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Képviselő-testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testüIet!

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźůyzatárő| szó|ő 36/2014. (xI'06.) számtl
önkormányzati rendelet 17. $ (1) bękezdése a|apján 

',Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi
pontja a polgármester írásos tájékoztatőja a |ejtrt határidejrĺ testtileti hatánozatok végrehajtásárő|, az
előző képviselő-testii|eti ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az
önkormányzati pénzeszközok átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegiĺ
lekötéséről.''
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Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2015. március 6.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: f0|5. március l9. . sz. napirend

Tá'rgy: Polgáľmesteri tájékoztató a lejárt határidejíĺ testüIeti határozatok végľehajtásáről,, az
előző üIés ríta tett fontosabb intézkedésekľől' a jelentősebb eseményekrő| és az iinkormányzati
pénzeszkőztik átmenetileg szabadľendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jellegíĺ tekłitésérő|

A napirendet nyílt ĺilésen lehet tárgyalni, döntés nem szükséges.
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BplpRĺEszrÉsRp aLrłtułs :

DłNaoa-fuMÁN EDINA
TEGYZO

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Embeľi Eľőforľás Bizottság vé|eményezi tr
Határ ozati iav as|at a bizottság számźr a:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Eróforľás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őterjesztés megtárgy alźsźń.



Po l g á ľm es te ľi táj ékoztatő

a20t5. máľcius ĺ.9-i
képviselő-testiileti

ülésľe

,,(1) Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatőja a

|ejárt hattridejÍĺ testületi határozatok végrehajtástrő|, az e|őző képviselő-testületi ülés óta tett

fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekről és az önkoľmányzati pénzeszközök

átmenetileg szabadrendelkezésiĺ részének pénzpiaci jellegiĺ lekĺĺtéséről.''

(az SZMSZ I7. s (1) bekezdése alapján)



TájékońatőaLejártI'ntáriďejuképviselő-testületihatározatok
végrehajtásźĺrőI

Tisztelt Képviselő.testület!

A lejáľt határidejĺÍ képviselő-testůileti határozatok végrehajtásáľól az alá.}bi
jelentést adom:

Javaslat polgdrmesteri és alpolgdrmesteri keret terhére tijľténő tdmogatds elbírdldsára és
egłiittmíÍködési megdllapoďds megkötésére

182/2014. (WII.f7.\
A Képviselő-testület rigy dĺĺnt' hogy

I. 2015. évi országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának
megľendezése érdekében együttműködési megállapodást kíván kĺjtni a Károli Gáspár Refoľmátus
Egyetem Bölcsészettudományi Karával, melynek keretében Dr. Kocsis Máté polgármester saját
kerete terhére 1 millió Ft-tal támogatja a Konferencia szewezését,

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 4. augusz[ls 27 .

2. fe|kéri a polgáľmestert a határozat |. pontja szerinti együttműkodési megállapodással kapcsolatos
tárgyalások lefolytatására és az egytittműködési megállapodás beterjesztésére a Képviselő-testtilet
2015. februári rendes üléséľe'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 5. februári képviselő-testtileti ülés.

3. ahatźrozat I. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs ll107-01 cím működési cél és
általános taľtalékon belül Dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat -
e|őirttnyzatźtról összesen 1.000 e Ft-ot átcsopoftosít a kiadás 11105 cím - tjnként válla|t feladat -

működési célú támogatĺások államhríztaľtáson kívĺilre e|őirányzatźtra a Kĺáľoli Gáspár Refoľmátus
Egyetem Bölcsészettudományi Kaľa támogaťása címen,

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20 l 4. augusztlls 27'

4. Sántha Péteľné alpolgáľmesteri kerete terhére támogatja az Erke| Ferenc Vegyeskar A|apitváný
200.000.- Ft összegben a fV. Liviu Borlan Nemzetközi Kórusversenyen való ľészvétęle érdekében,

Fe|elős: polgármester
Határidő: 20 14. augusztus 27 .

5. ahatározat 4. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-0l cím működési cél és
általános taľtalékon belül Sántha Péterené alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat -
e|őirányzatźtról <jsszesen 200 e Ft-ot átcsopoftosít a kiadás 11105 cím - önként vá|lalt feladat -
műk<jdési célú támogatások államhánartáson kívtilre e|őirányzatźra az Erkel Feľenc Vegyeskar
Alapítvány támo gatása c ímen,

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. aususztus 2,7 .



6. Sántha Péterné alpolgármesteľi kerete teľhérę támogatja a Józsefuárosi ormény onkormányzat
fOI4 szeptemberében megvalósuló zartndoktltját a Sn, Lźnár szigeten lévő örmény Mechitarista
Kolostorba 100.000,- Ft, valamint a nemzetiségi önkormányzatok pá|yázati támogatása
maradványáb ő| f49 .000,- Ft, összesen 3 49.000 Ft összegben,

Felelős: polgármester
Határidő: 20 14. augusztus 27 .

7. ahatározat 6. pontjźlban foglaltak miatt az onkormányzatkiadźts 11107-01 cím működési cél és

általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vá||a|t feladat -

e|oirányzatźlról összesen 100 e Ft-ot' valamint a 11107-01 cím nemzetiségi onkormányzatok
pá|yázati támogatása céltartalékról _ onként vźillalt feladat - f49 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11105 cím - önként vállalt feladat - mrĺködési célú támogatások á||amháztartáson beltilre
e|oirányzatźraaJőzsef városiorményÖnkormányzattttmogatźlsacímen,

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus f7 .

8' felkéri a polgármestert ahatározat I.,4. és 6. pontja szerinti támogatási szerződés a|źirásźtra,

Felelős: polgármesteľ
Határido: 20 14. augusztus f7 .

9. felkéri a polgáľmestert, hogy a hatźlrozatban foglaltakat aZ önkormányzat f0|4. évi
kö|tségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő : az önkormány zat f0 | 4. évi költségvetésének kovetkező módosítása

A HumánszoleáItatási ÜgYosztálv táłjékoztatźlsa a|apján: A határozat 1. pontja szerĺntĺ támogatási
szeľződés 2014. decembeľ 8-án a|áírásra keľiilt. Az együttműködési megállapodás részletei
tekintetében az egyeztetések lezárultak. Az egyetem részérő| felmeľÍilt igények nem indoko|ják az
együttmĺĺködési megáIlapodás megkłitését.

A Pénzüeyi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺi|et a 184/20|4. (v[I.27.) számrĺ
határozatáłban fogla|tak esetében a ktiltségvetés módosítása a 2014. évi költségvetésľőI sző|ő 312014.
(II.13.) tinkoľmányzati ľendelet módosításáľól szóló 371201,4. (xI.06.) önkoľmányzati ľendeletben
végľehajtásľa keľiilt.

Javaslat a 2015. éví költségvetěs terhére előzetes kötelezettségvdllalúsokra és egyéb
ktikségvetést érintő dtintések meghozataldra

235ĺ2014. (xil.04.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

5.a) a Jőzsefvźrosi Intézménymĺĺködtető Központ 20|4. évi költségvetésében a 70|03 cím önként
feladatokon belül előzetes kötelezeffséget vállal irodaszer és gyógyszerbeszerzés, a
mobilszolgáltatás és az intetnet szolgáltatásra összesen f .737,8 e Ft összegben, melynek fedezete
az onkormányzat sajźń bevétele.
b) az onkormányzat I120l címén belül elszámolási kötelezettség mellett 2015. évre előzetes
kötelezettség vállalással l.500,0 e Ft összegben támogatja a Klebelsberg Intézményfenntaľtó
Központot a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat źůta| működtetett
köznevelési intézmények kiemelkedő rendezvényeinek, pľogĺamjainak lebonyo|ításźtra, valamint
előzetes kötelezettségvállalással 3.000,0 e Ft összegben támogatja a Klebelsbeľg
Intézményfenntartó Központ Budapest VIII. Tankerület fenntartásában működo köznevelési



intézmények konyvtári ći|omźtĺytlnak fejlesztését, illetve tartós tankönyvek beszerzését - önként
váIlalt feladat -, melynek fędezete azOnkormányzat saját bevétele.
c) a tanévnyitó megľendezésére és a tankeľu|et f db mobilszo|gá|tatásźtra f015. évre előzetes
kötelezettséget vállal 394,7 e Ft összegben - önként vállalt feladat - az onkoľmányzat ||f}I cim
do l o gi e| óir ány zatára, m e l yn ek fe dezete az Ö nkormány zat saj át b evéte l e.

d) előzetes kötelezettséget vállal 2015. évre az önkormányzati költségvetés 11104 címén a
Józsefuáľosi Alkalmazotti Juttatási Szabá|yzatban foglalt szabályok a|apjźn az önkormányzat á|ta|
működtetett iskolák torzsgźtrdajutalomra jogosultaknak - ĺjnként vállalt fe|adat - a jutalom és
járulékainak ĺisszegére kifizetőijáľulékkal együtt I.397,0 e Ft összegben az Önkormányzat saját
bevételeinek terhére.
e) fe|hata|mazza a po|gármesteľt a határozat b) pontjában meghattlrozott támogatźtsi szerződések
összeáll ításá r a és a|áir ására.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-d) pont esetében 2014. december 04., e) pont esetében 20|5. januźr 15.

A Humánszoleáltatási ÜgvosztáIy és a Pénzüevi iigyosztálv tájékoztatátsa alapján: a Józsefváľosi
Intézménymíĺködtető Ktizpont 2015. évĺ költségvetésében, valamint az tinkoľmányzat 2015. évi
költségvetésében a11f01és a 11104 címen rendelkezésľe állnak ahatározatban meghatńrozott
ässzegek.

Jav as lat fe l le b b e zés e k e l bír úlds úr a s zo cilź lis tómo g atds ĺi gy b en

rstz0ts. (tr.19.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. K. I.-né tigyében a 04-I0809ĺ2lf0|4. szźtmu, akozgyőgyellátás iránti kérelem elutasítasa tárgyá,},an
hozott I. fokú hatźrozatot az e|óterjesńés l ' sz. melléklete szerinti tartalommal helybenhagyja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. febľuáľ 19.

2. K. S.-né ügyében a 04-|f345l20l4. számil, aközgyőgyellátás iránti kérelem elutasításatárgyában
hozott I. fokú hatźrozatot az e|oterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal helybenhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 19.

3. K. K.-né ügyében a 04-|2626lf0|4. számu, közgyőgye||źtźs iránti kérelem elutasítása tárgyźlba
hozott I. fokri határozatot az e|oterjesztés 3. számú melléklete szerinti taľtalommal helybenharyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. február 19.

4. R. J.-né ügyében a 04-II34I/2lf0I4. számű, aközgyőgyellátás iránti kérelem elutasításatárgyźtban
Ílozott I. fokú határozatot az e|óterjesztés 4. sz' melléklete szerinti taľtalommal helybenhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 19.

5. Sz. L.-né ügyében a04-|15|512014' számu, akozgyőgye||átás iľánti kérelem elutasítiĺsatárgyában
hozott I. fokú határozatot az e|óterjesztés 5. sz. melléklete szerinti taľtalommal helybenhagyja.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|5. február |9 '



6. felkéri a polgármestert ahatározat I.5. pontja szeľinti döntések a|áírźsára.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: f0I5. fębruźr 28.

,Ą HumánszoleáItatási Ügyosztály táj ékoztatása alapján: A döntések határozatba foglalása,
aláíľása és az ügyfelek részéľe tiirténő postázása megtöľtént.

Jallaslat az onkormúnylg1tulajdonában állő ingatllnok versenJ,ełtetěsi eljtÍrús keretéhen
történő ltasznosításóra és elidegenítésére vonatkozó versenyeztetési szabdlyzat elfogaddsóra

47t2015. (rr.19.)
A Képviselő-testi'ilet ligy dönt, hogy

1.) a 42812012.(KI' 06') számú képviselő-testületi határozatot visszavonja,

2.) elfogadja a határozat mellékletét képezó, az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon
hasznosításáľa, tulajdonjogának átruházásźtra vonatkozó veľsenyeztetési szabályokat
(veľs enyezteté si szab źily zat) .

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. február 19.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: A hatáľozat végrehajtása folyamatoso minden olyan
feladatellátásnál alkalmazásra keľül, amely soľán iinkoľmányzati tulajdonú ingatlanvagyon
hasznosítására, vagy elidegenítéséľe keľiil sor.

Javaslat a Képviselő-testiilet és Szerveí Szervezeti és MíÍkiidésí Szabályzatdról sajló
36/2014. (XI.06.) ,trľ:::Łľł";:i;f,;,I;:ťW;',;;ľ,ľ:ľ:Í#:;:;'|kůratdnak, valamint

s6t201.s. (II.19.)
A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

1. az előteľjesztés l. számű mellékletét képező, Polgármesteri Hivatal Alapító okiľatát Módosító
okiratot, valamint az eloterjesztés f. számű mellékletét képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okiratot, melyek a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napj án lépnek hatźiyba.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 19.

f. felkéľi a polgármestert és a jegyzőt ahatttrozat 1. pontja a|apjźtn elfogadott Alapító okiľatot
Módosító okirat valamint egységes szeľkezetbe foglalt Alapító okirat a|áirźsfua.

Felelős: polgáľmester, jegyző
Határidő: 2015. február 25.

3. a Polgármesteri Hivata| - az előterjesztés 3. szttmű mellékletét képező, egységes szerkezetbe
foglalt - Szervezeti és Működési Szabá|yzatti jőváhagyja f0I5. március l-jei hatályba lépéssel
elfogadja.

Felelős : polgármester, jegy zó
Határidő: 2015. febľuáľ l9.



4. felkéri a polgármestert és a jegyzőt ahatározat 3. pontja a|apján Polgármesteri Hivatal egységes
szerkezetb e fo gla lt S zervezeti é s M rĺko dé s i Szab á|y zatának a|áír źs ár a.

Felelos : po| gármester, jegyző
Határido: f0I5. februětr 25.

A Jegvzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: a Polgáľmesteľi Hivatal Alapító okiľatĺít Módosító
OkÍľat, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiľat, a Polgármesteľi Hivatal
egységes szeľkezetbe foglalt Szeľvezeti és Míĺködési Szabályzata aláíľásľa kerüIt, ahatározatban
foglaltak végľehajtásra keľültek.

A beszámol ő |ezárva: 2015 . mźrcius 4-én.





2015. év átmenetileg szabad pénzeszköz |ekötése

Bank futamidő Lekötés
éńéknania Lekötés lejárata összeg

Sberbank 42 nap 2015.03.04 2015.04.15 200 000 000

Sberbank 42 nap 2015.02.25 2015.04.08 250 000 000

Sberbank 41 nap 2015.02.19 2015.04.01 't50 000 000

Sberbank 42 nap 2015.02.18 2015.04.01 300 000 000

Sberbank 35 nap 2015.02.18 2015.03.25 200 000 000

Sberbank 35 nap 2015.02.11 2015.03.18 300 000 000

Sberbank 42 nap 2015.02.11 2015.03.25 200 000 000

lekttve osszesen 2015.03.06. Sberbank (volt Volksbank) 1 600 000 000

á| la m i hozzáiáru|ások folvószá m |a Sberban k (vo|t Vo|ksban k) 306 06s 486

hivataI fo|yószám|a egyen|eg Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 55 108 270

kö|tséqvetési szám|a egyenlege Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 190 7'16 728





Beszámoló a két ülés kozotti fontosabb eseménvekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A két ülés kiizötti fontosabb önkormányzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

:2015. februáľ 4.

iIntézményi találkozó a Civilek a Palotanegyedért Egyesĺilet
i szeľvezésében, a Hl3-ban. A Józsefváľosi Onk ormányzatot
iEgľľ Attila alpolgáľmesteľ rĺr és Szilágyi Demeteľ
i képviselő rĺr képvise|te a tanácskozáson.

A Bűnmege|őzés és áldozatsegítés Budapesten, Józsefuárosi !

i 2015. februáľ 10. 
: #::liä::ľ*o..1.."...äil#j ľ,:i!:itr?,, ;ľł:ľää* i

i201'5. február 12. iLejáratás és bomlasztás című dokumentumfilm ünnepélyes i

i idíszbemutatőja azlJrániaNemzeti Filmszínházban. ij

i l ^ D--l^_ ^-1: n.-f,(-. cr|-^_:L|---^|* -.: .-^r-ĺr^+: i

iiiiii
Ii iA Budapesti Rendőr-főkapitányság új szolgálati;

.'o'' 

febľuár l.6. 
iľľnlľłi:mľ*ĺ'ľloĺoo. 

átadász a Mosonyĺ utcai i

i

iA kommunizmus á|dozatainak emléknapja. A Rezső téľi

20l5.febľuáľ 25. ! emléktáb|ánál Sántha Péteľné alpolgármester és dľ.
!Feľencz Oľsolya képvĺselő helyezték el a Józsefváľosi
! Onkormá ny zat koszorúj át.

Juventus Rádió reggeli műsorában dľ. Sára Botond
alpolgármesteľ úr nyilatkozott a józsefvárosi térfigyelő
kamerarendszerrőI.

i

!

i2015. máľcius 3.

2015. máľcius 3.

A Raoul Wallenbeľg Humán Szakképző Iskola és

Gimnáziumban megrendezett,,Régen volt? Hol is volt?''
elnevezésű oľszágos vetélkedő elődtintőjének díjátadásán
Egry Attila alpolgáľmesteľ úr képviselte a Józsefvárosi
Onkormányzatot.

Báľsony István emlékév alkalmábríl ľendezett fotókiállítás
a Hl3-ban. A kiállítást Sántha Péterné alpolgáľmesteľ2015. március 5.

1 
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