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TAJEKOZTATO
Budapest Józsefvá rosi onko rmányzat

Képviselő.testii| ete számára

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabá|yzatźrő| sző|ő 36lf0|4, (xI.06.)
önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése a|apján,,Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi
pontja a polgármester íľásos tájékoztatőja a |ejźrt határidejiĺ testtileti hatfuozatok végrebajtásárő|, az
előző képviselő-testtileti ülés óta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekről és az
önkoľmányzati péĺzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegÍi
lekötéséről.''

Kérem a tájékoztatő tudomásul vételét.

Budapest, f015. februźr 09.

Ttirvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

}jĹ<,/ ł

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

{1ĺl^,,,!ý
Dr. Kovács G

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontja:2015. február i9. sz. napirend

Táľgy: Po|gáľmesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejĺĺ testĺileti határozatok végrehajtásárő|, az
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekrő| és az tinkormányzati
pénzeszkőziik átmeneti|eg szabadrendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséľőI

A napirendet nyílt Ĺilésen lehet tárgyalni, döntés nem sztikséges.
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Határ ozati iav as|at a bizottság számár a:
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P olg áľme s teľi táIékoztatő

a 2015. febľu ár l9-i
képvĺselő-testületi

ĺilésľe

,,(1) Minden hónap ľendes ülésének áIIaĺĺđő napirendi pontja a polgáľmester írásos
tájékoztatoja a |ejétrt hataĺidejű testületi hatźrozatok végrehajtásáĺőI, az e|ozó képviselő-
testületi ülés őta tett fontosabb intézkedésekĺől, a jelentősebb eseményekről és az
önkoľmányzati péĺueszktjzĺik átmenetiIeg szabad' rendelkezésű részének pénzpíaci jellegu
lekötéséről.''

(az SZMSZ ]7. s (]) bekezdése alapján)



Tájékoilatőalejtrthatáridejűképviselő-testü|etihatározatok
végrehajtásfuő|

Tisztelt Képviselő.testiilet !

A lejárt határidejű képvĺselő.testiileti határozatokvégľehajtásárő|aza|á.}bi
jelentést adom:

Dijntés a Nemzeti Mobffizetési Zľt.-hez való csatlakozdsra

146t2014. (Vr.zs.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. anemzeti mobil fizetési rendszerľel sző|ő 2011. évi CC. törvény, valamint az annak
végrehajtásáról sző|ő 35612012. CX[.13.) Korm. ľendeletben foglaltak alapjźln
fe|hataLmazza a Jőzsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szo|gá|at igazgatőjźú., hogy a
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-ve| (székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.,
cégegyzékszám: 0I-|0-047569) szo|gáItatőí szetzodé,st köss<in a vźrakozási
(parkolási) kozszo|gá|tatás nęmzeti mobil fizetési rendszeľen keresztül t<jrténő

tovább éľtéke síté s e táĺ gy áb an.

Felelő s : Józsefu aĺo si Paľkolás-üzemeltetési S zol gálat igazgatőja
Hataĺidő: a szerzőđés a|áírásának legkésőbbi időpontja 20|4.július 01.

2. a) a határozat 1. pontjában foglaltak miatt a Józsefuaľosi Paľkolás-tizemeltetési
Szolgálat 30105 cím - ktitelező feladat - bevételi mfüĺidési bęvétel e|őirányzatát és

ezze| egyidejűleg a kiadás dologi előirźnyzatát |8.f50,0 e Ft-tď megemeli.

b) taľtós működési előzetes kötelezettségetváLLal2015. évtől megkoze|ítő|eg évente
36.500,0 e Ft éľtékben, melynek fedezetéü| az éves paĺkolási bevételt jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hatándo: a) pont esetén z}I4.június 25.,b) pont esetén 2015. évtőlévente a
költségvetés tervezése

3. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a kĺiltségvetésről sző|ő ľendelet kĺjvetkező
módosításánál, valamint a kcivetkező évek költségvetés tervezésénél a hatarozatbarl
fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđł5: 2014. évi kciltségvetés esetében legkésőbb 2014. december 3I.,2015. évitől
a mindenkori k<lltségvetés teľvezése és elfogadása.

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Józsefuárosi
Paľkolás.üzemeltetési Szolgálat 201.4.június 30-án megkłitötte a szolgáltatői szerződést a
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel.



1.

2.

a
J.

A PénzůigYi Ugyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 14612014. (vI.25.)
számú határozatálnak 2. a) pontjában foglaltak esetében a kiiltségvetés mĺidosítása a
2014. évi kiiltségvetésről szőlő 3/f014. (II.13.) tinkormányzati rendelet mĺídosításáľól
szóiő 3|120|'4. (vII.29.) łinkormányzati ľendeletben végrehajtásra keriilt, a 3. pontban
fog|a|takat az Ügyosztály 2015. évtő| az elkłivetkezendő évek kiiltségvetésének
teľvezésekor Íigyelembe veszi.

I qv as I aÍ dii nté s ek me g h o ĺfltal ĺtr a a B aľ o s s ko cs isz,ín Íej I es z,tés év e I
kapcsolatban

t63t2014. (vrrt.z7.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Fővárosi onkormányzat1a| és a
Budapesti Kĺjzlekedési Központ Zrt-ve| a Baross kocsiszín könnýzenei kulturális
központ és múzeum céljábóltöľténő hasznosítása és fejlesztése éľdekében.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4' augusztus 27 .

a Baĺoss utcai kocsiszínĺe készítendő fejlesztési koncepció készítésére 500,0 e Ft-ot
biaosít a polgáľmesteri saját keret működési céltartalék terhére önként vál|alt feladatként.

Felelős: polgármester
Határiđő: f}I 4. augusztus 27 .

a) a 2, pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiađźrs 11107-01 működési cél és

általános tartalékon belül a városmarketing céltartalék - önként vállalt feladat -

e|óirźnyzatról 500'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11706-02 cím_ tinként vállalt feladat - dologi
kiadási előfuźlnyza'ľa.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő 20| 4. augusztus 27 .

b) felkéri a polgráľmestert, hogy a hattlrozatban foglaltakat a költségvetésről szóló
rendelet ktjvetkező módo sításánál ve gye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: leskésőbb 2014' decembeľ 31.

A Városfeilesztési és Főépítészi Ueyosztály tájékoztatása alapján: az ügyben a szükséges
egyeztetéset levelezések lezajlottak a Főváľosi Onkormányzattal és 

^ 
Budapesti

Közlekedésĺ Kiĺzpont Zrt-ve|. Az egyeztetések után a fejlesztési koncepció elkészítését a
beszerzési eljárásban nyeľtes Archiplex Bt. készítette el. A fejlesztési koncepció végleges
leadott dokumentuma a Városfejlesztési lľodán megtekinthető.

A PénzĺieYi ÜgYosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺilet 16312014. (vilI.z7.)
számú határozatátnak 3. a) pontjában foglaltak esetében a költségvetés mĺódosítása a
2014. évi kiiltségvetésľől szó-/rő 3ĺ2014. (II.13.) iinkormányzati rendelet módosításáľĺól
szőlő 37 l20t 4. (xI. 0 6.) iin ko rmá nyzati ľen d eletb en végrehaj tá sľa keľült.



A Poleármesterĺ Kabinet tájékoztatása alapján: A Baľoss utcai kocsiszín hasznosítására
vonatkozó an az egyeztetések folyamatban van nak.

Jqvaslut üz MNP III Tdrsadalmi és Gazdasdgi alprogramokhoz kapcsolódó
dö ntés ek meg hozataldra

242t2014. (X[.04.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a) kezdeméĺyezí a KMOP-S.1.|lB-I2-k-2012-0001 azonosító számu, a Budapest

Józsefuaros Magdolna Negyed Program III. projekt költségvetésében az ,,onáI\őan nem
tźtmogatható szoft / Tarsadalmi, kĺizösségfejlesztési, bűnmegelőzési, szociá|is, képzési és

foglalkoztatási programok'' megvalósítása soľán fel nem haszná|ttźmogatźs (maradvány),
jelenleg is megvalósulás alatt lévő pľojektelemekĺe töľténő fe|hasznáIását az alábbiak
szerint:

ľársadalmĺ, ktiztisségi, szociáliĺ
ís bűnmegelőzésĺ alprogram

Feiađat-
ellátás
jellege I
kts. típus

Kezdés
Hosszabbítás
szükségesség
e

Maľađvány-
felhasználás
javasolt
łisszese

T1 Epület felr'ijításhoz kapcsolódĺóo a lakosság bevonását segítő pľogľamok

TL/
r-2

Tarsadalmi akciók
megszervezése
(lomtalanítás, parkok
takaritása, zo|d udvarok
kialakítása)

saját
teljesítés
JSzSzGyK,
JKFVSZ /

bér + külső
szoIgá|tatő
k

2013/05/
11

az épület-
felújítások
mrĺszaki
tartalmának
bővítése miatti
többletfeladatok
, épület-
felújítások
utógondozása

2.030.730

TI/
a
J

Lakossági tźĄékoztatás,
tanácsadás (ezen belül:
InfoPont, Szomszédsági
házfe|ngy elők, J SzSzGyK
és JKFVSZ
oro i ektas szisztensek)

2013t03/
18

8.r56.442

T2 Kesztyűgyáľ Ktiziisségi Ház szo|gá|tatá s.b ővíté s

T2/
I

A Kesztyiĺgyáľ Közösségi
HazT2l| progľamjai

feladat-
e11átasi

szerzódés l
szo|sá|tatás

2013/03/
01

lakossági
igények

5.s9s.1s3

T3 Bűnmeeelőzési pľogramok

T3l
2

Szomszédsági rendőr
pľogram

megbízźsi
szerzódés l
szolgźita
tás

20131051
02

lakossági
igények

6.57r.230

T3/
a
J

Bűnmegelőzési sftatégia,
cselekvési terv
(viktimizációs Survey,
antiszoc. teammunka)

megbizásí
szerzőđés l
szolgáItatts

2013t03/
I9

eredménýelen
beszerzésí
eljáľás miatt
egyes
munkafazisok
késedelme,
szolgáltatások
feilesztése

0

T3l
4

99-es busz kísérlęti
projekt

20131031
t9

0

T4 Szociálĺs pľogramok
5



T4/
1

Közteľiileti
ártalomcsökkentő
szo1gáltatások

megbizási
szerzodés /
szo|gáItatás

20Isl0Il
01

eredménýelen
beszerzési
eljárás miatt a
kezdés
késedelme

0

T4/
2

Intenziv családmegtaľtó
szo|gá|tatások, motiváci ó s

csomasok biĺosítása

saját
teljesítés
JSzSzGyK,
lbér+
kü1ső
szolgáltató
k

2013t03/
18

eredménýelen
Programalap
pźiyźz;atok
miatt a kezdés
késedelme

r.s78.351

T4/
a
J

Családfejlesztési
szolgáltatás, motivációs
csomagok biztosítása

2013t03/
18

4.166.039

T4/
4

Tehetséggonđozźs
megbízási
szerződés l
szo|gá|tatás

20r4/09t
i5

eredménýelen
kozbeszerzési
e|járás miatt
kezdés
késeđeime,
szakmai
tartalom
bővítése

2.802.882

T5 Köztisségfejlesztés

T5l
I

A Fiumei út és Dobozi
utca kĺjzötti területek
FiDo megiýítźsźhoz
kapcsolódó szociális
program

saját
teljesítés
JSzSzGyK,
/bér

2014/06/
I6

a létesítmény
felépítésének és
haszná|atba
vételének
késedelme,
szo|gźitatás
feilesztése

7.204.428

T5/
2

A Kźivána tér
megúj ításához kapcsolódó
szociális Droqľam

megbizási
szeruődés /
szolsáItatás

2014t05/
02

szo|gźitatás
fejlesztése

2.336.256

Gazdas á gi, fo glalkoz tatási alpľo gram, a gazdaságfej lesztés pľoj ektelemei

G1 Képzési pľogľamok

G1

A Kesztyűgyár Kĺizösségi
Haz progĺamjai (pl.:
készségfejlesztő
képzések, 10 osztályos
felzfuk. kéozés)

feladat-
ellátási
szerződés l
szo|gáItatás

2013/03/
01

lakossági
igények

r.4r7.419

G2 Foglalkoztatási programok

G2

A KesĄriĺgyáľ Közĺlsségi
Ház ptogramjai cisszesen
(pl.. álláskereső Klub,
tanácsadás megvźitozott
munkaképességiĺek
részére, álláskereső
tréning,,,Pályźlm felé",
''Üdv a klubban'',
Munkába á|Iźst sesítő
klubok)

feladat-
ellátási
szeruőđés l
szo|gźitatás

2013/03t
01

lakossági
igények

r.232.901

G2/ Karríerút feilesztés és mesbízási 2013/12/ eľedménvtelen r.2r9.3r4



4 tanácsadás, diákmunka
mentoľálás

szerződés /
szo|gtĺItatás

03 beszerzési
eljaľás miatt
kezdés
késedelme,
lakossági
isénvek

2.s68.s35G2/
5

Köz(össégi)-hely szociális
mosoda

saját
teljesítés
JSzSzGyK,
/bét

20r4t06t
t6

a helyiség
felújításanak és
hasznáIatba
véte1ének
késedelme'
szo|gáItatás
feilesztése

G2/
6

Tarsadalombó1
kirekesztett
foglalkoztatása
rehabilitációja

nők
és

* ^ -L!-A ^:rut'Burzasr
szerződés /
szolgá|tatás

f0r4l07l
01

eredménytelen
kozbeszerzési
eljaľás miatt
kezdés
késedelme,
szakmai
taľtalom
bővítése

2.845.852

Osszesen 49.725.s32

b) kezdeményezí a KMOP-5.1.IlB-I2-k-20|2-000I azonosító szźĺmu, a Buđapest Józsefuaros

Magdolna Negyed Progľam III. projekt 4120|1. (I. 28.) Korm. rendelet 6I/A. $-a szerinti
szakmai' műszaki tartalom bővítését és az eredeti elszámolható ĺjsszköltség Is%-át meg nem

haladó mértékű többlet támogatási igény benýjtását az a|źlbbiak szerint:

Projektelem

Nettó
becsíilt
kökség
kFt)

Á7a iisszeg"
krĐ

Bruttó
becsíłlt
kiiltség
kFt)

Elszdmolható
kt,ltség (eFt)

Bérlakások korszerúsítése,
energiahatékonyságot nĺivelő,
lakhatási, és fenntaľtasi
költséget csökkentő
beavatkozások

96 68s 26 10s 122790 96 68s

Tátsashźní tulajdonban lévő
lakóépületek felúi ítása

365 000 98 550 463 550 463 550

Közösségi sportudvaľok,
spoľtpályák megvilágítása
(FiDo, Dankó u. 18., Homok
u.7.)

10 000 2700 12700 12700

Osszesen 471 685 127 355 s99 040 s72 935

Egyuttal kezdeméĺyezi az MNPIII projekt befejezési hatĺíľidejének 2015.05.30-ľó1

20 1 5.08.3 0-ra tcjrténő módosítását.

c) ahatározat a-b) pontja a|apjźn kezdeményezi a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési operatív Programok Irányítő Hatósága fe|é a KMOP-5.1.IlB-|2-k-2012-0001
azonosítő szźĺmu, a Budapest Józsefuaľos Magdolna Negyed Program III. projekt Támogatási

S zer zó dé s ének mó do s ításé"ŕ'.



d) felkéri a Rév8 Zrt-t a Támogatási Szerzódés módosítás dokumentáciőjának az éľinÍeÍI.

Projekt Megvalósítő Szervezetekkel közosen tcjrténo osszeállításáta és a határozat b) pont
aLapjan összeállított részletes szakmai, miĺszaki taľtalom Képviselő-testület számára ttjrténő

benyűjtásaľa.

e) felkéri a polgármestert a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum
aláírtĺsára és Pľo Regio Közép-Magyarorczági Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Kozhasznu Kft . ľészére történő benýj tásaľa.

Felelős: polgármester
Hatćnďő: a-c), e) pontok esetében f0I4. decembeľ a.; đ) pont esetében a KT 2015. évi első

rendes ülése

2. a) elózetes kötelezettséget vźila|határozat|anidőľe évent e 635 e Ft összegben a köztisségi
sportudvaľok, sportpályák megvi|ágítása (FiDo, Dankó u. 18., Homok u. 7.) önként vállalt
feladat fenntartására a helyi adóbevételek terhéľe.
b) felkéri a polgármestert' hogy a 2. pontban foglaltakat az éves költségvetések készítésénél
vegye figyelembe.
c) felkéľi a polgáľmestert vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a megvalósult térvilágítás-
há|őzatokat a Budapesti Dísz- és Kozvilágítási Kft. milyen feltételekkel tudja átvenni
üzemeltetésre.

Felelős: polgĺírmester
Hatĺĺridő: a)-b) esetén a mindenkori költségvetés készítése, c) pont esetén 2014. decembęr 04.

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: a maľadványérték felhasználására vonatkozĺí
Tźlmogatálsi szeľződésmĺódosítási kérelem benyújtásľa került, a Pľo Régĺó Közép-
Magyaľországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltatĺó Nonprofit Kiizhasznrĺ Kft.
befogadtao az a|áírás 20|'5. januáľ 30-án megtiiľtént.

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: a ooBéľlakások korszerűsítése,
energiahatékonyságot növelő, Iakhatásĺ, és fenntartási költséget csiikkentő
beavatkozások'' projektelem műszaki tarta|mának egyeztetése a Kisfalu Kft. a nBvs
Zrt. kijzőtt folyamatban van.

A Józsefváľosi Ktiztisséei Házak Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján: a Kft. üzleti teľve
tarta|mazza a Dankĺĺ utca l.8., Homok atca 7. sportudvarok rezsiköItségét.

A Yárosfeilesztési és Főépítészi Üwosztálv tájékoztatása alapján: az MNP III
maradványtisszegeinek felhasznáiása során az utak kivitelezésének kiizbeszerzéséhez
szükséges műszaki dokumentációt összeállította. A műszakĺ taľtalom alapján két
útszakasz a Fővárosi Onkoľm ányzat tulajdonában és kezelésében áll, ezért a két
ii nko rmány zat közőtt konzo rciumi m egállap o dás keľült a|áír ásr a.

A Pénzüeyi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺi|et 242t2014. (KI.04.)
számű határozatának2. a) pontjában foglalta|<at az ügyosztály a 2015. évi és azt kővető
évek ktiltségvetésénél figyelembe veszi.

Javaslat kijzteriilet-feliigyeletifeladatok útszervezését érintő diintések
meghozataldra

24912014. (Kr.04.)
il. A Képviselő-testÍilet úgy dĺĺnt, hogy 

8



1. a) elfogadja az e|őterjesztés 10. számú mellékletét képező, a Budapesti Rendőľ-
fokapitányság és az onkormtĺnyzat között, 20|5. janufu 01-től 2015. december 3l-ig
tartő kozterületi térfigyelő rendszer uzemeltetéséľe vonatkozó megállapodás tartalmi
elemeit, melyhez 35 065,8 e Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében _
kötelező feladat - az onkormtnyzat saját bevételeinek terhére.

b) az a) pont a|apján felkéľi a polgármesteľt a megállapodás a|tirástra.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015.január 0 1.

a) elfogadja az előteľjesztés I|. számű mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
Íőkapitányság és az onkoľmtnyzat közĺjtt 2015.januar 01-től 20|5. december 3l-ig
tartő, tűIszolgálat ťlĺanszitozására vonatkoző megá|Iapodás taľtalmi elemeit, melyhez
60.000,0 e Ft-ot biztosít előzetes k<jtelezettségvállalás keretében - kötelező felađat _ az
onkormányzat saját bevételeinek teľhére.

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

Felelős: polgármester
Határiđo: 20I 5. j anuáľ 0 1 .

a) elfogadj a az e|őterjesztés 12. szźtmű mellékletét képezo, a Budapesti Rendőr-
főkapitányság és az Önkormźnyzatkozolt,hatźrozatlan időre létrejĺĺvő egyiittműködési
megállapodás taľtalmi ęlemeit.

b) az a) pont alapjĺĺn felkéri a polgármesteľt a megállapodás aláírásźra.

Felelős : polgĺírmesteľ
Hatfuidő: 20| 5. január 0 1 .

fe|hata|mazza a po|gtrmestert, hogy amennyiben a szak'rnai szempontok indokolják, a
hatźrozat |. és 2. pontjában foglalt megállapodások kciz<ltt a keretösszegek egymás
köz<jtt átcsoportosíthatóak, azzal, hogy a két megállapodásban foglalt keretösszeg
együttes összege nem vá|tozhat. Felhatalmazza a polgármestert ezen megállapodások
módosításaľa.

Felelős: polgármesteľ
Hatáńdő: a hatźtrozat szerinti megállapodások időtaľtama

5. felkéri a polgĺármesteľt, hogy ahatźtrozat 1. és 2. pontjaiban foglaltakat a20I5. évi
k<iltségvetés tervezésénél - Il404 címen a mfüĺjdési célú támogatások
áIlaÍnhźZtaÍtásonbelülreelokźnyzatáĺ-vegyefigyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|5. évi kĺĺltségvetés tervezése, elfogadása

A Vagyoneazdálkodási és Üzemeltetésĺ Ügvosztály tájékoztatása alapján: a kiizterüIeti
térfigye|ő rendszer üzemeltetéséľe vonatkoző megállapodás és a t'ĺl szolrgáiat
finanszírozására vonatkozó megállapodás a Felek között 2014. decembeľ 16. napján
a|áírásra keľült.

f.

a
J.

4.



A Pénzüevi ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testii|et 249|2014. (KI.04.)
számű hatá'rozatának l.2. pontjában foglaltakat az iigyosztá|y a 2015. évi ktiltségvetés
tervezésénél figyelembe veszi a 1'|404 címen.

Iavaslat a Józsefvúľos kiiziguzgatúsi teľiiletén a jĺźrmíível tijrtěnő vúľakozús
kieg észítő, h elyi szab dly o zós őľó l S zóló 2 6/2 0 I 0. (W. 1 8.) ii nkormúnyzati

ľendelet mó dosítĺtsdra

2s2/201,4. (X[.04.)
A Képviselő-testület úgy dönt' hogy felkéri a Józsefuaľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat
igazgatőjźń, hogy a Józsefuĺíros kozigazgatási területén a járművel történő vtlrakozás
kiegészítő, helyi szabá|yozásźtrő| szóló 2612010. (VI.18.) ol.lkormányzati rendelet
módosításaľól a lakosság megfelelő módon és határidőben t<jrténó tźĄékońatása éľdekében
tegye meg a szĺikséges intézkedéseket.

Felelő s : Józsefu áro si Paľkolás-üzemeltetési S zo lgálat ígazgatőj a
Hatĺíĺidő: 2014. december 04.

A Jĺízsefoárosi Parkolás-iizemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: il lakosság
tájékoztatásához szükséges intézkedések megtiĺrténtek.

Jav aslat h ĺźzioľvo si pr uxis elidegenítés ére

2s6t2014. (nI.04.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. hozzźtjárul dr. Száritsné Tóth Szilvia pľaxisjogának elidegenítéséhez és - a praxisjogot
megszerczni kívrínó - Dr. Magyar Maľinaval, mint a Dr. Magyar és Magyaľ Bt. képviselőjével
a 19. szárlu htŁiorvosi kĺjľzetre 2015. februaľ 01-tol 2020. januar 3l-ig a Budapest
Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat feladat-ellátźsi szerzőďést kíván kotĺí az előterjesztés 2. sz.

mellékletét képező e|őszerzódés és a 3. sz. mellékletét képező egészségĺigyi ellátási
szęrzodésben foglalt főbb tartalmi elemekkel.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2014. december 04.

2. hozzájźlrul Dr. Bihari Zoltź-ľ- praxisjoganak elidegenítéséhez és a praxisjogot
męgszeÍezni kívánó - Dr. Fonó Gáboľľal, mint a Leo Alato Bt. képviselőjével a 8. számil
haziorvosi korzette terĹileti ellátási éľdekből 2015. februáľ 0I- 2020. január 31-ig a Budapest
Fővaľos Józsefuárosi onkormányzat feladat-ellátási szerződést kíván kotru az előteľjesĺés 5.

sz. mellékletét képező, és a 6. sz. mellékletét képező egészségügyi ellátási szerzodésben
foglalt fóbb tartalmi elemekkel.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. december 04.

3' a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat és a Szárits és Tarsa
Egészségĺigyi Szolgáltató Betéti Tĺársaság kĺjzött a 19. szźlrnú orvosi korzet feladatainak
ellźtźsára megkcltött egészségügyi ellátási szerzőďést 20|5. jaĺuźt 31. napjáva| k<jzös

megegy ezéssel me gszüntetni.
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Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. január 3I.

4. a Budapest Fővĺáros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat és a Dľ. Bihari és Társa
orvosi Betéti Társaság között a 8. szárrú orvosi körzet feladatainak e|Iátásźĺa megkĺltött
egészségtigyi ellátási szerzođést2015.januaľ 31. napjávalközös megegyezésseImegsztinteti.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20I 5.januáľ 3 1.

5. felhatalmazzaapo|gármestert ahatározatI.,2.,3.,és4' pontja szerinti dokumentumok
a|áitására.

Felelős : polgríľmester
Hataľidő: I., 2 . pont esetében 20|4. december 1 5.,

3.,4. pont esetében z)ls.januar 31.

6. a Budapest VIII. keľtileti felnőtt hazioľvosi alape|Iátási feladatok taryyábarl megkötött
feladat-ellátási szerződésben foglaltak a|apján az orvosi korzet műkĺjđtetése érďekében az
onkoľmanyzatta| szerzőđott féI részére az źita|a hasznźit önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlan székhelyként/tel ephelyként tĺiľtén ő hasznáIattůloz hozzájfuul.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2014. december 04.

7. felhatalmazza a polgármestert a határozat 6. pontja a|apjźn a széLúlelyltelephely
hasznáiati,telephelybejegyzésihozzájźrulőĺyilatkozataláitására.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20I 4. decembeľ 1 5.

8. amennyiben dr. Száľitsné Tóth Szilvia, mint örĺjkös a jogszabá|ybarl meghatározott
hatĺĺľidőn beliil nem tudja a praxisjogát elidegeníteni' a |9. szálmű teriĺleti ellátási
kötelezettséggel működő haziorvosi korzet feladatait 2015. február 01. napjától a Józsefuárosi
Egészsé giĺgyi SzolgáIat |átja eI.

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

9. a hatźnozat 8. pontja a|apjźtn felhatalmazza a polgĺĺrmestert a felađat e||átźs további
bińositásáhozszfü sésesdokumentumoka|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. december 31.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján:
Ahatározat alapján a |9. számú felnőtt házĺoľvosi ktiľzet elĺdegenítése megtöľtént, az
e|őszerződés aláírását kiivetően Dr. Magyar Maľina a szükséges dokumentumokat
bemutatta. A végleges egészségĺigyi feladat-ellátási szerződés aláírása a Dľ. Magyaľ és

Magyar Bt. képvĺselőjével, Dr. Magyar Marinával 20|4. decembeľ 15. napján
megtöľtént.
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A Szárits és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Táľsaság képviselőjével az
egészségügyi ellátási szerződés megszüntetése kiiztis megegyezéssel 2015. január 30.
napján aláíľásra keľült.
A 8. számli felnőtt háziorvosi kiirzet praxisjogának elidegenítése éľdekében a Leo Alato
Bt. képviselőjével, Dr. Fonó Gáborľal az e|őszerződés a|áírásľa került.
Az tinkormányzati tulajdonban lévő ingatlan székhelyként/telephelyként tiirténő
használJatáthoz tiiľténőhozzájárulás a Dr. Magyaľ és Magyar Bt. részéľe kiadásľa került,
az e||átási sz e ľz ő d és a|áír ásáv al e gyid ej ű le g.

A BRFK WII. keľiileti Rendőrkapitdnysĺtg kapitĺÍnysĺtgvezetői kinevezéséhez
s ziiks é g e s v éI emény al ko tds

4t20rs. (r.22.)
A Képviselő-testület ťlgy dcint, hogy

1.) egyetéĺt Molnár Gábor ľendőr alezredes Budapesti Rendőľ-fokapitányság VIII.
keľületi Rendőľkapítány ság v ezetőjévé töľténő kinevezésével.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|5. január 22.

2.) felkéľi a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Budapest Rendőrfőkapitźlnytń.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5. janlźľ 29.

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a Képviselő-testiilet dtintéséről a BRFK
táĄékoztatása 2 0 l. 5. j anuá r 23 -án m e gtiiľtént.

A Fővdrosi onkormúnyzatot és a keľiileti tinkormdnyzatokat osztottan
megillető b ev ételek 2 0 1 5. évi meg o sztĺÍsóľó l sru, Ió rendeletteľv ezet

véIeményezése

6t20r5. (r.22.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. A Fővárosi onkormźnyzatot és a kerületi ĺinkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2015. évi megosztásaról szőLő Fóváĺosi k<izgyíĺlési rendeletíervezetben foglaltakat tudomásul
veszi.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20I 5 . január 22.

2. Felkéri a polgármestert, hogy 2015. január 25. napjáig ahatározatot ktildje meg a Fővárosi
onkormányzat részére.

Felelős : polgĺíľmester
Ijatélridő: 20I 5. ianuár 25.
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A Pénziieyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő.testůilet dtintése megkůildésre
keľült a Fővárosi Onkormány zat részére.

Javaslat u Corvin Sétúny Program megvalósítdsĺźval kapcsolatosfelajúnlúsok
elfogaddsúľa

7t2015. (r.fz.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Corvin Zrt. Corvin sétrány kiegészítő iizemeltetési feladatainak el|átásźra
tett felajánlását az alábbi feladatok terén az alábbi munkak tekintetében:

. közteľĺiletek ttjbblet takaľítása, külĺjnös tekintettel a hétvégi ídőszaka;

. kĺjzterületi szeméttarolók többszĺiľi üľítése és a kommunális szemét elszá'||ítása,

különös tekintettel a hétv égí idoszaha;
. hó eltakaľítás, ktilönösen a kevésbé frekventált gyalogosterÍileteken;
. tĺjbblet keľtészeti állag-fenntartó munkfü;
. egyedi kaľbantartási és kertépítési munkák az Önkormányzat źita| kijelölt

közteľĹilet-ferurtartószervezettelalkalmankérĺtegyeztetve;
. kaľácsonyi díszvi|ágítźs ľendelkezésre bocsátása, fel- és leszerelése.
aza\ábbiönkoľmányzatit:]|ajđonúkĺ jzterĹileteken:

. Corvin köz (hĺsz.: 3640I)

. Kisfaludy utca (hľsz.: 36387)

. Vajdahunyad utca (hĺsz.: 36368)

. Futó utca (hĺsz.: 36314lII)

. Corvin séüĺny (hĺsz.: 36329 és36283)

Felelős : polgĺĺrmester
Hatźndó : 20| 5 . január 22.

2. az 7. pont a\ap1an felkéri a po|gármesteľt, hogy a Józsefuarosi Vaĺosiizemeltetési
Szo|gźiat bevonásával együttmfüĺidési megállapodást készítsen elő a CorvinZrt. és az
onkormanyzat kozott" amely részletęsen tarta|mazza a feladatokat, a felelősségi
köröket azza| a feltétellel, hogy a kiegészítő üzemeltetési tevékenység elvégzése
ĺinkoľmányzati forrást nem igényel.

Felelős: polgáľmester
Hatráľidő: 2015. január 22.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a 2. pont szerinti együttműködési megállapodást
elfogadás céljábólterjessze aYátosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság elé.

Felelős: polgiĺrmester
Határidő: 2015. január 22.

4. elfogadja a Corvin Zrt. Práter utca 55. épület mtiszaki felújítása éľdekében tett

fe|aján|ását az a|ábbi munkak tekintetében

o Ą társashźzelektromos fővezetéki rendszerének cseréie
. Meglévő tetőszerkezet és tetózet javítása
. Kéményekjavítása,magasítása
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. Falvaľrás, dúcolás

. SzabáIytalan kialakítású lakások (félemelet 6., félemelet 7., I. emelet 15., II.

emelet 23.'III. emelet 3I.) szabáIyossá tétele
Fenti munkáktervezelĹköltsége bruttó 57 millió forint.

Felelős: polgármester
Hatáľidő : f0I5. janlár 22.

5. a 4. pont alapjarl felkéľi a polgármestert, hogy a Kisfalu Kft. bevonásával
megállapođást készítsen elő a Corvin Zrt. és az onkorményzat között, amely
részletesen tarta|mazza a felújítás műszaki tarta|mát, az e|készilt munkak átadás-
átvételének és gaľanciáinak feltételeit és a bérlőkkel tcjrténő egyĹittműkĺĺdést, és az
esetlegesen szükségessé vźt|ő átmeneti kik<jlt<jztetéssel kapcsolatos feltételeket azza|,
hogy a felújítási munkálatok és azza| kapcsolatos felađatok önkormányzati foľrást nem
igényelnek.

r ^1 ^1 ! - - -- -1 -!---- ^ -L^--ľ ęlęlus. ĺJUrBar IIIęSt9I

Határidő : 20| 5. január 22.

6. felkéľi a polgármesteľt, hogy az 5. pont szerinti megállapodást elfogadás céljából
terjessze aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő : 20I 5. január 22.

A YagyongazdáIkodási és Üzemeltetési tigvosztály és a Józsefuárosi Váľosüzemeltetési
Szoleálat tájékoztatása alapján: a határozat szeľinti megállapodások elkészítése
érdekében egyeztetésekre kerůĺlt sor a Jĺózsefvárosĺ Városiizemeltetési Szolgálat és a
Coľvin Zrt.,i||etve a Kisfalu Kft. és a Corvin Zrt.kőzött.

A Rév8 Zľt.. tájékoztatása alapján: a Pľáter u. 55. felújításával, illetve a Coľvin sétány
és kapcsolódĺó közterületeinek emelt szintű üzemeltetésével kapcsolatos együttműktidési
megáIlapodások előkészítése folyamatban van.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Práter utca 55. épület miĺszakĺ felújítása
éľdekében tett felajánlás konkľét műszaki tartalmát a Corvin Zrt..ve| folyamatosan
egy ezteti, r észt v esz az épiiletbej áľásokon.

Juvaslat egyetértő nyilatkozat elfogadúsĺÍra a Fővúľosi Teriiletfejlesztési
Pr o gr ammal ii s s zefiig g é s b en

8t201s. (r.22.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a Főviĺľosi Teľületfejlesztési Progľamban
megfogalmazott célokka| egyetért, azzal, hogy a javasolt kerületi projektek a Fővárosi teľületi
és ágazati pľogramokba beépítésre kertilnek.

Felelős: polgármester
Hatátiđő: 20I 5 . janufu 22.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi tjeyosztálv tájékoztatása alapján: a dtintés a Főváľosi
O nkormán y zat r észér e 20t5. j anuáľ 28_án megkůi ld ésľe keriilt.



Javaslut az Integrĺźk Telepiilésfejlesztési Stľatégia elkészítése céljdból
Egyiittmíĺködési megĺÍIlapodds megkötésére és a vórosi kooľdinótoľ

kijelölésére
9t201s. (r.22.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előteľjesztés2. számú mellékletét képező, Belügyminisztéľiummalkötendő a
,,Ferurtartlrató teleptilésfejlesztés a kis- és kozépval.osokbarýfővar.osi keľületekben _
Integrált Teleptilésfejlesztési Stratégiak kidolgozása,, e|nevezésű pľojekt megvalósítására
vonatkozó Együttműködési Megállapodás főbb tartalmi elemeit és felhatalmazza a
po lgármesteľt annak aláit ásfu a,

Felelős: polgármester
IJatárido: 20| 5 . ianuźr 22.

Ą - 7-^L!-^-^L 1 ..^.-l|^ ^1^--:!-^ f^ĺr.^r^ĺ...^--^ ^ -^1 -!_^^^+^J T]-'*.:4*J.ĺ.xl:^:z. d IliILd-ÍlJLdL l. IJUIrtJa ;d.IdpJ'J.II LęilLiíLiíIIIl.tLL.I a purBatultrsttrlL .^z .DByutuuuÁULrgsl
Megállapodás esetleges módosításainak aláírástlra, amennyiben az nem érint
önkormányzati fonásbevonást, vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi
módosítását, valamint az EgyĹittmfüödési Megállapodásban szereplő onkormtnyzat
nevébenvállaltrryíIatkozattételikötelezettségteljesítésére.

Felelős: polgármester
Határiđő: az esetleges módosításokat ktivetően azonnal

3. a hatźlrozat 1. pontja szeľinti Együttmriködési Megállapodás alapján vĺíľosi
koordinátorként Szarka-Turóczi Tímea köztisztviselőt (Polgáľmesteri Hivatal
Varosfejlesztési és Főépítészi Ügyosĺály) jelöli ki.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2015. január 22.

A Váľosfeilesztési és Főépítészĺ Üeyosztálv tájékoztatása alapjáni az együttműktidési
megállapodás a|áírátsa az onkormányzat részéről. 2015. január 28-án megtöľtént, a
ko o rdinát ori szerző ť|és megkötés e folyamatb an van.

A Pénzüeyi ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 912015. (I.22.) számú
határozatában foglaltak Iz ůigyosztály részérő| jelenleg külön ĺntézkedést nem
igényelnek.

J av as l at emlé ktdb Id k eI h ely ezés ér e

10t201s. (1.22.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

l. hozzájaru|ását adja Zeid|et Antal emléktáblájanak elhelyęzéséhez a Diószegi S. u. 10/a

sz. a|atti épület fa|tn.

Felelős: polgármesteľ
Határiđó : 20I 5 . ianufu 22.
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A Városfeilesztési és Főépítészi Üeyosztáty tájékoztatása alapján: a dtintés a
kezdeményezőnek 2015. január f6-án megkiildésre került.

11t20rs. (r.22.)
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

2. hozzájźtrulását adja dr. Ká||ay Miklós volt miniszteľelnök emléktáblájának
elhelyezéséhez aHorźnszky u. 12. sz. alatti éptilet fa|tn.

Felelős: polgármester
Hatźrid(5 : 20 I 5 . j aĺuár 22.

A Városfeilesztési és Főépítészi Üeyosztály tájékoztatása alapján: il dtintés a
kezdeményezőnek 20|5. j anuáľ 26 -án megkii|désre kerůilt.

A beszámo|ő lezárval.2015. február 04-éĺ.

T6



Beszámoló a két tilés közötti fontosabb eseménvekľől

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A két ülés köztitti fontosabb önkormányzati eseményekről az a|ábbi
jelentést adom:

Gvula łinkoľmánvzati kénviselő helvezte e|,

Sajtĺótájékoztatő _ Az Aurőľa utcai szakrendelő rĺj
épůiletének alapkövének letétele

okuka Iskolapľogram sajtótájékoztató a Fazekas
Mihály Altalános Iskola és Gimnáziumban, az
e.seményen Egry Attila alpolgáľmester vett részt az
Onkormányzat képvÍseletében.

2015. januáľ 23. Magyar Kultrĺľa Napja
az esemény meghívott

a Jőzsefváľos Galériábzn,
vendége dr. Navľacsics

2015. január 27.

2015. január 29.

2015. januáľ 31.

!Tibor, uniĺós biztos volt.
I

j

lMegemlékezés a Népszínház u. 44. szám alattĺ:
iemléktáblánál a holokauszt áldozatainak
!nemzetkiizi emléknapja alkalmálbő|, a Józsefvárosi l

i onko ľmá ny zat koszorúj át Zentai oszkáľ bizottsá gi i

elntik helyezte el.

Józs efvárosĺ KábítĺiszeľÍi gyi E;gy eztető Fóru m

I[I. Józsefvárosi Sakk Kupa ^ Losoncĺ Téľi
iÁltaláno. Iskolában, a ľendezvényen kösztintőt i

ii

li
!Koszoľúzás Baueľ Sándor halálának évfoľdulója i

! alkalmábő| a Műzeumkertben, az onkormányzat lalkalmából a Múzeumkertben, az onkoľmányzatl
koszorrĺját Egry Attila alpolgáľmesteľ és Guzs j

imondott Zentai Oszkáľ bizottsági elniik.





2015. év átmenetileg szabad pénzeszki5z lekötése

Bank futamidő Lekötés
értéknapia

Lekötés lejárata Osszeg

Sberbank 28 nap 2015.01.14 2015.02.11 200 000 000
Sberbank 35 nap 2015.01.14 2015.02-18 300 000 000
Sberbank 21 nao 2015.01.14 2015.02.04 ,ĺ00 000 000
Sberbank 35 nap 2015.01.21 2015.02.25 300 000 000
Sberbank 42 nap 2015.01.21 2015.03.04 200 000 000
Sberbank 28 nap 2015.01.21 2015.02.18 100 000 000
Sberbank 42 nap 2015.01.28 2015.03.11 4s0 000 000
Sberbank 42nap 2015.02.04 20,ĺ5.03. í 8 300 000 000
Sberbank 28 nap 2015.02.04 2015.03.04 100 000 000
Sberbank 21 nap 2015.02.04 2015.02.25 150 000 000
|ekötve összesen 2015.02.06. Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 2 700 000 000
á| |a m i hozzĄár u|ások fo|yószám |a S berban k (vo|t Volks ban k) 360 63Í 148
hivata| fo|yoszámĺa egyen|eg Sberbank (volt Vo|ksbank) 32242250
kö|tségvetési szám|a egyen|ege Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 227 032486
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