI.06.) számú önkormányzati ľendeletben végľehajtásľa keľÍilt.
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Javaslat a fák kezelése el(iirányzat és a kiiľnyezetvédelmi és fapótlási
céltartalékz0l,4. évi zöIdfelüIetek pótlása' növelése célú felhasznáiására

176t2014. (Urr.27.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. a hatźrozat mellékleteiben szereplő fa és cserjepótlásokľa 9'105,0 e Ft-ot biztosít,
melynek feđezetéül a 11l07-0l fapótlás és kömyezetvédelem e|okényzatot jelĺili meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő : 2014. augusztus 27 .

2. a) a határozat |. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiadás 11107-01 cím
mtĺködési cél és általános tartalékon belül a fapótlás és környezetvédelem céltaľtalék
9.105'0 e Ft előiľányzatotazáro|ás alól feloldja;
b) az |. pontban foglaltak miatt az Önkoľmanyzat kiadás l l 107-01 cím miĺködési cél és
általános taľtalékon belül a fapótlás és kĺimyezetvédelem céltaľtalék - ktitelező feladat _
e|őirźnyzatľól 9.105,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a I1l08-02 cím ťlnanszírozási mfüödési
kiadáson beltil az irźnyitőszervi tźtmogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kötelező
feladat _ eloir źnyzatźtta;
c) a Józsefuĺáĺosi Közterület-felügyelet és Várostizemeltetési Szo|gźiat 80103 cím _
kötelező feladat _ bevételi mfüödési ťlnanszírozási bevételen belül az irźnyitőszervi
támogatásként folyósított támogatás ťlzetésí szátmlrźn töľténő jőváirása e|ofuźnyzatźtt és
ezze| egyiďejűleg a kiadás dologi e|ófuányzatát9.I05,0 e Ft-tal megemeli;
d) felkéľi a polglírmesteľt, hogy a kĺiltségvetési rendelet soron következő módosításĺánál a
hatźlr o zatb aĺ fo gl altakat vegye fi gyelemb e.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a)-c) pont esetében 20|4. augusztus 27., d) pont esetében legkésőbb 2014.
decembeľ 31.

3. felkéľi a Józsefuáľosi Intézményműködtető Központ vezetőjét a Katica Bĺĺlcsőde és
Napktizi otthonos ovoda keľtjébe tervezett furt kút teljes köľű engedélyeztetési
folyamatának lebonyolításĺĺra.

Felelős: Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Központ igazgatőja
Hataľidő: 2014. november 30.

4. felkéri a Jőzsefvźlrosi Közteľület-feltigyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat vezetőjét,
vizsgźůja meg annak lehetőségét, hogy a2015. évi és aŻĺkovető években a zĺildfeliilet
fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokhoz szfüséges anyag-és eszközigények
keretszerzőđés keretében töľténő megľendelése költséghatékonyabb feladat ellátást
eredményez-e és erre vonatkoző javas|atátkészitse el a Kĺimyezetvédelmi Munkacsopoľt
20|4. novembeľ havi üléséľe'

Felelős: Józsefuĺíľosi Közteľiilet-feltigyelet és Vaľostizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hataľidő : j avaslat készítésének időpontj a legkésőbb 20| 4. október 3 1 .

A Józsefváľosĺ Intézménvműktidtető Ktĺzpont táĘékoztatása alapján: A Katĺca Btĺlcsőde
o.6ä' ľĺ"t-l.ĺt létesítése "z;ogi e"gedélyezósének "i;ĺ"ĺ.ĺt elkezdték, a



tervdokumentáciĺĺ elkészítéshez szükséges feďezet bĺztosítása a febľuári képviselő-
testületi ülésen váľható.

A Józsefváľosi Városüzemeltetési Szoleálat tájékoztatása alapján: az előirányzat
megemelését ktivetően 114 helyszínen a kerület kültinbtĺző pontjain végľehajtották a fá,Jr
ůiltetését' igazodva a küliinbtiző helyszínek fafajtäihoz. Az ůiltetést az e|őirányzat
j elentősebb részéből fedeztiik.

A fennmaradő részt kiiľnyezetvédelmi munkacsopoľt dtintése alapján a Vajda Péter
utcai óvoda udvarának ztildfelůilet megújítása, és új niĺvényzet telepítésére, valamĺnt
x.utó 54.56. szám alatti ztild feliilet megrĺjításáľa használták fel.

A' határozat 4. pontjához kapcsolódóan az intézmény főkeľtésze a ktirnyezetvédelmi
munkacsoport novemberi ĺilésén tájékoztatást adott arrő|, hory a témával kapcsolatos
ziildfelület fenntaľtáshoz sziikséges anyag.és eszközigényeket tarta|maző keľetszenődés
máľ megkiitésre keľĺĺ|t201'5. november 30-ĺg ťartő időszakra.

Javaslat b oÍIató kő, emléktdbla elh ely ezésére

177t2014. Nrrr.27.)
A Képviselő-testület úgy dĺ!nt, hogy

1. a.) tźtmogatja a Corvin közben a ,,vaľsói kis felkelő'' emléktáb|ájanak elhelyezését,
melyhez2015. évben 700,0 eFt tiímogatást is nyújt.

b.) 2015. évľe 700,0 eFt összegben előzetes kötelezettséget válla| az a.) pontban foglaltak
címén, melynek fedezetéül az onkoľm źnyzat saj át bevételét j el<ili meg.

c.) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 20|5. évi költségvetés tervezésénél az a.)-b.) pontban
foglaltakat ve gye figyelembe.

d.) előzetes kĺjtelezettségvállalás mellett a tźtmogatási szerződést 20|4. december 31-e
napjáíg a Betlehen Gáboľ Alapítvannyal k<isse meg.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a.) 2014. augusztus 27., b.)-c.) 20|5. évi kĺiltségvetés elfogadása d.) 20|4.

december 31.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatźnozat 1. pontjában szeľeplő tĺĺmogatás érdekében
2OI5. évi költségvetés tervezésekor azem|ékĘźbla kĺiltségeire biztosítson fedezetet.

Felelős: polgiíľmester
Határidő: a20|5. évi költségvetés tervezése

A Váľosfeilesztésĺ és Főépítészi Üevosztálv táfiékoztatása alapjánz a szerződés a Bethlen
Gáboľ Alapítvánny a| 2014. decembeľ 16-án a|ńírásra keľiilt.

A Pénzůievi ÜgYosztátv táljékoztatása alapján: a Képvĺselő.testület a 177t201'4. (vilI.z7.)
számű határozatában foglaltakat az íigosztń|y a 2015. évi költségvetés teľvezésekoľ
figyelembe veszĺ.
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ravaslat a Buľsa Hungarica Felsőoktatdsi onkormdnyzati
o s zt ti n díj p úIy dzat h o z t ö r t é n ő c s atl a ko ruÍ s r a

18112014. Nrrr.27.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1) csatlakozlĺ kíván a Buľsa Hungaľica Felsőoktatási Önkoľmányzati oszt<indíjpáIyazat
f0l5. óvi fordulójóhoz, amcnnyibcn a pŕ.Jyóz;at kiírĺísra keľül.

Felelős: polgáľmester
Hatríridő: 2014. augusztus 27.

2) ahatźrozat |) pontja szerinti pá|yźzati csatlakozás esetén önként vá||alt feladatként a20|7.
évi költségvetés helyi adóbevételeinek terhére előzetes kötelezettséget vállal 3 millió forint
eľejéig a Bursa Hungaľica Felsőoktatási onkoľmanyzati osztöndíjpá|yazat feđezete
érdekében, az ĺjnkoľmányzati támogatás minimum összegének 1000 Ft/fo/hó, maximális
cisszegének 5 000 Fťfőlhó ĺisszeget hatáĺoz meg.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|4. augusztus 27.

3) felhatalmazzaapolgáľmesteľt a csatlakozáshoz szĹikséges dokumenfumokaláítźsára.

Felelős: polgłírmester
Hataridő: 20|4. október 1 1.

4) felkéri a polgĺíľmestert, hogy a haténozat 2) pontjá'ban foglaltakat az ĺinkoľmźnyzat 20|7 .

évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataridő : 20t 4. algusztus 27 .

Felsőoktatási
A Humán tájékoztatása alapján: a Bursa Hungaľica

csatlakozás 2014.páiJyálzat 2015. évi foľdulójához ffirténő
októbeľ 6.án megtiiľtént.

A Pénzüevĺ Ügyosztály táĘékoztatálsa alapján: a Képviselő.testÍilet 181t2014. (vI|.27.)
számú határozatálban foglaltakat az iigyosztń|y a 2017. évi kiiltségvetés teľvezésekoľ
figyelembe veszi.

Javoslat az ovi-Foci programhoz való csatlakozdsra

184120L4. (VIJL.27.)
A Képviselő-testĺilet úgy dönt' hogy

1. módosítjaa129120|4. (VI.11.) számúhatározatźnak 1. és 2.pontjátaza|ábbiakszeľint:

,,I. az ovi-Foci Közhasznú Alapítvlány gondozásźlban mfüĺidő ovi-Foci, ovi-Spoľt Progľam
céljaival egyetért és támogatja a Progľam 2015. évi megvalósulását a Napsugár Napközi
otthonos óvodában, Pitypang Napkclz otthonos óvodában, Naprafoľgó Napközi otthonos
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ovodában, amennyiben az ovĹFoci K<izhasznil A|apítvźny a 20l4/20l5-ĺjs TAo évben
társasági adó kedvezményben részestil.''

,,2. ahatćlrozat |. pontja szeľinti Program megvalósításźůloz ĺjnként vállalt feladat keretében
előzetes kötelezettségvállalásként 8.550.000,- Ft összegrĺ önľészt biztosít 20|5 évre.,,

Felelős: polglíľmester
Határidő: 20| 4. auguszĺx 27 .

2. az ovi-Foci Közhasznú Alapítvany (székhe|y: 1023 Budapest, Komjádi B. u. 3. 3/18.)
gondozásában működő ovi-Foci, ovĹSpoľt program céljaival egyetéľt és a Katica
Bölcsőde és Napk<izi otthonos óvodában (1089 Bp. Vajda Péter u. 37) a proglźtm
megvalósítasához egyszeľi 2.850,0 e Ft fejlesztési tĺĺmogatást nyujt az ovĹFoci Kozhasznú
Alapítványnak,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. augusztus 27.

3. az ovi-Foci, ovi Spoľt Pľogľam keľetében hozzájaru| al'lhoz,\oey * ovĹFoci Alapifuány
saját beruházásźtban a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda (1089 Bp. Vajda Péter
u.37.) udvarán spoľtpályát he|yezzen el 15 évľe azza|, hogy a beľuházássallétrehozott,
beépített valamennyi vagyonelem és spoľteszköz a 15 évet követően térítésmentesen tV
önkormanyzat tulaj donába keľül,

Felelős: polgríľmesteľ
Hataľidő : 20|4. augusztus 27 .

4. aKatica Bötcsőde és Napközi otthonos ovoda (1089 Bp. Vajda Péter u. 37.) udvarźn az
ovi-Foci, ovi Spoľt progľam keretében kialakítandó sportpályát a Jőzsefuaľosi Intéz-
ménymfüĺidtető Kĺizpont ĺizemelteti,

Felelős: polgĺĺrmesteľ
Hataridő : 2014. augusrtus f7 .

5. a) az Önkormanyzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános taľtalékon belül az
általĺĺnos tartalék kote|ezo feladat _e|oirźnyzatfuőI 2.850 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11105 címen - ĺinként vállalt feladat fe|ha|mozási célú tamogatások á||anháztaľtáson kí-
vtilre előiran y zatźlr a.

b) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon be|u| az á|-
talános taľtalék _ kötelező feladat _ e|őkźnyzatárő| 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím felhalmozási finanszírozási kiadáson bellđ| az irźnyitőszeľvi támogatásként
folyósítotttámogatásfizetésiszźtmláratĺ jrténőutalásae|oirźnyzatźra.

c) a Józsefuźrosi Intézményműködtető Ktizpont 72|02 cím - önként vźt|Ialt feladat _ fel-
halmozási ťlnanszítozási bevételen beltil az iányítőszervi támogatásként folyósított támo-
gatźs fizetési számlán történő jővźirása eloirźnyzatáú és ezzeI egyidejiĺleg a kiadás beruhá-
zás e|őirźnyzatát 50,0 e Ft-tal megemeli nagýeljesítménytĺ porszivó, vagy lombszívó be-
szetzése címén.

d) felkéri a polgĺĺľmesteľt, hogy a kĺiltségvetésről szóló rendelet következő módosításanál a
hatźr ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.
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7.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a)-c) pont esetében f0I4. augusztus 27., d) pont esetében legkésőbb 2014.
decembeľ 31.

felkéri a polgármestert, hogy ahatźrozatban foglaltakat az önkormźnyzat kĺiltségvetésének
következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2014. augusztus 27.

ahatározat 3. pontjában foglaltak a|apján felkéľi a polgĺĺľmesteľt a támogatási szerzőđés
aláításźra.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 20|4. szeptember 3.

A táĄékoztatása alapján: a Katica Btĺlcsőde és Napkłĺzi
spoľtpálya 2014. október 15-én átadásľa keľiilt. Az
2014 decemberében beszerzésre keľült egT nary

Otthonos az ovĺ.Foci
ovĺ.Foci spoľtpályák tisztítására
teljesítményű poľszívó.

A Pénzĺievĺ tiwosztálv tá$ékoztatása alapján: a Képviselő.testůilet 184t20I4. (vII.27.)
számú határozatálnak 5. pontjában foglaltak esetében a kłiltségvetésĺ módosítása a 20|'4.
évi kiiltségvetésről szőiő 3|2014. (II.13.) iinkormányzati rendelet módosításáľól szóló
37 n0|4. (xI.06..) számú tinkoľmányzati ľendeletben végľehajtásľa keľült.

Javaslat a 2014. évi közfoglalkoztatds őszi iitemének megvűlósítúsúhozfedezet
biztosítlÍsúra

18612014. Nrrr.27.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a) a keľtileti közfoglalkoztatás 2014. szeptember |.tťll 2014. október 30-ig taľtó
pľogramjĺĺhoz a8.480,0 e Ft önľészt a mfüödési általános taľtalék terhéľe biztosítja.

b) az Önkormźnyzat kiadás 11107-0l cím múködési cél és általanos taľtalékon be|u| az
általános tartaIék _ kote|ező feladat _ e|őirźnyzatárő| 8.480,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11107-01 cím közfog|a|koztatáts önľész _ kötelező feladat _ céItaÍtalék
e|őirźnyzatźra.

c) felkéri a polgáľmestert, hogy a kĺiltségvetési rendelet kĺivetkező módosít.rísáná| ab)
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős : polgĺíľmester
Hataľidő: 2014. év folyamatos, c) pont legkésőbb 2014. december 3l.

2. a hatźltozat 1. pontja alapján felkéri az a|ábbi ktiltségvetési szervek és gazdaságĺ
taľsaságok vezetőit - mint foglakoztatókat _ akozfog|alkoztatásra vonatkozó kérelmek
benyujtásaľa, a munkaügyi központtal a hatósági szeruódés és a munkavallalókkal a
fo glalkoztat ási szerző ďé s ek me gkötéséľe ;

Éľintett fo glalkoztatók :



Józsefu árosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekj óléti Központ
Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal
Józsefuiĺrosi Közterület-felügyelet és Váľostizemeltetési Szolgálat
Hétszínvirág Napközi ottholos ovoda
Koszorú Napközi otthonos ovoda
Kincskereső Napközi otthonos óvoda
Józsefuarosi Intézménymiĺködtető Központ
Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat
Katica Bölcsőde és Napkĺizi otttronos ovoda
Mesepalota Napkcizi Otthonos Ovoda
váľunk Rád Napközi otthonos ovoda
Józsefuaľosi Egyesített Bĺilcsődék
Józsefu árosi Közö ssé gi Hazak NonpľoÍit Kft .

Napsugáľ Napkĺizi otthonos ovoda
Napraforgó Napktizi otthonos óvoda
Gyerek-Virag Napközi otthonos ovoda
TA-TI-KÁ Napközi otthonos ovoda
Pitypang Napkĺizi otthonos óvoda
Szź.zszor szép Napközi otthonos óvoda
S ziv źĺ",l źlny Napközi otthono s o voda

Felelős: polgáľmester, költségvetési szervek és gazdasźryi taľsaságok vezetói
Hataľidő: 2014. szeptember 1.

3. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy ahatźrozatbaĺl foglaltakat a2014. évi költségvetésről
szóló rendelet kĺjvetkező módosít ásánźi vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a 20|4. évi költségvetésről szóló ľendelet következő módosítása, legkésőbb 2014.
december 31-ig

A Jeeyzői Kabinet Személyügyi Iroda tájékoztatása alapjánz A' 2014. szeptembeľ 1. és

októbeľ 30. ktiziitti kiizfoglalkoztatásĺ pľogram tekintetében a kérelmek benyújtásra
keľiiltek, majd 201'4. szeptembeľ 1. napjáxa| a munkaüryi kiizponttal a hatĺósági
szerződés megktitésľe kerĺilt. A munkavállalókkal a foglalkoztatási szerződések
megkötéséľe a munkaktiľiikľe történt személyek kiktĺzvetítésének időpontjáhozigazodva
keľült sor.

A Pénzůigvĺ Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület t86l2014. NIII.T7.)
számú határozatńnak 1. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetésĺ módosítása a 2014.
évi kiiltségvetésľől szóiő 3lf014. (II.13.) tinkormányzati rendelet módosításáľól szóló
37 l20I4. (xI.06.) számú iinkoľmányzatĺ ľendeletben végrehajtásľa került.

ravaslat az ijnkormúnyzati képviselők, a bizottsdgi elniikijk, a bizottsúg
tagj dnak díj azős dró I s zó Ió ö nkormúny zatĺ r en delet elfo gadós óra

202t2014. (X.22.)

A Képvĺselő.testĺĺlet úgy diint' hory

l. az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím működési
Vaľosgazdálkodási és Pénńgyi Bizottság saját

cél és általrĺnos tartalékon beliil a
keret _ önként vál|a|t feladat _
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2.

e|oirtnyzatáľól 668,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím - ĺjnként vállalt feladat _

személyi juttatás e|őirányzatźra 526'0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jaľulékok és szocális
hozzájáruIási adó előirźnyzatźra |42,0 e Ft-ot képviselői és kiilső bizottsági tagok
díjazása címén.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: z0I4. okőber ff.

az onkormanyzat kiadás l1l01 cím - kdteleztő feladat - személyi juttatás

eIőirźnyzatźÍő| 4.802,0 e Ft.ot , a munkaadót terhelő jaľlékok és szociális hozzźljźru|ási
adó előiranyzatárőI|.297,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a11101 cím - önként vállalt felađat -
személyi juttatás e|óirányzatáľa 4.802,0 e Ft-ot , a munkaadót terhelő jarulékok és

szociális hozzájźtru|ási adó e|őirźnyzatźra |.297 ,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hatláľidő: f0l4. oktőber 2f .

tartós előzetes miĺkiidési kötelezettséget vźů|al a képviselők vonatkozásában havonta
4.512,0 e Ft, a külső bizottsági tagok vonatkozásában havonta |.029,5 e Ft-ľa, éves
szinten összesęn 66.498,0 e Ft, melynek fedezete az onkoľmźnyzat adóbevétele.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő : mindenkori költségvetés tervezése, elfogadása

fetkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módositźsźná|'
valamint a következő évek költségvetésének tervezésénéI ahatźrozatban foglaltakat vegye
ťrgyelembe,

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: |-2. pontban foglaltaknak legkésőbb 2014. decembeľ 3|., 3. pontban

foglaltaknak a mindenkori költségvetés tervęzése.

A Pénzüeyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testiilet 202120|'4. (X.22.)
számrĺ határozatálnak |-2. pontjában foglaltak esetében a költségvetésĺ módosítása a
2014. évi kiiltségvetésről szóňő 312014. (II.13.) iinkoľmányzatĺ ľendelet módosításáľĺil
szőÄő 37ĺ2014. (xI.06.) számú iinkormányzati rendeletben végľehajtásra keľült, a 3.

pontban foglaltakat az íigyosztá|y a ktivetkező évek ktiltségvetésének teľvezésénél
fig5relembe veszĺ.

A Budapest WII., Balassa u. 3-5. szlÍm alatti telek értékesítésére kiírt púIyúzat
eredmény ének meg dllap ítds a

216t2014. (xI.Os.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:

1) a Budapest VIII., Balassa u. 3-5. szźml alatĺi,36|9I és 36190 hľsz-ú, 16|5 Írŕ alapteľületű
telekingatlanok értékesítéséľe kiírt pá|yazatotérvényesnek, és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20|4. november 5.

J.

4.



2) a je|enhatározat 1) pontja szerinti pá|yázat nyeľtesének a Bionikai Innovációs Központ
Nonproťrt Kft-t (székhelye: 1083 Budapest, Prźier u. 50/A., képviselője: Dľ. Czilli Máté
ugyvezetó, statisztikai száĺnjele: 24307600-72|I-572-0I, cégsegyzék szétma: 01-09-
17|168,adőszźlma:24307600-I-42)nyi|vánítja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatĺáľidő: 20|4. november 5.

3) és elfogađj a az ajźnlatbem tett 128.957.471,- Ft + Áľ.ą, vétęIfuat és felkéľi a Kisfalu Kft-t
az adásv éte|i szerzo ďés aláirásfu a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|4. decembeľ 20.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjánl ilz adásvételi szerződés aláíľásra keľült 2014.
đecember 19. napján. Áz első vételáľ résziet befoiyt.

J av as lat a kii zteľ iil et-fel íłgy e l ettel k ap c s o lato s fe I ad ato k j öv ób eni ell dtús dr a

218t2014. (Xr.0s.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a) 20|5. január 01. napjától önkoľmĺínyzati kĺitelezó feladatként a közteľĹilet-
felügyeleti, a keľékbilincselési, a t&ťĺgye|ő kamerarendszer miĺködtetési feladatokat a
Budapest Fővĺĺľos VIII. keľiilet Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal tltján Iátja e| (a
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

b) 2015. janurĺľ 1. napjától a költségvetési a Polgármesteri Hivatal címľendjét bővíti
12203 cím közterület-feltigyeletei és kerékbilincselési feladatok, ||40| cím térfigyelő-
kamararendszeľ működtetése megnevezéssel.

c) 2015. januĺár 01. napjáva| a Józsefuĺíľosi KözterĹilet-felügyelet és

Vaľosiizemeltetési Szolgálat költségvetési szerv nevét Józsefulĺĺosi Vĺĺľosüzemeltetési
Szolgálat névre módosítja.

d) 2015. januáľ 1. napjával 80106 címet, a 80107 címet és a 80109 címet töľli.

Felelős: polgáľmester
HaĹáľidő: 20|5.januaľ 0 1.

2. a) a hatźlrozat l. b) pontja szerinti Józsefuaľosi Vĺĺrosüzemeltetési Szo|gźiat
engedélyezetĺ |étszálmát 2015. január 01. napjától 138 főben hatfuozza meg' a
ktiltségvetési szerv a kĺizalkalmazottakjogállásĺĺról szóló 1992. évi )ooilIl. töľvény
(Kjt.)' valamint a 77l|993. (V.12.) Koľmrányrendelet hatáIya a|á tartozik, a
foglalkoztatottak a köza|ka|mazottak jogállásaľól sző|ó |992. évi )oo(II. hatá|ya a|źt

tartoznak, az alábbiak szerint:

. Igazgatőság, melyhez taľtozik az igazgatő, az igazgató-helyetteí az operatív, a
személytigy, a gazdasági szervezetek összesenZ3 fő'



a

- településĹizemeltetés-szakmai központ feladatai összesen 77 fő,

- Teleki téri piac mfüödtetése, összesen 8 fő,

- keriiletőrség mfüĺiđtetése 30 fő.

b) a hatźľozat 2. a) pontj a alapjźn a Jőzsefváľosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat
vezetoje 2015. január 01. napjától a Kjt. hatáIya a|á tartozőffi, 5 év hatźrozott
időtaľtamú vezetői megbízással Acs Péteľ, illetményének és egyéb juttatásainak
vźůtozat|aĺhagyásźwa|.

c) ahatźlrozat 2. b) pontja a|apjźn felkéľi a polgĺĺrmesteľt a szfüséges munkajogi
intézkedések megtételére.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatlĺľiđő: 2a15.januĺĺľ 0i.

a) a Polgáľmesteri Hivatal létszźľľrát20|5.januaľ 1. napjával 78 fővel megemeli, így a
Polgármesteri Hivatal engeđé|yezett |étszáma _ tisztségviselők és pľémiumévek
pľogramban foglalkoztatottak nélküI _ 257 főben hatáĺozza meg.

b) felkéľi ajegyzót,hogy a hatźrozat3. a) pontja a|apjźnazźů|áshe|yek feladatonkénti
besorolását és a munkavállalók jogszabályok szerinti besoľolását és azok
álláshelyeinekszźtmźú és elfogadás céljából terjessze a Képviselő-testĺilet elő.

Felelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetén jegyző
Hatráľidő: a) pont esetén 20|5.januáľ 0l. b) pont esetén a Képviselő-testtilet 2014.

decembeľ havi rendes ülése

a) a hatźĺrozat szerinti feladatátszervezéssel érintett költségvetési szeľvek
a|ka|mazottjainak további foglalkoztatását biztosítja, és az a|kaLmazottakat az e

hatátozat szerinti fe|ađatźńszervezés előtt kinevezés/munkaszerzódés szerinti
bérezésben háttźny nem érheti.

b) felkéri a Józsefuĺĺrosi Közteľiilet-felügyelet és a Józsefuĺĺľosi
Vaľosiizemeltetési SzoIgźiat igazgatőjtĺt és a jegyzőt, hogy a feladatátszervezéssel
érintett foglalkoztatottak ügyébęÍL az Mt. és a Kttv. szerint szabáůyozott személyĺigyi
intézkedések me gtételére.

c) felkéľi a Józsefuĺáľosi Ktiĺertilet-felügyelet és Viĺľosüzemeltetési Szolgálat
igazgatőjźĺt és a polgáľmestert a fe|adatátszervezéssel érintett feladatokľa vonatkozó
szeruődések felülvizsgáIatźra, szĹikség esetén azok módosításrírďmegsziintetésére,
meghosszabbitźsára.

Felelős: a) és c) pont esetén polgáľmester
b) és c) pont esetén költségvetési szervek vezetoi

Hatláľidő: a) pont esetén 20|4. novembeľ 05.
b) és c) pont esetén 20|4. novembeľ 05.

4.
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5. a) a Jőzsefvárosi KtiĺerĹilet-feltigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat a feIaďat
ellátáshoz szfüséges és tulajdonában |évó eszközöket, ingóságokat, gépjáľmúveket,
szoftvereket, stb. téľítésmentgsen a Polgáľmesteľi Hivatal fulajdonába adja.

b) az onkormźĺnyzat a térfigyelő-kamaraľendszęrt és a térfigyelő kamerák tulajdonát
meghagyja, üzemeltetésére a határozat Lla. pontjában foglaltak teljesítése érdekében a
P o l gáľme steľi Hivatal nak átaď1a.

c) felkéľi a Józsefuarosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat
igazgatőját, hogy készítsen előteľjesztést azoÍL eszkĺlzĺikľől, ingóságokľól,
gépjáľművekről, szoftverektől, stb., amelyek a feladat átaďásához szükségesek.

d) a Buđapest, VI[. keľület Német u. 17.-I9. szám a|atti tigyfélszolgálati iľodát és
az öltĺjzőket térítésmentesen a Józsefuiĺľosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat, a

Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Polgríľmesteľi Hivatal közösen
hasznáIja, oly módon, hogy az ingat|anok üzemeltetési költségeit a Józsefuárosi
Parkolás-tizemeltetési Szolgálat és a Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat tewezi
és ťrzeti.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármester
c) pont esetén Józsefuaľosi Közterulet-feliigyelet és VarosiŁemeltetési
Szolgálat igazgatőja
d) pont esetén a ktiltségvetési szervek vezetói

Hataĺidő: a) pont esetén 20|5.januaľ 01.
c) pont esetén a Képviselő-testület 20|4. december havi rendes ülése
d) pont esetén 20|5.januáľ 01-jétől

6. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatátozat szerinti költségvetési szeľvek alapítő
okiratainak, valamint szewezeti és mfüĺidési szabáIyzatainak módosítását, valamint a

feladatátszeruezés miatt taľtós vagy egyszei kĺjtelezettségvźl|alásokat teľjessze a
Képviselő-testiilet elé.

Felelős: polgármester
Hatfuid(5: a Képviselőtestiilet 2014. december havi ľendes ülése

7. felkéri a polgĺĺľmestert, hogy a hatátozat szerinti fe|adatátszervezés miatt készítsen
előterjesztést
a) a Józsefuarosi KözteľĹilet-felügyeletről szóló 4612013. (X.01.) önkormányzati

rendelet,
b) az onkormźnyzat ktiltségvetési szerveinek közszolgáIatijogviszonyban állók

dijazásarő| és egyéb juttatásairól szóló 7|120|2. (XIJ. 13.) ĺinkormźnyzati
ľendelet,

c) ,,A Budapest Főváros VIII. keriilet Iőzsefuárosi onkoľmźnyzat által fenntaľtott
intézményekben a|ka|mazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatási

szabźtly zatď' módo sítás a tźr gy źlban.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatĺĺľidő: a Képviselő-testiilet 2014. đecembeľ havi rendes ülése

8. fetkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a k<ivetkező évek kciltségvetés

tęrv ezéséĺél ve gye fi gyel emb e.



Felelős: polgármester
Hataridő: mindenkori költségvetés teľvezése

A Jeevzői Kabinet Személvůĺgyi Iľoda tájékoztatása alapjánz a 2. c) pont tekĺntetóben
Acs Péter intézményvezető kĺnevezése és vezetőĺ megbízása ahatározatban foglaltaknak
megfelelően előkészítésľe kerĺilt, melyet a polgármesteľ aláíľásáva| |átott el. A kinevezés
2015. januáľ 1. napjával hatályba lépett.
3. a) és b) pont tekintetébena|étszámmódosítás a nyilvántaľtáson átvezetésre keľült. A
2014. decembeľ 4. napi képviselő.testületĺ üIésľe beteľjesztésre kerĺilt az álláshelyek
feladatonkéntĺ besoľolása és a munkavállalók jogszabályok szeľĺntĺ besoľolása' továbbá
azok álláshelyeÍnek száma, melyrőI a képviselő.testület 247120l4. (xII.04.) határozatával
dtintött.
A 4. a).b) pont tekintetében, a jegző a jogutódlással éľintett állományt tájékoztatta,
illetve a szükséges íľásbelĺ tájékoztatást a jog szeľinti hatáľĺdőben megtette. A személyi
anyagok átvéte|e megtiirtént, az á|lomány munkajogĺ átvétele a Kttv-ben foglaltaknak
megfelelően 2015. január 31. napjáĺg tiiľténĺk meg teljes ktirűen.

A Pénzüeyi tigvosztá|v tőfiékoztatása alapján: a Képvĺselő-testĺilet a 21812014. (xI.05.)
számú határozatálban foglaltakat az iigĺosztáily a kiivetkező évek ktiltségvetésének
teľvezésekoľ figyelembe veszi.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.
testület decembeľ 04-i ĺĺléséľe elkészĺiltek a rendeletmódosítások' az a|apítő okiratok, a
szervezeti és mĺĺkiidési szabályzatok és az átadandó eszkiiztik listája.

Javaslat alpolgármesteľi keľet terhéľe történő támogatások elbíľálásá ra

222t20r4. (Xr.0s.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. Sántha Péterné alpolgáľmesteľi saját kerete 2014, októbeľ 12-ig felhasználható
eIőitźnyzatźnak marađványa terhére 60,0 e Ft összegben tiĺmogatja a Molnĺír Feľenc
Magyar-Angol Két Tanítási NyelvĹĺ Által'ĺnos Iskola bejaľati falának kifestését,
melynek lebonyolítoj a a I őzsefvárosi Intézménymiĺkcĺdtető Központ.

Felelős: polgiíľmesteľ, JIK vezetóje
Hatźndő: azoĺnal

2. a 3. pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás 11107-01 cím mfüödési cél és

általanos tartalékon belül Santha Péteľné alpolgáľmesteri saját keľete 201-4. október
l}-ig fe|haszná|hatő e|óirźlĺyzatának - önként vállalt feladat - eLőirźnyzatźttó| összesen
60,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím _ önként vá||a|t feladat - mfüödési
ťtnarszírozási kiadásokon belül az fuányítőszervi tĺímogatásként folyósított támogatas

kiutalása eloirźnyzatátaaJőzsefuĺíľosi Intézménymfütjdtető Kĺizpont (1082 Ęudapest,
Baross u. 84.) részére a Molnar Feľenc Magyaľ- Angol KétTaÍIitási Nyelvíi Altalános
Iskola bejaľati fala festésének támogatása címén.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 20|4. november 5.
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3. a 3. pontban foglaltak miatt a Józsefuaľosi Intézménymfüĺidtető Központ 72103 cím _
önként vállalt feladat - bevételi mfüĺjdési finanszírozási bevételen belül az
kźnyitőszervi támogatásként folyósított tamogatás ťĺzetési sztnrlźn töľténő jőváitása
e|őkźnyzatát és a kiadás dologi e|őirźnyzatźú 60,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a
Molnár Ferenc Magyaľ- Angol Két Tanítási NyelvÍĺ Altalános Iskola bejárati fa|a
festésének címén.

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

4. felkéri a polgáľmestert, hogy a kciltségvetésľől sző|ő ľendelet, kĺivetkező
mó do s ításáná| a hatáĺ ozatban fo glaltakat ve gye fi gyel embe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a költségvetés kĺjvetkező módosítása, legkésőbb 2014. december 31.

5. felkéri a polgáľmesteľt a hatźrozat 1. pontja szerinti tlĺmogatási szerződés a|áirásáĺa.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 2014. novembeľ 1 5.

.Ą Humánszoleáltatási tigyos?tály tájékoztatása alapján: a Molnáľ Feľenc Maryaľ-
Angol Két Tanításĺ Nyelvű Altalános Iskola bejárati falának festése elkészült 2014
novemberében. A kivitelezés és szeľződéskötés megtiirtént.

A Pénzüevi Üwosztály tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet 222ĺ2014. (K.05.)
számú határozatálnak 3. pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetés mĺódosítása a
Képviselő.testület 2015. évi januárĺ üléséľe készítendő költségvetésĺ ľendeletben kerůil
átvezetésre.

J av as l at a r ó zs efv ár o s i I nt é zm é ny míĺk ö dt e t ő Kii zp o n t e ng e d é ly e zett
óIIlÍs h ely ein e k emelés ére

223t2014. (Xr.os.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a lőzsefváĺosi Intézményműködtető Központ engedélyezeÍt létszźlmźt _ kötelező
feladatellátás érdekében - 2014. novembeľ 06. napjáftőI 2 fóvel, uszodamester
álláshellyel (köza1ka|mazott) megemeli, így a kciltségvetési szerv engedéIyezett
Iétszźm:.a 20|4. november 06. napjátől 155 főrő| |57 főľe módosul, címeken belül:
72|0| címen 41 fő,72|02 címen |2,72103 címen I04 fő.

Felelős : polgáľmesteľ, JIK igazgatója
Hatźrídő : 20l 4. november 05.

2. a) azintézmény engedélyezett álláshelyeinek 201'4. novembeľ 06.ĺapjźńőIZ főve| tĺiľténő
emelése a2014, évben 239 e Ft plusz költséget igényel, melynek kĺiltségvetési fedezete az
intézmény 2014. évi költségvetésében ab&megfakaritás és annak jĺĺrulékai,
b) a Józsefuarosi Intézménymfüödtető Központ költségvetésének 72|03 cím - kötelező
feladat - személyi juttatás e|óirányzatan belül a tĺ!ľvény szeľinti illetménybő| 43 e Ft-ot, a
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munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájarulási adó eloirényzatából 15 e Ft-ot
átcsoportosit a72|03 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás e|őhányzatán belül a
cafeteria e|óirźnyzataru 43 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzźĄáru|ási
adó előiranyzatára 15 e Ft-ot azuszodamesterek cafetériakeretének biaosítása éľdekében,
c) taľtós mfüödési előzetes kötelezettségetváLla|3.946'6 e Ft összegben ( tĺirvényi
illetmény 2.832,0 e Ft, járulékai764,6 e Ft, cafeteria és jaľulékai 350,0 eFt) az
Önkormanyzat sajtÍ bevételeinek teľhéľe,
d) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a20l4. évi költségvetésről szóló rendelet és a kĺjvetkező
évek költségvetés tew ezésénéI ahatźtrozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgĺĺľmester
Hatándő: a)-b) pont esetében 20|4. november 05., c) pont esetében a mindenkori
kĺiltségvetési rendelet elfogadása, d) pont esetében 2014. december 31-ig, valamint a
mindenkori kĺiltségvetés tervezése.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatása alapjánz 20|'4.
novembeľ 06. napjátói betiiitésre keľült a két - uszodamester. áliásheiy.

A PénzüevÍ Ügyosztály táfiékoztatása alapján: a Képviselő.testü|et 22312014. (xI.05.)
számú batározatálban foglaltak esetében a költségvetés mĺídosÍtása a Képvĺselő.testület
20t5. évi januáľi iilésére készítendő ktiltségvetésĺ rendeletben kerül átvezetésre,
valamint a kiivetkező évek költségvetésének teľvezésekoľ Íĺryelembe lesznek véve.

Javaslat a Vúrosgazddlkodúsi és Pénzĺig1li Bizottsdg kiilsős tagjainak

229t2014. (Xrr.04.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1' a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság kiilsős tagjainak az alábbi személyeket
vá|asztjame5

o szi Ev a_ Demokratikus Koalíció
Pálovics Lászlő _ FIDESZ.KDNP

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

2. Felkéľi a jegyzot, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetéséről a szfüséges
nyilvántaľtásokon.

Felelős: jegyző
Hatĺĺridő: 20|4. decembeľ 04.

A Pénzůievi Ügvosztálv táĄékoztatása alapján: a Képviselő-testü|et 229I20t4. (KI.04.)
számú határozatálban foglaltak esetében a szemé|yi vá|tozálsok átvezetése a szükséges
nyĺlvántaľtásokon megtöľtént.
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1.

J av as lat a ró zs efv úr o s K ij zb izto n s dg dért K ö zal ap ín ú n ny aI kap c s o I ato s
dtjntés ek meghozataldra

230t2014. (xlr.04.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

a Jőzsefvźros Közbiztonságáéľt Koza|apítvány kuratóľium új elnökévé Teszźnsz Károlyt
vĺílasztja hotgrozatlen időre. ĺ\ kuratórium tovĺíbbi két tagianak válasĺj a hatérozatlan időľe
Petľák Lajost és Huszĺír Pétert. Az tlj elnököt és tagokat felkéri az összeférhetetlenségi és

elfo gadó ny i|atko zatok aláír ásźr a.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 201'4. december 04.

a Jőzsefuáros Kĺlzbiĺonsźryáért Köza|apiwány felügyelő bizottsági tisztségéből viszahívja
Erdélyi Dorottyát, Jakabfu Tamást és Pintér AttilrźLt' és új tagoknak megválasztja Pintér Attilát,
Pribelszki Szabolcsot, Palotai Pétert hatźttozat|an időre. Az űj tagokat felkéri az
ĺĺsszeférhetetlenségiéselfogadónyilatkozatokaláírásfu a.

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

a Józsefuaľos Közbiztonságáért Közallapitvźny a|apítő okiratát hatályon kíviil helyezi és

elfogadja tĄ az |. és 2. pontban foglalt módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt alapítő
okir atát, az e lőterj es ztés I . szźlmű mel l ékletét képezo taľtalommal.

Felelős: polgĺĺľmester
Határidő: 20|4. decembeľ 04.

felkéľi a polgĺĺľmesteľt a 3.) pontban foglalt a|apítő okirat a|źirásźra

Felelő s : polgĺíľmester
Hatrĺľidő: 2014. decembeľ l 5.

felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodj oÍI az a|apítő okirat Főváľosi Töľvényszékhez töľténő
benyújtásaról

Felelős : polgĺírmester
Hatźndő: 201- 4.január l 5.

felkéri a kuratóľiumot, hogy a bírósági nyilvántaľtásba vételt követően gondoskodj on aZ

a|apítő okirat közzététe|&ol a Magyar Közlönyben, továbbá felkéľi a jegyzőt, hogy
gondoskodjon az önkotmźnyzat hivatalos |apjźĺban és honlapjrín tĺirténő közzététe|érőI.

Felelős: kuľatórium és jegyző
Hatźlridő bírósági nyilvántaľtásba vételt követően

A Tiiruényességi és Peľképviseleti Iľoda tájékoztatálsa alapján: az alapító okiľat
Főváľosĺ Tiiľvényszé|<hez történő benyújtása megttiľtént, a vá|tozásbejegyzési eljáľás
folyamatban van.

a
J.

4.

5.

6.



2.

Javaslatfellebbezés elbírdlósúra a Delej u. 22. szdm alcÍti iizlet
r e n de ltetés mó do s ítús dv a I k ap cs o lato s tel ep iilé s kép í e Ij d r ds b a n

231ĺ2014. (KI.04.)
A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

l. 

- 

mint kérelmęző szźlmźra kiadott 26-387lfl2014 iktatószámu, a
Delej utca 22. szttm a|attiiz|et rendeltetésének lakássá történő módosításáľa vonatkozó I.
fokú településképi ígazolásbanfoglalt, I. fokú döntést helyben hagyja

mint kérelmezó szźlmźlra kiadott 26-381l2l20l4 iktatószźlmű. a
Delej utca 22. szám a|attíilz|et rendeltetésének lakássá töľténő módosítására vonatkozó I.
fokú településképi igazolással szemben benyujtott fellebbezéssel kapcsolatban másodfokú
hatósági jogkorébeneljaľvaaza|ábbihaÍározatothozza:

HATÁno ZAT

fellebbezési kéľelemmel kapc solatos elj aľásban

Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuiírosi onkormźnyzatKépviselő-testülete másodfokú
hatósági hatáskörében elj aľva

- 

mint kéľelmezo számárakiadott 26-3871212014 iktatószámű, a
Delej utca 22. szźlm a|attiilz|ętrendeltetésének lakássátörténő módosításaľa vonatkozó I.
folni településképi igazolasban foglalt, I. fokú döntést helyben hagyja.

Ehat.źltozatellen fellebbezésnek nincs helye. Ahatěrozat felĺilvizsgálatát jogszabályséľtésľe
való hivatkozással, a bíróságtóllehet kérni. Akeľesetlevelet a határozatkézhezvéte|éttll
szźmlított 30 napon belül, azI. foktlkozígazgatasi szervné|, vagy a Fővĺáľosi Tclrvényszéknél
kell 3 példrĺnyban benyujtani. Akeresetlevél benyujüísrának ahatátozatvégrehajtásara
ha|asztő hatáIyavarl.

IND oKoLÁ S

a 26-38712014 tigyiratszĺĺmú kérelmében az épített
kömyezet alakításáľól és védelméről sző|ő |997. évi L)o(Vn' törvény 30/D.$-a, a
telepĹilésfejlesztési koncepcióľól, az integľált településfejlesztési stratégiĺáľól és a
településľendezési eszkozok'ról, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekľől
sző|ő 314/2012. CxI. 8.) Koľm. rendelet 23.$-a, valamint a Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének az építéstiggyel összefüggő egyes helyi
önkormányzati hatósági eljárások részletes szabźiyairő| szőlő 5l20I3. (II.10.) önkoľmányzati
rendelet 6.$-a ďapján településképi bejelentést tett hatóságomhoz, a Budapest, v[I. Delej
utcaZŻ. szźtm a|atti iizlet rendeltetésének lakássá töľténő módosítlísráľa vonatkozóan.
A mellékelt tervdokumentáciőt és annak mellékleteit átvizsgá|va az első fokú hatóság
megá|Iapitotta, a kéľelem vonatkozásában hatasköľét és illetékességét.
Megállapítottą hogy a kére|mezett építési tevékenysé g a Jőzsefuaros Keriileti Építési
Szabźlyzatáról (JOKÉSZ) sző|ő 6612007. CKI.|2.) önkoľmiínyzati rendeletben foglaltaknak
megfelel, viszont az építésuggyel összefüggő egyes helyi önkormźnyzati hatósági eljaľĺások
részletes szabá|yairől szóló 5l20I3. (II.10.) ĺinkoľmányzati rcnde|et 12.$ b) és d) pontjában
rész|etezett településképi illeszkedés nem igazo|hatő. A Delej utca 22. sz. a|atti házat
kornyező utcákban a kcĺzvetlenu| az utcáról nyíló helyiségek jellemzően tizlet és iľoda



funkciójúak, melyek közé nem illeszkedik a közvetlenül utcáról nyíló lakó funkció, ezér7 az
első fokon eljáľó hatóság a tevékenységvégzését megtiltotta
t20|4.október22-én,fellebbezésihatáľidőnbeliiljogorvoslati
kérelmet nyújtott be postai úton. Fellebbezésében arrahivatkozott,hogy az önkormányzatnak
rendelet módosítással elő kellene segítenie _ külföldi mintak a|apjan_ azllzletek lakássá
ttiľténő minősítését, egyebekben korábbi kérelmét fenntaľtotta.

Akozigazgatási hatósá gi e|jarás és szolgáltatás általanos szabá|yairő| szőIő 2004. évi CXL.
tĺlrvény 105.$ (1) bekezdés a|apjźn a másodfokú döntést hozó hatóság a döntést
helybenhagyj a, megvá|toztatja, vagy megsemmisíti.

Budapest Józsefuáros onkormanyzat Képviselő-testülete másodfokri jogkĺirében e|járva a
jogoľvoslati kérelmet mega|apozatlannak talá|ja, ezért az első fokú döntést - helyes indokai
a|apjan - hatá|y ában fenntartj a. :

Ahogy aŻ.az első fokri hatóság hatźrozatźnak indokolásában kifejtette, a településfejlesztési
koncepcióró|, azintegrált telepĹilésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
vďamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekľől szóló 3I4l20|2. cxl. 8.) Korm.
ľendelet 24.$ (l) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a polgármester a bejelentés
megérkezésétől számított 8 napon belüla rendeltetésvá|toztatás megkezdését megÍiltja, ha
rendeltetésvźltoztatás nem illeszkedik a telepiilésképbe. Az első fokon e|jałő hatóság
joga|kalmaző az e||jarásban. A koľmány rendelet szeľint az e|so fokon eljáľó polgáľmestemek
mérlegelési jogkör nélkül el kell utasítania a bejelentést, amennyiben a tewezett építési
munka nem illeszkedik a teleptĺlésképbe. A Delej utca 22. sz. a|attihźzatköľnyező utcfüban
a közvetlenu| azúcźlról nyíló helyiségek jellemzően üzlet és iľoda funkciójúak, melyek kĺizé
nem illeszkedik a közvetleniil utcaról nyíló lakó funkció, így a településképi illeszkedés nem
ígazo|hatő.

Ugyanakkor mind az elsó fokú, mind a másod folcu hatóság j ogalkalmaz ókéĺt jár eI, az
eljnásában nincs lehetőség a vonatkozó j ogszabá|y (a telepiilésfejlesztési koncepciórő|, az
integrált településfejlesztési stľatégiaról és a teleptiIésľendezési eszkĺizökľől, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3|4l20l2. (xI. 8.) Koľm. rendelet)
módosításara.

Aki5zigazgatísi hatósági eljarás és szolgáltatas źltďźnos szabá|yaiľól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljarás soriĺn hozott döntést a fellebbezővel
a masodfokri döntést hozó hatóság az e|so fokú döntést hozó hatóság tújankozlí. Erľe
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testiilet a Polgáľmesteľt a fellebbezővel töľténő közlésére.

A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testĹilet aközigazgatási hatósági eljĺĺrás és szolgáltatĺĺs
źltal.ános szabźůyairől sző|ő 2004. évi CXL. töľvény 73/A. $ (4) bekezdésében foglaltak
alapjan záĺtak*l

Ahatározatbírósági felülvizsgálatáĺaklehetősége aközigazgatási hatósági eljárás és
szolgáItatás általános szabéiyairől szóló 2004. évi CXL. tĺiľvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.

Amásodfokú hatósági eljĺíľás lefolytatásara a hatásköľt és illetékességet akozigazgatási
hatósági eljaľás és szolgáitatás á|ta|źnos szabályaiľól szóló 2004. évi CXL. tĺĺrvény 107.$ (l)
bekezdése állapítja meg.

3. felkéri a polgármesbrt az 1. pont szeľinti dĺintés ktizlésére.

A Váľosfeilesztésĺ és ľ,őénítészi Ügvosztály táłjékoztatása alapján: a dłintés az üryfél
részére postázásľa keľüIt.

45



J av as I at kij ztemeté s i iigy b e n fel Ie b b ezé s e lb ír d l ds dr a

23212014. (Kr.04.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

néhai köztemetés megrendelése és megtéľítési igényének bejelentése
haÍÁrozat helybenhagyásáva|, rl
az előteľjesztés mellékletéÍ képező

targyában hozott 04-13725120|2. szźlmú, elsőfokú
lD fellebbezésének elutasításával meghozza
hatźrozatot.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2014. december 04.

A Humánszoleáltatásĺ Ugvosztálv Családtámoeatásĺ lľoda tájékoztatása alapján: az
előteľjesztés mellék|etétképezőhatározat postázásra keľĺilt azíigyfé|részére.

Javaslat a rózsefvórosi onkoľmdnyzat 2015. évi dtmeneti gazddlkoddsúrőI
szó Ió önkormúnyzati rendelet megalkotlts dra

233ĺ2014. (xII.04.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
1. a20|5. évi átmeneti gazdźikodásról szóló önkotmźnyzati rendelet hatá|yba lépésével' az

abban foglaltak a|apján 2015. januaľ-februaľ hónapľa vonatkozóan tamogatási előlegről
szerződést köt a Józsefuĺĺrosi KĺjzösségíHazak Nonprofit Kft-vel, a JóHíľ Józsefuaľosi
Média, Rendezvény és Galéria Kĺizpont Nonprofit Kft-vel, a Jőzsefvárosi Gyermekek
Üdtiltetéséért Kĺizhasznú Nonprofit Kft-vel.

Fe lelő s : p o l giĺrmeste r, gazdasági tars as ágok tigyvezető igazgatői
Hatánďő : 20 | 4. december 04.

2. a Jőzsefvárosi nemzetiségi önkormźnyzatok'rlak 20|5. évben önkormányzatonként évi
200'0 e Ft, a Jőzsefvárosi Roma onkormányzatnak éví 7.476,0 e Ft mfüödési és
felaďate||źtás cé|hoz nem kötött tiĺmogatást biĺosít.

Felelős : polglírmester
HatÍnldő : 20 1 4. december 04.

3. felkéľi a polgármesteľt a hatáĺozatában foglalt támogatási szerződések aláírásźlra.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. decembeľ 3 1 .

A Pénzüevĺ Ügvosztály táĘékoztatátsa alapján: a Képvĺselő.testület 233t2014. (KI.04.)
számű határozatában foglaltakat az íigĺosztály a 2015. évi kiiltségvetés teruezésénél
firyelembe veszĺ.

A Vagvoneazdá|kodásĺ és ÜzemeltetésÍ ÜgYosztáIy táĘékoztatása alapján: a támogatási
előIegľől szróló megállapodások megkiitésľe kerültek decembeľ hónapban.



A Jegyzői Kabĺnet Tiiľvényességi és Peľképvĺseleti Iľoda tájékoztatása alapján: a helyi
nemzetiségi önkormányzatok 201'5. évľe nyújtott támogatási tisszege tárgĺá,},an 

^támogatásĺ szeľződések aláíľása folyamatban van' várhatóan a megállapodások
megkiitése 2015. január 31. napjáig lezárul.

Javaslat a 2015. évi köItségvetés terhére előzetes ktitelezettségvőIlaldsokra és
egy ěb ktilts égvetést érintő dii ntés ek meghozataldra

234t2014. (Kr.04.)
A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

1. a pszichiátriai betegek nappali ellátása kcitelező önkoľmanyzati fe|adat ę||źttásáĺahatźrozott
időtaľtamĺa 2015.januĺĺľ 1. napjától 2015. december 3I. napjáig ellátási szerződést köt:
a) Moravcsik Alapífurĺnnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje alatt

3 0 0. 0 0 0, - Ft/}ró szol g źitatási díj at bizto sít,
b) a Szigony-utitars a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Közhasznú Nonprofit Kft-

vel (székfiely: 1083 Budapest, Pľáter u. 44. fsn..5N), melynek ideje alatt 250.000,- Ft/hó
szo|gá|tatźtsi díj at biztosít,

c) felhatalmazza a polgáľmestert a hatźrozat a)-b) pontja szeľinti ellátási szerződések
véglegestartalmźnakösszeállításaľaésa|áírásfu a.

d) a hatfuozat 1. pontjában megjelĺilt kötelező önkoľmlĺnyzati feladatra a 20|5. évi
költségvetés teľhére előzetes kötelezettségetvá||a| 6.600,0 e Ft összegben - a 1l30l cím
dologi e|óirźnyzat -. Az előzetes kötelezettségvźů|a|ás fedezetéül az onkormányzat sajźú
bevételeit jelĺili meg.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hataridő: a)-b) pont esetében 20|4. decembeľ 04., c) pont esetében2014. decembeľ 31.

2. a) 20|5. évre vonatkozóan helyiségbér|eti szerzodést ktit a Pźľ;mtny Péter Katolikus
Egyetem Jogi- és Allamtudomanyi Karźxa| a Budapest, VIII. keľi.ilet Szentkirályiu.26.
sz. a|atti, ftildszinti 450 m" alapteľĹiletű tomacsarnok béľletéľe vonatkozóan, az
onkoľmrínyzatfenrÍartásában lévő Vĺĺľunk Rád Napkiizi otthonos óvoda, a Mesepalota
Napközi otthonos óvoda, a TÁ-TI-KA Napközi otthonos ovoda óvodásainak
testnevelési foglalkozása cé|jáből bruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegben 2015.
december 3l-ig.

b) a hatarozat a) pontja alapjan abér|eti đíjra _ kötelező feladat _ a20|5. évi költségvetés
terhére bruttó I.200,0 e Ft összegben előzetes k<itelezettségetvá||al - l|20| cím dologi
előirźnyzata -. Az előzetes kötelezettséget vá||a|ás fedezetétil az onkormányzat sajźú.

bevételeitjelöli meg.
c) felkéri a polgáľmesteľt a hatźlrozat a) pontja szerinti helyiségbérleti szerzođés

megkĺitésére.

Felelős: polglíľmester
Hatĺĺridő: a)-b) pont esetében 20|4. december 04., c) pont esetében20lł. december 31.

3. a) a Józsefuaľosi Intézményműködtető Kĺizpont 20|5. évi költségvetésében 303,2 e
Ft+73,6 e Ft munkáltatót terhelő járulékok és szociális llozzájarulási adó összeget biztosít a
Losonci ľéľi Általanos Iskolában 2o|5, januáľ 1. napjától _ 2O|5. februar 28. ĺapjáig
úszásoktatást végzó 3 fő úszóoktatő megbizási díjainak fedezetéľe (2 fí3 Íszőoktatő ńszére
bruttó 71.|23,-Ft/hólfő+járulékai, 1 fő úszóoktatőrészére bruttó 9.346,- Ft/hó+jĺĺľulékai).



4.

b) az a) pont alapján a 2015. évi költségvetés terhére az átmeneti gazđéikodás időszakźra
20|5. januar, február hónapokĺa az úszásoktatás feladatainak e|Iźtásfua vonatkozó
megbízásí szeľződések fedezetére _ ĺinként vállalt feladat _ 303,2 e Ft + 73,6 e Ft
munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźtjźtruIási adő összegben előzetes
kötelezettséget vállal, melynek fedezetéiĺl az iĺtézmény tanfolyami és béľleti díj bevételét
jelöli meg.
c) felkéľi a Jőzsefuźtrosi Intézménymfüĺidtető Központ igazgatőját a hatátrozat a) pontja
szeľinti megbizási szerződések megkĺitéséľe.

Felelős:a)-b) pont esetében polgármesteľ, c) pont esetében Józsefüarosi
Intézménymfü <i dtető Kö zp ont igazgatőj a

Hataľidő: a)-b) pont esetében 2014. december 04., c) pont esetében}Dt4. decembeľ 31.

a) a JSzSzGyK engedé|yezeÍt létszámźú _ kötelező feladat - a 40102 címen hatźlrozott
időtaľtamĺa 2015.január 01. napjátó|2015. december 3I. napjáigf fővę| megemeli, így a
ktiltségvetési szeľv engedélyezett létszáma2015. januaľ 01. napjátó| 2015. december 31.
napjáig i79 iő.
b) a JSzSzGyK engedélyezett álláshelyeinek 2015. jar,uź,ĺ 01. napjátóI 2 fíĺve| történő
emeléséhez előzetes kötelezettséget vállal a 2015. évi koltségvetés teľhére 6.202,| e Ft
cisszegben, melyből a költségvetés szęrv a személyi juttatás és a munkaađatőt teľhelő
jaľulékok és a szociálishozzźĺjarulás ĺisszege 5.200,7 e Ft, a dologi kiadások <lsszege 700,0
e Ft, melynek fedezetéij| azintézmény tanfolyami és bérleti díj bevételét jelöli meg.

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

a 2015. évre e|őzetes kcitelezettséget vállal _ önként vá|Ia|t feladat - a Tavaszmező ltca 7 .

szźlm a|atti épĹilet fa|źra elhelyezendó aÍviztábla másolatanak elkészités&e 50,0 e Ft
összegben I|703 a cimdologi előfuźnyzatáta, az Önkoľmlĺnyzatsajátbevételeinek terhéľe.

Felelős: polgĺírmester
Hatlĺľidő: 2014. december 04.

a 2015. évre e|őzetes ktjtelezettséget vállal az OPTEN Informatikai Kft. adatbázis
szo|gáItatźts beszerzéséľe 1.000,0 e Ft+Afa tisszegben _ kötelező fęladata _ a 1220|-02 cim
dologi előfuźnyzatfua" melynek fedezete az Önkoľmányzat saját bevétele.

Felelős: polgármester, jegyzó
Hataiđil : 20 I 4. december 04.

a) a20|5. december 31-ig meghosszabbítja Dr. Konrád Jánosné Dr. Kósa Zítáva| a jegyzói
hatósági állatvédelmi hatósági feladatainak ellátásában való közreműködés tźtrgyábaĺ
kötött megbízási szerzőďést bruttó 100,0 e Ft/hó összegben, mely fedezetének biztosításra
a20|5. évre e|őzetes kĺjtelezettséget véů|al a|<lfizetőt terhelő járulékkal egyĹitt l.49I,6 eFt
<isszegben _ áIlartigazgatási fe|aÄat _ a I2I03 cím személyi juttatás és járulékai
e|oir źnyzatáta, az onkoľmány zat sajéú bevételeinek teľhére.
b) a határozat a) pontja a|apjźn felkéri a jegyzőt a megbizási szerződés módosítasanak
a|źirásźna.

Felelős: a) pont esetén polgáľmester, b) pont esetében jegyző
Hataľidő: a) pont esetében 2014, december 04., b) pont esetében}Dl4. december 3l.

9.
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10. a) 2015. januaĺ l-jétől 2015. februaľ 28-ig előzetes kötelezettséget vźilal' a
Polgármesteri Hivatal Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály fe|adataihoz
kapcsolódó páIyazatfigyelési lírási és egyéb feladatok e|Iátźséramegbízási szętződés
megkĺitésére_ <inként vállalt feladat _ havi bruttó 130,0 e Ft+jáľulékai, cisszesen 260'0
e Ft+63,2 e Ft-ra a I220I-03 cím személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzźtjźru|ási adó e|őirányzatźra, az onkormanyzat sajźú bevételeinek
terhére.

b) ahatarozata) pontja alapjánfelkéri ajegyzótamegbízásiszerzőđésa|áírására.

Felelős: a) pont esetében polgármesteľ, b) pont esetében jegyző
Hatáľidő: a) pont esetében 2014. december 04., b) pont esetében}DI4. december 31.

1l. a) 2015. januaľ l-jétől 20|5. december 31-ig előzetes kötelezettséget véůlra| a
Polgáľmesteri Hivatal Áfa tanácsadásaival kapcsolatos feladatainak ellátásĺĺľa vonatkozó

-"gbí'á'i szerződés megkötésére _ önként vállalt feladat _ havi 200,0 e Ft+Áfa, összesen
brutió 3.048,0 e Ft tjsszegben, a 12fal-a3 cím dologi e|óirźnyzatźra. Feďezeie az
Önkormanyz at saj tú bevétele.
b) a határozat a) pontja alapjan felkéri a jegyzł\t amegbizási szerzódés aláításáĺa.

Felelős: a) pont esetében polgármester, b) pont esetében jegyző
Hatĺĺľidő: a) pont esetében 20|4. decembeľ 04.' b) pont esetében}DI4. december 3l.

12. a) 2015. december 3|-ĺg e|őzetes kötelezettséget vállal a Polgáľmesteri Hivatal
munkajogi tanácsadás, jogi konzultációs feladatinak ellátásaľa vonatkozó megbizási
szerzőďés meghosszabbításara _ ĺinként vállalt feladat _ havi 250,0 e Ft+Afa, ö,sszesen

bruttó 3.810,0 e Ft ĺjsszegben a I220I-03 cím dologi e|őirźnyzatźra. Fedezete az
Önkoľmán y zat saj źÍ bevétele.
b) a határozat a) pontja a|apjźn felkéri a jegyzot a megbízási szerzőđés módosításanak

a|áírásźra.

Felelős: a) pont esetében polgáľmester, b) pont esetében jegyző
Hatźrido: a) pont esetében 20|4. decembeľ 04.' b) pont esetében jegyzó

13. a) 20|5. januaľ l-jétől 20|5. december 3l-ig előzetes kötelezettséget vá||a| a
Polgáľmesteri Hivatal gazdasági társaságok és a költségvetési szervek honlapjának
felülvizsgá|atźtĺa, az elektronikus informáciő szabaďságról sző|ő 2005. évi XC. törvény,
valamint egyéb jogszabáIyokban meghatttrozott elektronikus kozzétételi kötelezettség
megvalósítasara vonatkozó megbízási szerződés kĺitésére _ ĺinként vállalt feladat - havi
320,0 e Ft +Afa, összesen bruttó 4.876,8 e Ft tisszegben a |220I-03 cím dologi
eIófu źnyzatźra.Feďezeteazonkoĺmányzatsajátbevétele.
b) a határozat a) pontja a\apján felkéri a jegyzőt amegbízási szęrzőđés alźirź.sára.

Felelős: a) pont esetében polgáľmesteľ, b) pont esetében jegyző
Hatáľidő: a) pont esetében 2014. december 04., b) pont esetében}DL4. december 31.

|7. a) a,Uj Teleki téri Piac épületére vonatkozó kíegészítő munkálataira vonatkoző építési
beruhźľ;źs iđőtaľtamźra 20|4. decembeľ 5-től max.20|5. februar 28-ig a bérlők
esetlegesen megemelkedett f,ĺtési költségeit átváI|a|ja - önként vá|La|t feladat - max.
2.800,0 e Ft keretĺisszegben. A20|5. évi bevételi kiesés fędezete az Önkoľmźnyzat saját
bevétele.



b) felkéri a polgáľmesteľt a bérlőkkel kdtött szetződések módosításara.
c) a határozat a) pontja a|apján felkéri a Józsefuárosi Kĺlzteriilet-feliigyelet és
Viíĺosiizemeltetési Szolgálat fiogutódja Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat)
igazgatőjat, hogy gondoskodjon a bérlők tájékoztatĺísáról és a szfüséges intézkedések
megtételéľől.

Felelős: a)-b) pont esetében polgáľmester, c) pont esetében Józsefuarosi K<izteľĹilet-
feltigyelet igazgatői a
Hataridő: 20|4. december 04.

18. a Polgĺáľmesteri Hivatď mfüödéséhez szükséges az iľoda- és írószer, nyomtatvány, fax és
fénymásoló gép festékhengereinek beszerzésére f0l5. évre az e|ózetes kötelezettséget
vállalás 25.000'0 e Ft +Afa összegben _ kötelező feladat _ a Hivatal |220I-0I cím dologi
e|őirźnyzatźra.Fedezeteazonkotmźnyzatsajátbevétele.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hatánđő : 20 1 4. đecember 04.

19. a Polgármesteri Hivatal fenymásoló berendezéseinek javítźsźna,karbantartásáľa, valamint
a szfüséges festékek, a|katrészek, kellékanyagok beszeruésére a 20|5-2019. évekre
előzetes kĺjtelezettségetvá||a|' 80.000 eFt+Afa/4 év - éves bruttó összegben 25.400 e Ft -,
mely k<itelezó feladat a Hívata| |220l-0l cím dologi előirźnyzatáĺa. Fedezete az
onkormĺĺn y zat saj át bevétele.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. december 04.

20. a Polgáľmesteľi Hivatal emelt szintu mérnökinformatikai tiímogatásra vonatkozó
szo|gá|tatálsi beszerzésére a 2015-2016. évre előzetes kötelezettséget vállal 7.000,0 e
Ft+Afa (bruttó 8.890,0 e Ft) összegben - évente bruttó 4.445,0 e Ft cisszegben -, mely
kötelező feladat a Hivatal 12201-02 cím dologi e|őfuźnyzatźra. Fedezete az
Önkoľmanyz at saj át bevéte le.

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

2I. a Polgáľmesteri Hivatal infoľmatikai rendszerével kapcsolatos ,tllzfa|źnak licensz
beszerzésérę 20|5. évre e|ozetes kötelezettséget vźú|al1.000,0 e Ft+Afa (bruttó |.270,0 ę
Ft) összegben _ ktĺtelezó feladat - a Hivatal 1220|-02 cím dologi e|oirányzatźna.Fedezete
az onkoľmźnyzat saját bevétele'

Felelős: polgáľmester
Hattlridí! : 201 4. december 04.

22. a Polgáľmesteri Hivatal elektľonikus adatainak tĺĺľolásáéľt felelős mentő egység licensz
beszerzésére2075, éwe e|ózetes kĺitelezettséget vá||a| 1.000,0 e Ft+Áfa @ruttó t.270,0 e
Ft) ĺisszegben _ kötelezető feladat - a Hivata| |220I-02 cím dologi e|őirźnyzatáta.
Fędezete az onkormźnyzat saját bevétele.

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



f3. a Polgármesteri Hivatal mobil távkĺjzlési és mobil inteľnet szo|géůtatás beszeruéséľe -
mely tafta|mazza az onkormányzatnak, a nemzetiségi önkoľmźnyzato|<nak, a
Polgáľmesteri Hivatalnak a szo|géltatźtst, oly módon, hogy a Hivatal továbbszamlźpza az
onkormanyzatnakés a nemzetiségi önkoľmányzatoknak a tényleges szoLgźitatási díjat _ a
20|5-2019. évre előzetes kĺitelezettséget vállal 60.000 e Ft+Afa/  év - mely évenként
bruttó 19.050,0 e Ft összeg, mely kötelező feladat a Hivatal |2201-0| cím dologi
előirźnyzatźna.Fedezeteazonkormźnyzatsajátbevétele.

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

24. a Polgáľmesteri Hivatal központi épületének és székhelyének takaľításához szükséges
beszerzésľe 2015-2019. évľe előzetes kötelezettséget vállal bruttó 76.200,0 e Ft _ éveként
bruttó 19.050,0 e Ft _ <isszegben, mely kötelező fe|adat a Hivatal I2201-0l cím dologi
ehóhźrnyzatźra.Feđezeteazonkormźnyzatsajátbevétele.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2014. december 04.

25. a) a nemzetiségek jogáról szóló f}It. évi CL)O(IV. t<iľvény 80. $ (1) bekezdés b)
pontjába foglaltak, valamint az onkoľmźnyzat és a Józsefuaľosi Roma onkormányzat
kĺizött fennálló egyiittmfüödési megállapodás alapjźn a nemzetiségi önkormźnyzat
miiködésével kapcsolatos feladatok (adminiszttáciő, iratkezelés, postázás, kézbesítés,
stb.) ellátásĺĺľa vonatkozőan megbiztsi szerzođés megkötésére a 20|5, évi kdltségvetés
terhéľe előzetes kötelezettséget vállal _ kötelező feladat _ f0I5. január, februaľ hónapra
cisszesen 1.028,0 e Ft személyi jutatás + 250,0 e Ft munkaadőt terhelő járulékok és

szociális hozzájáĺulási adó e|oirźnyzatára, a Hivatal I220t-04 címľe. Fedezete az
onkormanyz at saj át bevétele.
b) a hatáľozat a) pontja a|apjźn felkéri a jegyzőt amegbízási szerzőďések megkcĺtéséľe.

Felelős: a) pont esetében polgĺíľmester, b) pont esetén jegyző
Hataľidő: a) pont esetében 2014. december 04., b) pont esetében}}|4. december 31.

27. a)az onkoľm áĺyzatkiadás 1 1108-02 cím _ kötelező feladat _ felhalmozási finans zitozási
kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őirźnyzataÍő|26.000'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím - kötelező feladat _
beruhĺízásie|oirtnyzataragépjármiĺbeszerzésecímén.
b) a Polgláľmesteri Hivatal |220|-0I cím _ kĺjtelező feladat _ felhalmozási finanszirozźsi
bevételen be|u| az irźnyítószeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szárr:/rźn

töľténő jóváíľźsa e|őfuányzatźt és a kiadás beruhazás e|ófutnyzatźIt 26.000'0 e Ft-tal
cscikkenti.
c) a hatźrozat szerinti gépjĺĺľmrĺvek közül 1 db gépjĺĺľművet a Polgáľmesteri Hivatal
vagyonkezelésébe ađj a.

d) bérbeszámítás miatt a l|602 cím bevételi és kiadási előiranyzatźnak módosítása
indokolt
- az onkormźnyzat 1|602 cím _ kĺitelező feladat _ bevételi működési saját _ helyiség
béľbeszámítás _ és kiadás dologi - karbantartás béľbeszámítással --e|őirányzatźLt 10.602,3

e Ft-tď megemeli.
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e) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺidési cél és általános tartalékon beliil az
általános taľtalék _ kĺitelező feladat _ előirányzatźlrő| 482,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11101 cím - önként vállalt feladat _ személyi juttatás e|őirányzatźna379'5 e Ft-ot, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|źlsi adó e|őitáĺyzatára |02,5 e Ft-ot
képviselői és külső bizottsági tagok dijazása címén.

Đ 202120|4. (X.22) számí képviselő-testületi hatćrozat 3. pontját az alétbbiak szerint
módosítja:

,,taľtós előzetes működési kĺitelezettséget vállal a képviselők vonatkozásában havonta
4.805,0 e Ft, a külső bizottsági tagok vonatkozásában havoĺta I.029,5 e Ft-ra, éves
szinten ĺisszesen 7O.OI4,0 e Ft, melynek fedezete az onkormźnyzat ađóbevétele.''
g) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a20I4. évi kĺiltségvętésről szóló ĺinkorměnyzati rendelet
következő módosításánźú' ahatfuozat 26. pontjában, a 20|5. évi kĺiltségvetés készítésénél
a hatőłozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: legkésőbb f015. február 15.

28. a) Jőzsefuárosi Egyesített tstilcsőđék 40100-02 cím _ kotelező feladat _ kiadás dologi
eLőirźnyzatáĺ belül az iizemeltetési anyagok élelmiszer beszetzés céljellegű
előirźnyzatĺĺĺól bruttó I.f78,3 e Ft-ot átcsoportosít a bérleti dij e|őirányzatra.

b.) felkéri a polgáľmesteľt' hogy a 2014. évi költségvetésről szóló ľendelet következő
módosításrĺn á| az a) pontban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatźtnđő: a) pont esetében azonna|, b) pont esetében legkésőbb 2015. februar 15.

A Humánszoleáltatásĺ Ügyosztálv tájékoztatása atapján az l.2. 3. és 28. pontokkal
kapcsolatban:

1. Ellátási szeľződések a Felek köziitt a|áírásra keľĺiltek 201'5.januáľ 5. napjával.
2. A Szentkĺrály u. 26. sz. a|atti toľnateľemľe vonatkoző B,érlieti Szeľződés a

Béľbeadó ľészéľől a|áírásra v ár.
3. A megbízási szerződések a JIK részérő| megktitésľe kerültek a három fő

tĺszóoktatóval.
28. A Józsefváľosĺ Eryesített Biĺlcsődék és a Hoľánszky u. 19. sz. Táľsasházkőzőtt a

béľleti díjľa vonatkoző szerződés megkiitésľe keľült 2014. decembeľ 10. napján.

A JĺĎzsefyáľosi Szociális Szoleáltató és Gvermekvédelmi Ktizpont táiékoztatása alapján:
abatározat 4. a. és 4. b. pontjának végľehajtása megtiiľtént, az engedélyezett áIláshelyek
betöltve, a ktiltségvetési fedezet a 2015. évÍ ktiltségvetésbe beteľvezésre keriĺl.

A Hatĺósáei Üwosztálv táĄékoztatása alapján a 9.a) pont szeľinti megbízásĺ szeződés
módosítása a Felek kőzőtt aláíľásra keľült.

A Városfeilesztési és Főépítészi tjgyosztály táĄékoztatása alapján a 10.a) pont szerĺnti
megbízási szeľződés módosítása a Felek közőtt a|áírásra került.

A Pénzüwĺ Üwosztálv tájékoztatása alapján a 11.a) pont szeľintimegbízálsi szeruődós a
Felek kőzőtt a|áírásra keľĺilt.

A Jewzői Kabĺnet tájékoztatása alapján a 12. és 13. pont szerĺnti megbízásĺ
szerződéslmódosítás a Felek kőzött a|áírásra keľůilt.
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A Pénzůieyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület 234ĺ2014. (xII.04.)
számú határozatálban foglaltak esetében a kiiltségvetés mĺĎdosítása a Képviselő-testĺilet
2015. évĺ januári üléséľe készítendő költségvetésĺ ľendeletben kerül átvezetésre,
valamint a 2015. évi kiiltségvetés tervezésekoľ figyelembe lesznek véve.

236t2014. (Kr.04.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

7. a tisztség e||źtásźxal összefüggésben biztosítja a vźiasŻĺott tisztségviselők koľlátlan
gépjáľmrihasznźiatát; havonta 80.000 Fťgépkocsi tizemanyagkeretet biztosít taľtós
működési előzetes k<itelezettségvállalásként a mindenkori éves költségvetésben _ tinként
vá||a|t feladat _ a 1l101 cím dologi e|oirányzatára, az Önkormĺínyzat sajźft bevételeinek
terhére.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataridő: 2014. december 04.

A Pénzüeyi Ügyosztálv tájékoztatása: a Képviselő-testület 236t20|4. (KI.04.) számú
határozatálban foglaltakat az ugĺosztály a kiivetkező évek költségvetésének tervezésekoľ
figyelembe veszi.

23712014. (Xrr.04.)
A Képviselő-testiilet úgy dĺlnt, hogy

I4.a) 2015. december 31-ig meghosszabbítja a Heti YáLasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató
Kft-vel, a Heti Yźt|asz c. közé|eti-gazdasáryi hetilap preambulumában meghataľozott Pest.
budai Látkép c. mellékletében havonta egy alkalommal a keľülettel kapcsolatos hírek,
cikkek 1 oldalon tĺiľténő megjelentetésére vonatkoző megá||apodást _ ĺjnként vá|Ia|t feladat
-, mely fedezetének biztosítź.s*ra a f0|5. évre e|őzetes ktjtelezettséget vállal összesen
bruttó 2.67l,3 e Ft összegben a 11103 cím dologi eLóirányzatáta. Fedezete az
onkoľmĺĺn y zat saj źú bęvétele.
b) 2015. december 31-ig meghosszabbítja a Théma Lapkiadó Kft-vel, hiľdetési feltiletek
megvźsár|ásaľa vonatkoző hirdetési keretszeruóďést _ önként vźi|a|t feladat -, mely
fedezetének biztosításara20|5. éwe e|őzetes kötelezettséget vállal ö,sszesen bruttó I.596,7
Ft összegben a 11103 cím dologi e|őkźnyzatźra.Fedezete az onkormźnyzat saját bevétele.
c) 2015. đecember 31-ig meghosszabbítja a képviselő-testiileti ülések on-line közvetítése
tárgyában kötött szolgá|tatźlsi szeruőđést _ ĺjnként vállalt feladat -, mely fedezetének
biztosításara 2015. évre elozetes kötelezettséget vállal ĺisszesen bruttó 3.352,9 e Ft
ĺisszegben a 11103 cím dologi e|őirźnyzatáta.Fedezete az onkormźnyzatsaját bevétele.
d) a hatźrozat a)-c) pontja a|apjźn felkéľi a polgáľmestert a megbízási
szeľződé smó do sítás ok aláir ásáĺ a.

Felelős : polgĺĺľmester
Hattrido: a)-c) pont esetében 2014. decembeľ 04., d) pont esetében2014. december 31.

A Polgáľmesteľĺ Kabĺnet tájékoztatálsa alapjánz a szerződés hosszabbítások a|áirása
folvamatban van.
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A PénzüeYi Ugyosztály tájékoztatátsa alapján: a Képviselő.testĺilet 23712014. (xil.04.)
számrĺ hatńrozatńban foglaltakat az íigĺosztáiy z 2015. évi kiiltségvetés teľvezésekoľ
figyelembe veszĺ.

238t2014. (Kr.04.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

l5. a) 20|5. évtől nógy év időtaľtamraaz á||anlháztar:tási és számviteli, költségvetési előíľások
folyamatos váItozásźra jogszabálykĺivetési, szoftveľfľissítési, tanácsadási és
adatkarbantartási szolgá|tatésra, mind Polgármesteń Hivatal, minđ az ĺinkoľmányzati
intézméĺyek vonatkozásában összesen 5.638,8 e Ft összegben előzetes kötelezettséget
vźi|al, éshozzźljźnul a CompuTREND 2000 Kft-vel való szerződéskötéshez - a |1706-02
cím dologi e|őirźnyzatára - k<itelezó feladat _ 3.246'0 e Ft-ľa, a 12201-02 cím - kötelező
feladat _ dologi e|őfutnyzatźrra 2.392,6 e Ft-ra, az Önkoľmźnyzat saját bevételeinek
terhére.

b) a hatĺĺrozat a) pontja alapjźn felkéri a jegyzőt és a polgáľmesteľt a szerződések
megkötésére.

Felelős: polgĺĺľmest er, jegyzo
Hataridő: a)-b) pont esetében 20|4. december 04., c) pont esetében}D|4. december 31.

A Pénzüwĺ Üevosztálv táĄékoztatása alapján: a Képviselő.testÍilet 2015. januáľ havi
ĺiléséľe a határ ozatban fo glaltak m ó dosítás áľa előteľj esztés készül.

239t2014. (Kr.04.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

t6. a20|5. évi közfog|a|koztatás megszervezéséte és lebonyo|itźsźIÍa _ k<jtelező fe|adat - a
2015. évi költségvetés terhéľe előzetes ktitelezettséget vállal 20.000,0 e Ft keretösszegben
a mÍĺködési céItarta|é|<ta, melynek fedezete az onkormźnyzat saját bevétele.

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

A Pénzüeyi Ügvosztálv tárjékoztatása alapján: a Képviselő.testůilet 239t2014. (xII.04.)
számú batározatálban foglaltakat az ĺigyosztály a 20|,5. évĺ költségvetés teľvezésekoľ
Íĺryelembe veszi.

240ĺ201'4. (KI.04.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

26. felkéri a po|gźlrmesteľt, hogy a hatfuozatban foglaltakat a 2015. évi költségvetés
tervezéséné| és az azt követő évektervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatfuidó az onkormtnyzat 2015. évi költségvetéséľől szóló ĺinkormźnyzati rendelet és

az azt követő évek kĺiltségvetéséľől szóló önkormźnyzati rendelet elfogadása.

A Pénzügyĺ Ügvosztály táĘékoztatása alapján: a Képviselő-testĺilet 240t2014. (KI.04.)
számű határozatálban foglaltakat az íigĺosztáily a 2015. évÍ és az azt ktivető évek
kiiltségvetésének teľvezésekoľ Íiryelembe veszi.



ravaslat az tinkormdnyzat szúmviteli polítikdjúval kapcsolatos diintésekre

24It201,4. (Kr.04.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. számviteli politikai irányelvként rogzíti,hogy az onkormrányzat az ilz|ęti vagyon év
végi éĺtékelése során 2014. éwől nem él a piaci éľtékelés lehetőségével.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. december 04.

2. feLkéri a jegyzot az onkormtnyzat szźlmvite|i politikájában a hatźrozatban foglaltak
źúvezetésére.

Felelős: jegyző
Hatźriďó: 20l 4. decembeľ 3 1 .

A Pénzüevi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő.testület 24Il20I4. (xil.04.)
számú határozatálban foglaltakat esetében a számviteli polĺtikában a határozatban
foglaltak átv ezetésre keľůiltek.

.Iavaslat a Kerepesi úti benzinkút lźltal hasznúlt iinkoľmdnyzati teríilettel
kap cs o lato s meg ůllap o dús meg kii tés ér e

243ĺ2014. (xII.04.)
A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

|,. hozzźĄźra| olyan taľtalmú megállapodás megkötéséhez' amelynek a|apjźn a Magyaĺ
Allamvasutak Zrt. átađja az onkormáĺyzatnak a 2008,2009.,2010.,20I|. és 2012. évekľe
vonatkozóan á|ta|a, az oMV Hungĺĺľia Ásvĺĺnyolaj Kft. felé kiszźmlźľ:o|t béľleti dijnak az
onkoľmányzat tulajdonából használt Budapest VIII. kertileti 3295ll5 és 3284915 he|ytajzi
szźtmű területekĺe jutő 35.|7% méľtékű részét, amely összegszeľíĺen7I 657 |23'- Ft + AFA.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatándo: 20 I 4. december 05.

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy folytasson targyalásokat az oMV Hungĺĺľia Ásványolaj
Kft-vel és a Magyaľ Allamvasutak Zrt-ve| a megállapodás alábbi taľtalmi elemeiről, a
megállapodás kötelező taľta|mi elemei az altbbipontok:

a) a Magyat Ä||arr,,asutak Zrt.2008. és 2012. kĺizĺitti 5 éwe vonatkozóan fizessen az oMV
Hungĺĺľia Asvanyolaj Kft. által tĺiľtént bérleti díj teljesítés időpontja a|apjan szźlmított MNB
alapkamatnak megfelelő méľtélaĺ kamatot.

b) az onkoľmanyzat ígényli, hogy az oMV Hungária Ásványolaj Y'ft. 20|3. január 01.

ĺapjátől' a Budapest VIII. kerĹiletí3295|15 és 32849/5 he|yrajzi szźtmű területek utźnťlzetenđó
béľleti díj bíľói letétbe teljesített összegéből adja át az Önkoľmźnyzat tulajdonábóIhaszná|t
teriiletekľe jutő részét' amely 35.|7%.

5)



c) a Budapest, VIII. keľiileti 3f951l5 és 3284915 helyrajzi számű teľületeknek az oMV
Hungária Ásványolaj Kft. általi további haszĺźůatáról a megállapodás aIáirźsźúőIkezdve - az
adott évre a 3295|15 he|yrajzi szźtmí területre 1995. július 21. napján kelt bérleti szerzóđés
alapjtn szźnníthatő bérleti díj alapul vételével - fizesse meg a teľĹiletek haszná|atának
ęllenértéke címén az onkoľmányzat fulajdonábó| hasznáIt teľiiletekĺe jutő részt, amely
35.17%.

d) amegállapodás során az Önkoľmźnyzatnakźtadandő bérleti díiliogalap nélkiili gazdagodás
megtéľítése címén éúaďott összeg utźn a törvény a\apjźn jarő á|ta|arlos forgalmi adót is
igényelni kell.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: a megállapođás megkötésének hataľideje 20|5. december 31.

3. a Képviselő-testtilet úgy dĺĺnt, amennyibenaMagyar ÁllamvasutakZrt-ve|'és az oMV
Hungĺíľia Ásvanyolaj Kft-vel a hatérozat |. és 2. pontjában foglalt taľtalmi ęlemekkel
megállapođás nem jön létľe, az onkormźnyzai igényéi bírói úton kell éľvényesíti, ideéĺtve a
Budapest VIII. keľĹileti 3295|15 és 3284915 he|yrajzi száłnű teriileteknek az onkormźnyzaÍ,
biľtokába való visszaadásara vonatkozó igéný is.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2014. decembeľ 05.

4. az onkoľmáĺyzat akkor ktĺthet a Budapest VIII. keľületi3295ll5 és 3284915 he|yrajzi
szĺĺmú teľületeknek az oMV Hungária Asvanyolaj Kft. áItali további hasznáIatfuőI
megállapodást, ha aMagyar Allamvasutak ZÍt. és az oMV Hungaľia Kft. az előbb felsorolt
pontokban foglaltakat fizetési kötelezęttségeket vá||a|ja, a Képviselő-testĹilet eltéľő đöntése
Illźnyában ennek időtaľtama nem lehet hosszabb a 3295|15 he|yrajzí szźmű teľületre 1995.
július 2|. napjtnkelt bérleti szerződésben meghatározotĺzDz0.július 2l-ihatáĺozottiđoné|.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. december 05.

5. a Budapest VIII. keľĹileti 3295115 és 3284915 he|yrajzi szźmlű terĹileteknek az oMV
Hungária Ásvanyolaj Kft. általi további hasznźiatáről szóló megállapodás tarta|mazzon
garanciát aĺľa'hogy az onkormźnyzat a teľület hasznźiatźnak ellenéľtékéhez a megállapodás
szerint hozzájusson, és a teľĹileteket az oMV Hungaria Kft. haszná|atának megsziinésekor
visszakapja,tovźlbbáaz oMV Hungaľia Kft. általhasznźitteľtiletek tekintetében a tulajdonosi
j ogait saj át döntése szerint érvényesíthesse.

Felelős: polgáľmester
Hatźrído: 201 4. december 05.

AV tájékoztatása alapj án :

Hungáľia Kft-t tájékoztatta az Ugosztáůy a Képviselő.testület diintéséľől'
az OMV
és 2014.

d ecembeľ 1 9.én 2015. j anuár hónapj ára egy eztetést kezdeményeztek.
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Javaslat a Budapest WII. keriilet, Rúkóczi út 59. satm alatti, önkormdnyzati
tulajdonú nem lakds céIú helyisěg bérbeaddsúra kiírt nyilvúnos pdlyúzat

Iezđrdsóra, az eredmény megdllapítdsára

244t2014. (Kr.04.)
A Képviselő-testĹilet rigy dĺint, hogy

l.) rlrcgállapÍLja, a Burlapesĺ. VIII., 34628l0lV3 hclyľajzi szárlltrll llyilvárlĹar'tott, a Budapest
VIII., Rakóczi út 59. szźlm a|atti,836 m" alapteľülettĺ, kapualjon keľesztĹil megközelÍthető,
üres önkormźnyzati fulajdonú nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásara kiírt nyilvános
egyforduló s pźůyźľzati eljarás éľvényes és eredményes.

2.) apáIyazat nyeľtesének a benyujtott ajźnlataalapjána Sun Mode Trade Kft-t nyilvanítja.
3.) a T and T Family Kft. ajánlata éľvénýelen, mivelnem teljesítette teljes körĹĺen apźiyźľ;ati

felhívásban előíľt feltételeket.
4.) hozzájarul a Budapest VIII., 34628l0lV3 he|yrajzi számon nyilvĺíntaľtott, a Budapest

VIII., Rakóczi út 59. szám a|atti,836 ĺÍŕ alapteľülettĺ, iires ĺinkoľmányzati tulajdonú nem
lakás célú helyiség bérbeadásĺára kiírt nyilvános egyfordu|ős pźlyázat nyeľtesével a Sun
Mode Trade Kft-vel a bérleti szerzódés megkötéséhez, határozatlan időre, 30 napos
felmondási idő kikĺitésével, női, ferfi' és gyermek divatlíru rvhźlzati kereskedelmi
tevékenység cé|jéra,680.000,- Ftlhó + Afa bérleti ł kłjzilzemi-és külĺinszo|gáltatásí dij
összegen,

5.) hozzájarul a Sun Mode Trade Kft. áItAl' bérbe venni kívĺánt Budapest VIII., 34628l0lV3
helytajzi szĺĺmon nyilvántaľtott, Budapest VIII., Rfüóczi út 59. szźtm a|atti ingatlanon
belül elhelyezkeďő, 836 m, alapteľületű, önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás célú
üzlethelyi s é g fe|t$itásźúlo z.

6.) a bérleti szętzőđésbę bele kell foglalni, hogy a Sun Mode Tľade Kft. vállalja a helyiség
felújítását kb. 10.000.000,- Ft-os összegen önerőből, amely a k<ĺvetkezőket taľtalmazza: az
ingatlan belső felújítása, fa- és padlóburkolatok eltávolítása, cseréje, festés, világítótestek
cseréje, a fiĺtőtestek felújítása, valamint a bontást, illetve a bérbevételt követően
elvégzendő statikai vizsgálatok után kideľĹilő munkálatok elvégzése.

7.) a Sun Mode Trade Kft-nek tudomásul kell vennie, hogy a 6.) pontban foglalt munkak
tekintetében a költségeit fiiggetlenül azok végleges tényleges összegétől a bérleti
jogviszony időtaľtama alatt és aztkovętően sem érvényesítheti béľbeszźlmitás keretében,
továbbá semmilyen jogcímen nem kĺivete|heti az Önkormanyzattól.

8.) a bérleti szerz(5dés megkötésének feltétele, hogy az onkormźnyzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (vI. 20.)
számű Budapest Józsefuláľosi Önkoľmźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvá||alási nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfa]u Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2014. decembeľ 11.

A Kisfalu Kft. táfiékoztatása alapjánz 20"|.4. decembeľ 9-én írásban éŕesítették a
határozatrő| a páiyáuat nyertesét. A bérletĺ szerződés megkiitéséhez szükséEes az üryféI
benyújtotta, a szerződés aláíľása2015 januáľ hĺínap második felében várhatő.
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ravaslat kijztertilet-feliigyeletifeladatok dtszervezését ěrintő döntěsek
meghozataldra

246t2014. (Kr.04.)
L A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

5. elfogadja ahatźttozat 5. mellékletétképező Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuĺáľosi
onkormónyzat ríltal fenntartott intézményekbon alkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatottdolgozók juttatásiszabźt|yzatźnakmódosítasát.

Felelős: polgármester
lJatźĺľ'dő : 20 I 4. decembeľ 04.

A Jeeyzői Kabinet SzeméIyiigyi Iroda tájékoztatása alapján: a Budapest F'őváľos VIII.
keľüIet Józsefuáľosĺ onkoľmányzat áůta| fenntartott intézményekben alkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatásĺ szabáiyzata az e|fogadott sziivegezéssel
aláírásra előkészítésre került. Az a|áiratás folyamatban van az éľdekképvĺseletĺ szeľvek
részéről.

A Pénzügyi Üqyosztálv tájékoztatása alapján: a Képvĺselő.testĺilet 246l20L4. (KI.04.)
számú határozatálban foglaltakaz üryosztály részérőlkülön intézkedést nem igényelnek.

2471201,4. (XII.04.)

I. A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

7. a Polgáľmesteri Hivatal |étszámát 20|5, janurĺľ 1. napjźwal - tisztségviselők és
prémiumévek programban foglalkoztatottak nélkiil _ 263 főben hatźrozza meg, ebből
kötelező feladat: 21 fő munkavá|Ialő 200 fr köztisztviselő, 3 fő <inkoľmányzati
főtanácsadó cisszesen 224 fő, á||aĺnigazgatási feladat: 1 fő munkavĺĺllaló 38 fő
ktiztisztviselő, összesen 39 fo, azza|,hogy az ĺinkormĺĺnyzati főtanácsadói álláshelyeket a
Képviselő-testĹiletmegbizatásránakidejéľehozza|étre.

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

Á Jeeyzői Kabinet Személyügyĺ Iľoda tájékoztatása alapján: a mĺídosított|étszálmadatok
a nyilvántaľtáson átv ezetésre keľültek.

A Pénzĺieyĺ Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testůilet 2471201'4. (KI.04.)
számú határozatáłban foglaltakaz ü5rosztály részérő| kültin intézkedést nem igényelnek.

248t2014. (Kr.04.)

I. A Képviselő-testület úgy dclnt, hogy

1. elfogadja ahatátozat 1. mellékletét képezó Józsefuaľosi Varosüzemeltetési Szo|gálat
alapítő okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
a|apitő okjtattú, melyek 20|5.januar l-jén lépnek hatályba és felkéri a polgĺĺrmesteľt
annak alźitásáľa.



2.

J.

A
+.

5.

6.

7.

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

elfogadja ahatározat 2. mellékletétképezó Józsefulárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat
S zerv ezeti é s Mfü ö dé si S zab áIy zatźú, 20 1 5 . j anuár 1 -j ei hatályba lépé s se l.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. december 04.

elfogadja a hatźlrozat 3. mellékletét képezo Polgáľmesteľi Hivatal a|apítő okiratiĺnak
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezętbe foglalt alapítő okiľatát, melyek
}}Is.januar l-jén lépnekhatá|yba és felkéri a polgáľmesteľt annak a|źirźsára.

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

elfogađja a hatátozat 4. mellékletét képező Polgáľmesteľi Hivata| Szervezeti és
Mfü ĺidési Szabźiy zatźLt, 20 l 5 . janlźn l -j ei hatál yba lép é s sel.

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

a) a hatátozat 6. mellékletét képező, a Józsefuarosi KözterĹilet-feliigyelet és
Vaľosüzemeltetési Szolgálat tulajdonában álló onkoľmźnyzati vagyon részét képezo
eszközöket térítésmentesen a20I4. december 31-i fordulónapi kĺinyv szeľinti értéken
a Polgáľmesteri Hivatal vagyonkezelésébe adja és felkéri a költségvetési szervek
vezetőit az źúadás-átvéte|hez kapcsolódó intézkedések megtételére és annak
lebonyolításara.

b) felkéri a polgármestert a hatétrozat a) pontja aIapjźn a vagyonkezelési szerződés
aláirásźra.

Felelős : polgĺĺrmester, költségvetési szeľvek v ezetoí
Hataľidő: 20|4. decembeľ 3|., az átadás átvételi eljĺáľás lebonyolításanak végső

határideje 2015.január 1 5.

felkéri a jegyzőt és a Szolgźiat igazgatóját' hogy gondoskodjanak a közteľĹilet-
felügyeleti feladatok eL|átása éľdekében kötött szerződések, megállapodások
átruházásźrő1'.

Felelő s : jegy ző, Szol'géiat igazgatőja
Hatźridő: 20t 4. decembeľ 3 1 .

a) 2015. éwe e|őzetes kĺitelezettséget vá||a| - egyszeľi működési - a Józsefuarosi
Közteľület-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat átszervezéssel kapcsolatos
tĺibbletköltségeire - kötelező feladat - 11.833,6 e Ft - eľkölcsi bizonyihĺźny
beszeruésének költségei 589,0 e Ft, ki nem adott szabadságok megváltasa 6.474,0 eFt
+ |.748,0 e Ft munká|tatői járulék' felmentésből adódó esetleges végkielégítések
vźrhatő maximális kĺiltsége 2.380,0 e Ft + 642,6' e Ft munkáItatói járulék- <ĺsszeg

eĘéig, a költségvetési szeľv 80101 cím költségvetésének terhére, melynek feđezete az
onkormĺĺnyz at saj źt bevétele.



b) tartós míĺkĺjdési előzetes kötelezettséget vá||a| a Polgiĺľmesteri Hivatal közterület-
felügyeleti, kerékbilincselési feladatok e||źltásźlhoz egyeĺrruha és foľmaruha
biztosítására évente, |2.700,0 e Ft ĺisszegben, veszélyességi pótlékra évente |7.236,0 e

Ft ĺlsszegbeĺ,}}Ií.januar l-jétől 2019. általános onkoľmányzati váIasztélsok napjáig
önkoľmanyzati főtanácsadói feladatokĺa (illetmény+cafetéria) évente 2I.|74,0 e Ft
cisszegben munkáltatót teľhelő jarulékokkal egyiitt. Fędezete az Önkormźnyzat sajźú
bevétele.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy az a)-b) pontban foglaltakat a20I5. évi költségvetés
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármestet, jegyzó, Józsefuarosi Közterület-felügyelet és Varosüzemeltetési
Szolgálat vezetője

Hatĺáridő: 20|4. december 31, valaminta20I5. évi költségvetés tervezése, elfogadása

.Ą Pénzĺievi Ügyosztáiv tájékoztatása alapján: a Képvisető-testĺĺ|et a f48ĺ2014. (XII.04.)
számű hatátozatálban foglaltal<at az íigyosztáiy a 20|5. évĺ kiiltségvetés tervezésekor
fi5relembe veszĺ.

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési tiwosztálv táfiékoztatása alapján: a JYSZ
alapító okiľata, szervezeti és műkiidési szabályzata a|áirásra keľůi|t, a JYSZ alapító
okiratát a Magyaľ Áilamkincstáľ 2014. december 16. napján bejeryezte
nyilvántaľtásába. Az 5. pontban említett vagyonkezelésĺ szeľződés aláíräsa az eszktizök
átadás-átvétele után valósulhat meg. A határozat 6. pontjában említett szeľződések
átrlł.háizása folyamatosan ttiľtén ik 2014 d ecemb er _ 2015 j anu ár h ĺónap okban.

lavaslat a rcĺrnsz módosítósdra

251t2014. (Kr.04.)

A Képviselő-testtilet úgy dclnt, hogy

1. a Jőzsefvźľos KeľĹileti Építési Szabá|yzatarő| sző|ő 6612007. (X[.12.) önkoľmányzati
rendelet 1ĺorÉsz; módosítási eljĺíľás során - a kĺiľnyezet védelmééľt feletős
kozígazgatási szeľvek kĺimyezet- és természetvédelmi szakterĹiletet érintő véleményei
a|apjźn - nem szĹikséges kömyezeti vizsgá|at lefolytatása, valamint a módosításnak
jelentős köľnyezeti hatása nincs.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 20|4. decembeľ 04.

2. felkéľi a polgrĺľmesteľt, hogy ahatározat 1. pontjában foglaltakľól értesítse a2l2005. (I.

11.) Korm. rendelet szerinti kozígazgatási szerveket.

Felelős: polgĺíľmester
Határidő: 2014. december 04.

A Városfeilesztési és F.őépítészĺ Üwosztálv táĘékoztatása alapján: az éľintett
kľizigazgatásĺ szeľveket a diintésről postai úton tájékoztatták.
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253ĺ2014. (KI.04.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros II. keľiileti onkoľmanyzatta| fogyatékos személy nappali ellátása
tźlrgyában kötött batźlrozatIaĺ időtartamú megállapodásban foglalt szo|gáItatási díj méľtékét
fenntaľtja.

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Határido : 20 | 4. december 04.

2. Budapest Fővaľos IX. kerület Ferencvárosi onkormźnyzatta| fogyatékos személy
nappali ellátása tźltgyában kötött hatźrozat|an időtartamú megállapodásban foglalt
szo|gźitatźtsi díj méľtékét fenntaľtj a.

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

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy Budapest II. és Budapest IX. keľület onkoľmanyzatát a
hatźlr ozatban fo glaltakľó l táj éko ztas sa.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|4. decembeľ l 5.

A Humánszo|sá!|tatálsĺ Uwosztálv Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatása alapján: a
képviselő-testületi diintésľől szóló tájékoztatás a II. és a IX. keľiileti tinkormányzatok
felé megtiirtént.

ravaslat a BeIső Ellenőrzési Iroda 2015. évi ellenőrzési tervére

2s912014. (Kr.04.)

A Képviselő-testtilet úgy dĺĺnt, hogy jóvahagyja a Józsefuarosi Polgráľmesteri Hivatal Belső
Ellenőrzési Iľodájának 2015. évi ellenőrzési tervét az előteqesztés l. szźlmtĺ melléklete
szeľint.
Felelős: jegyző
Hataridó: 20I 5. decembeľ 3 1 .

A BeIső Ellenőľzési Iľoda tájékoztatása alapján: 
^ 

teľvben szeľeplő ellenőľzési
feladatokat 2015. decembeľ 31.ig végrehajtják. A költségvetési szeľvek belső
kontľollľendszeréľől és belső ellenőľzéséről szóló 3701201l. (xII. 31.) Korm. ľendelet 49.

$ (3) bekezdés értelmében a belső ellenőľzési vezető 2016. febľuáľ 15-ig az éves
ellenőľzési jelentést megküldĺ a polgáľmesteľnek, a jeg5ĺzőnek. A polgáľmester a
tárgĺévrc vonatkoző éves ellenőľzésĺ jelentést' valamint ^ helyĺ iinkormányzat
felügyelete a|á tartoző költségvetésĺ szeľvek éves ellenőľzési jelentései alapján készített
éves tisszefoglaló ellenőzésĺ jelentést . a tá'ľgĺévet kiivetően, a zárszámadási
rendelettervezette| egyĺdejÍĺleg . a képvĺselő.testület elé teľjeszti jóváharyásľa.

A besziímo|ő |ezárva: 20|5.januĺáľ .$-én.

6l



Muł}ĺu,t fu I. ił/?#,úa*'
Beszámoló a két tilés kozötti fontosabb eséménvekről

Tisztelt Képviselő-testiilet !

A két ülés ktiziitti fontosabb iinkormányzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

iBiztos Kezdet Gyeľmekház 5 éves szĺiletésnapi ĺinnepsége, !
2014. novembeľ 25. iamelyen Czibere Káľoly áltamtitkáľ riľ és Sántha Péteľné !

ialpolgármesteľasszonyktisziintetteamegielenteket. i

: :Tővárosi Pedagógiai Napok a Fazekas Mihály Gyakorlĺi
i--'. iAltalános Iskola és Gimnáziumban. A megnyitĺĺ
i2014. november25. iĺinnepségen Sántha Péterné alpolgármesteľ asszony vett

i részt az Onkormányzat részéről.

:2014. novembeľ 27.

i*-****-*-
i2014. november 30.

:2014. decembeľ 8.
,

:

l.__.. _

i201,4. decembeľ 12.

i

i Kocsis Sándor tálb|aavatő ünnepség a Kálváľia téren.

! 'ŕ.'!Unnepĺ adventi gyertyagyújtás a Hoľváth Mihály téren.

Patay P á| régész 1 00. születésnapj a alkalmából
megrendezett életmű-kiállítás megnyitĺĺ ünnepség és

szĺĺletésnapi kösztintés a Magyaľ Nemzeti Múzeumban, az
o nko rmán y zat r észéről S ántha Péterné alpo l gárm esteľ.

,,Jőzsefváros ľendjéért'' kitüntető címek átzd'ása a
Polgármesteri Hivatalban. Kösziintő beszédet mondott
Sára Botond alpolgáľmester úr.

Magyaľ ortikség-díjat kapott a Százados útĺ Művésztelep. 
i

2014. decembeľ 13. A dÍjat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében,
Füsptik Zo|tán, a mtivésztelep elniike, Szabó Eľzsébet, a
Jĺózsefuárosĺ Galérĺa igazgatőja és Sára Botond

Kiállítás Jem enről a J őzsefv álr o si Zász|őmúzeumb an, a
kiállítást Sántha Péterné alpolgáľmesteľ asszony nyitotta
meg.

i201

i

Ka ľá cs o nyi Ün nep s ég az o szikék Idős ek klubj ában,
amelyen a Vajda Péteľ Altalános Iskola 5. osztályos tanulĺii
készültek tinnepi műsorral, és a megielenteket Sántha
Péterné alpolgáľmester asszony ktisziintiitte.

Karácsonyi ünnepség a Molnáľ Feľenc Angol-Magyar Két
Tanítási Nyelvű Altalános Iskolában' a megielenteket
Zentai Oszkáľ buottsági elntik kösziintiitte.

4. decembeľ 19.
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2014.0g. hó .20.|5. év átmenetileg szabad pénzeszktiz lekötése

Bank futamidő
Lekötés

éńéknapia
Lekötés lejárata összeg

Sberbank 42 nap 2014.09.03 2014.10.15 100 000 000

Sberbank 35 nap 2014.09.03 2014.10.08 300 000 000

Sberbank 35 nao 2014.09.10 2014.10.15 100 000 000

Sberbank 42nao 2014.09.10 2014.10.22 300 000 000

Sberbank 42nap 2014.09.17 2014.10.29 250 000 000

Sberbank 28 nap 2014.09.17 2014.10.15 200 000 000

Sberbank 42 nap 2014.09.24 2014.11.05 300 000 000

Sberbank 35 nap 2014.10.01 2014.11.05 150 000 000

Sberbank 49 nap 2014.10.01 2014.11.19 300 000 000

Sberbank 35 nap 2014.09.24 2014.10.29 150 000 000

Sberbank 42 nap 2014.10.01 2014.11.12 300 000 000

Sberbank 56 nap 2014.10.01 2014.11.26 300 000 000

Sberbank 56 nap 201410.48 2014.12.03 300 000 000

Sberbank 28 nap 2014.10.15 2014.11.12 200 000 000

Sberbank 42 nap 2014.10.15 2014.11.26 100 000 000

Sberbank 35 nap 2014.10.15 2014.11.19 100 000 00c

Sberbank 49 nap 2014.10.15 2014.12.03 450 000 00c

Sberbank 56 nap 2014.10.15 2014.12.10 500 000 00c

Sberbank 51 nap 2014.10.15 2014.12.15 500 000 00c

Sberbank 63 nao 2014.11.05 2015.01.07 150 000 00c

Sberbank 63 nap 2014.11.05 2015.01.07 300 000 00c

Sberbank 63 nap 2014.11.12 2015.01.14 200 000 00c

Sberbank 63 nap 2014.11.12 2015.01.14 300 000 000

Sberbank 63 nap 2014.11.19 2015.01.21 300 000 000

Sberbank 35 nap 2014.11.26 2015.12.10 100 000 000

Sberbank 49 nap 2014.12.03 2015.01.21 100 000 000

Sberbank 56 nap 2014.12.03 2015.01.28 450 000 000

Sberbank 7 nap 2014.12.10 2014.12.17 100 000 000

Sberbank 7 nap 2014.12.10 2014.12.17 200 000 000

Sberbank 21 nap 2014.12.17 2015.01.07 100 000 000

Sberbank 28 nap 2014.12.17 2015.01.14 200 000 000

Sberbank 42 nao 2014.12.17 2015.01.28 200 000 000

Sberbank 36 nap 2015.0'í'06 2015.02.11 300 000 000

Sberbank 29 nap 2015.01 .06 2015.02.04 300 000 000

Sberbank 22 nap 2015.0'1.06 2015.01.28 200 000 000

Sberbank 42nap 2015.01.07 2015.02.18 300 000 000

lekÖtve Összesen 2015'01.12 Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 2 850 000 000

á||ami hozzď1á ru | áso k fo |yószá m la S be rba n k (volt Vo I ks ba n k) 524 925 973

hivata| folvószám|a eqyenleg Sberbank (vo|t Vo|ksbank) I 811 992

ktltséqvetésĺ számla eqyen|ege Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 403 187 634
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