
JEGYZoKoľyvr KIVONAT

Készült Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilet 201,5.

március 19-én (csütörtĺlk) 8.00 órakor aJőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet
3 00-as tár gy alőjźhan megtaľtott 3. ľendkíviili tiléséľől

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ EGYS ZERŰ S ZóToB B sÉc s zÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
67t20|.5. (ilI.19.) l.4IGEN 2 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy elfogadja dr. Fetencz orsolya ügyrendi indíwanyát, mely
szerint a 3l4. Javaslattétel a Jĺĺzsefoáľosi pályaudvar teriĺIetének hasznosításáľa című
előteľjesaést vegyék le napirendről és legkésőbb a májusi képviselő-testülęti ülésre kerĹiljĺln
előterjesztésre.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATH)ZATALHOZ EGYSZERŰ SZOToBB s Éc szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
68/2015. (ilI.19.) 15IGEN 0 NEM 2 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy elfogadja Komássy Ákos iigyrendi iĺđíwźnyźt,, mely
szerint a ',Reagálás a napiľend előtt elhangzottak^,, című tájékoztatőt a napirendre
felveszi.

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR o Z ATH)ZATALHoZ EGYS ZERU SZoToB B s Éo szÜrs ÉGES
HATÁROZAT:
69ĺ2015. (m.19.) 15IGEN 2 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dcint, hogy a ,,Tájékoztatő a |égszennyezettségi mérőháiőzat
a dztair ói,, című szób e |i taj éko ńatót napirendj ére fe lve szi.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lz rÉpvlsEro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGY S ZERÚ SZóTOB B s Éc szÜrs Écps
HATÁRoZAT:
70t2015. (III.19.) 15IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL



A Képviselő-testület az a|źtbbi napiľendet fogadja el

Napiľend:

1. Váľosrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcso|atos
előterjesztés

1. Javaslat az MNP III megvalósításához kapcsolódĺi döntések meghozata|ára
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester
Kaiser József - képviselő
Balogh István - képviselő

2. Fedezet biztosítása és sziikséges dtintések meghozatala az ovodai
kapacitásbővítést cé|ző beľuházások támogatására kiíľt pá|yázat
benyújtásához
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Sára Botond - alpolgármester

2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előteľjesztések

1. Beszámoló a Józsefuárosi Ktiziisségi lďlázak Nonprofit Kft. áůta|

vagyonkezelésĺ szerződés útján ellátott feladatok e|látásáľól és a hozzá
kapcsolóđó vagyon míĺkiidtetéséľől
(írásbeli előteľj esaés)
Előterjesĺő: Kovács Barbara_ JKH Nonprofit Kft. ügyvezető

2. Javaslat il Jĺízsefvárosi Közłisségi H:ázak Nonprofit Kft. páł'|yázati
ľészvételének támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Balogh István _ képviselő

3. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

t.. Javaslat a vnwongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos döntések
meghozata|źłra
(írásbeli előterjesztés, póľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4láté - polgáľmester



2. Javaslat a Józsefvárosi Onkoľmányzat tulajdonában lévő kłizterůiletek
használatáról és használatának rendjéľől szĺóIró L8ĺ2013. (w.24.)
łi n ko rm ány zati r endelet mó d o s ításár a
(írásbeli előterj eszés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

3. Javaslat a ĺoxÉsz módosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }ł{.áté _ polgármester

4. Javaslat az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív
adatszolgáltatásľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Jakabs' Tamás - képviselő

5. Javaslat a józsefvárosi természeti kiiľnyezet védelméről szólĺó 2812014.
(VII.O 1.) iinkoľmányzati ľendelet módosítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Maté - polgármesteľ

6. Javaslat a ľeklámok, ľeklámberendezések és cégéľek elhelyezésének
szabályairĺól szólĺí 55120|3. (xII.20.) tinkoľmányzatirendelet módosítására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgrírmesteľ

4. Humánsz olgá,JLtatálssal kapcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat ktiznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntaľtói döntések
meghozatalára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Santha Péterné - alpolgiĺľmester

2. Javaslat a btilcsődei téľítési díjakľól szóló tinkoľmányzati ľendelet
módosításáľa
(írásbeli előteľjesztés)
Előteľjesĺő: Sántha Pétemé - alpolgármester

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtĺó szociális ellátások formáiľĺĺl és a
térítési díi fizetési ktitelezettségrő| sző|ő iinkoľmányzati rendelet
módosítására
(írásbeli előteľjesztés)
Előteť esztő : Sántha Péteľné- alpolgármester



5. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslatkiiltségvetéstérintő'kérdésekmeghozata|ára
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előtcrjcsztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné- alpolgármester

2. Javaslat aKőztérmegújítási Nívódíj páÄyázatonvaló részvételre
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

1. Tájékoztató a határidőben el nem késziilt előteľjesztések jegyzékéľől
(íľásb e l i táj éko ztatő)
Előteťeszt ó: Darnda-Rimán Edina _ jegyzó

2. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejű testületi hatá.ľozatok
végľehajtásáľólo az e|őző üIés óta tett fontosabb intézkedésekľől' a
j elentős ebb es emónyekľől és az łi nko rmány zati p énzeszkti zők áúmenetile g
szabadľendelkezésű részének pénzpĺaci jellegű lektitéséről
( íľásb eli táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

3. Tájékoztatĺ azÉ:LnrMENTo PONT üzemeltetése soľán eMégzett
feladatokľól, és a rendelkezésre bocsátott foľrások felhasználásáľól
(írásbeli tźĄ éko ztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mźúé _ polgĺíľmesteľ

4. Tájékoztató a légszennyezettségi méľőhálĺózat adatairő|
(szóbeli tájékoztatő)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis }l4:áté _ polgármester

5. Reagálás a napiľend előtt elhangzottaha
(szóbeli tájékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgĺírmesteľ



1. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előterjesztés

Napirend 1/1. pontja
Javaslat az MNP III megvalĺísításához kapcsolódó döntések meghozatalára
(íľásbeli előteľjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármesteľ
Kaiser Jőzsef - képviselő
Balogh István - képviselő

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ ľĺrNo s ÍľBTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
71t20|5. (ilI.19.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerzodés 7 .

számiĺ módosítása soľán az előterjesztés I. szárrń mellékletét képezó zźnadé|ď<alkíegészített
szerződésmódo sítás aláir ásźr a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. maľcius 1 9.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Napiľend 1l2. pontja
Fedezet biztosítása és szükséges döntések meghozatala az Ovodai
kapacitásbővítést cé|ző beruházások tálmogatására kiíľt pá.tyá.zat
benyújtásához
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis lll4laté - polgármester

Dr. Saľa Botond _ alpolgáľmesteľ

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ ľĺrľĺo sÍľpTT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
72ĺ2015. (I[.19.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺlnt, hogy

1. a nemzetgazdasági miniszter - a beltigyminiszteľrel és az embeľi erőforľások
miniszterével egyetértésben - tita| meghirdetett ovodai kapacitásbővítést céIző
beruhazásoktámogatásaľa kiírt pá|yázaton indul a Pitypang Napközi otthonos óvoda
ferőhelyeinek bővítése céljából az e) pá|yźzati aIcéI _ új óvoda létesítése vásarlással
(telek és épület) éslvagy építéssel _ vonatkozásźtban bruttó 3I7 500 000 Ft beruházási
összkcĺltséggel' mely az épitéste terjed ki.



Felelős: polgaľmester
Határidő: 2015. máľcius 1 9.

a) az óvodai kapacitásbővítést céIző beruházások támogatásźta kiíĺt pá|yázat

benyujtásához ĺisszesen bruttó 187 500 000 ľ.t saját tbnást biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiaďás 11107-01 cím működési cél
és általános taľtalékon beluI az általános tarta|ék - kĺjtelező feladat - e|oirtnyzatábő|
126.554,0 e Ft-ot záro\ és a |II07-02 cím felhalmozźsi cé|tartalék - önként vállalt
feladat - záro|t e|őirźnyzatát feloldja.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás I1I07-02 cím felhalmozási
céhartalék - ĺjnként vá||alt feladat - előirźnyzatárőI156.338,0 e Ft-ot, a 11107-01 cím
működési cél és általános tartalék e|őfuźnyzatan belül az áItalźnos tartalék - kotelező
feladat - e|őirtnyzatźtrő|31,162,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként
vál l alt fel adat _ b eruháztlsi e|őir tny zatár a.

d) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről sző|ő rendelet kcjvetkező
módosításánáI az a)-c) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a) -c) pont esetén f015, miíĺcius 19.; d) pont esetén 2015. május 31.

eľedményes páIyázat esetén váI|a|ja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a

beruhazás megvalósítźsźńő| számított 10 évig eľedeti rendeltetésének megfelelően
hasznáLja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. maľcius 1 9.

ahatátozat 1. pontja aIapján fe|hata|mazza,a polgármesteľt a pá|yźzathoz sziikséges
dokumentumok a|áírástra és a Magyar Allamkincstráľ Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősága feIé tĺjľténő benýjtásara.

Felęlős: polgármester
Hattnidő 20I 5. mĺírcius 23.

felkéri a polgármestert, hogy sikeres páIytnat esetén a további költségekľől
tájékoztassa a Képviselő.testületet és tegyen javaslatot a költségvetési fedezetéľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály, HumánszolgáItatási Ügyosztály, Pénzügyĺ Ügyosztály

2.

3.

4.

5.



2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előteľjesztések

Napirend 2ll. pontja
Beszámoló a Józsefvárosi Ktiztisségi lJázak Nonpľofit Kft. áita|
vagyonkezelési szerződés rĺtján el|átott feladatok ellátásárĺíl és a hozzál
kapcsolódó vagyon műkiidtetéséľől
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Kovács Baľbaľa _ JKH Nonprofit Kft. ügyvezető

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ S ZóToBB s Éc szÜrsÉcps
H,tľa.Roz,q.ľ:
73t2015. (ilI.19.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogaĄaa Józsefuaľosi KĺjzösségiHazakNonprofit Kft.
beszámolóját a Horánszky u.13., Dankó u. 18. és aMátyás tér 15. szźtma|atÍí ĺinkormiínyzati
tulaj donú ingatlanok vagyonkezelésére vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. maľcius 1 9.

A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, JKH
Nonprofit Kft.

Napiľend 2ĺ2. pontja
Javaslat il Józsefoárosi Kiiziisségi H:ázak Nonpľofit Kft. pá.Jyázati
részvételének tám o ga tásár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Balogh István - képviselő

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZ AT ALHc.Z unĺo s ÍľETT SZoToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
74/2015. (III.19.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilęt, mint a Józsefuríľosi Kozösségi Hazak Nonpľofit Kft. egyszemélyes
tulajdonosa, a|apitőijogkörében eljáľva úgy dĺ!nt, hogy

1. a) támogatja a Jőzsefuárosi Köz<isségi Hźzak Nonprofit Kft. részvételét a ,,Roma
emberek képzésbe, ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti
ellátórends zerb en, TAMO P - 5 . 3 . | -B -2 - 12 l l,, kő đszámu p á|y ázaton.



b) felkéri a polgármestert az e|őterjesztés mellékletét képező Fenntartói ny1latkozat
a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 19.

2. hozztlj árl|ását adj a a Társaság bankszáml ájának aIszám|a nyitásához.

Fele1ős: polgármester
Hataľidő: 2015. maľcius 19.

3. felkéri a Jőzsęfvárosi Közcjsségi Házak Nonpľofit Kft iigyvezeÍőjét az 1. pontban
meghatározottpá|yźzaton való részvételhez sziikséges intézkedések megtételére.

Felelő s : Józsefu aro si Kcizö sség i HazakNonpro fi t Kft . ügyvezetőj e
Hataľidő: 2015. március 19.

A diintést végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdátkodási Ügyosztá|y, Jőzsefváľosi
Ktiztĺsségi lJázak NonpľoÍit Kft.

3. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 3/1. pontja:
Javaslat a vawongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l|lĺáté _ polgáľmester

1ZAVAZÁSNÁL JELEN vAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z MtNo S ÍTETT SZOToBB SÉG SZÜKS ÉGES
ru.ľÁRoze.ľ:
7512015. (III.19.) 15 IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

I. A Képviselő-testület, mint a Jőzsefváľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat irányító
szerve úgy diint' hogy

1. a) elfogadja ahatźtrozat I. mellékletét képező, Józsefuárosi Parkolás-uzemeltetési Szolgálat

megsztintetó okiratźŃ és felkéľi a polgáľmesteľt annak aláirásźlra.

b) a hatźttozat I.a) pontja a|apján felkéri a polgĺíľmestert a megszĹintető okirat Magyar
Államkincs tźr fe|é történő benyrijtásáľa.

Felelős: polgĺĺrmester

Határiđó a) pont esetében a megszüntető okiĺat alźńrásánakhataľideje 2015. maľcius 20.,

b) pont esetében 20|5. március 23.



2. elfogaďja a hatźrozat 2' me||ékletét képező Közalkalmazotti Juttatási Szabá|yzatot 2015.

ápľilis l-jei hatályba lépéssel és felkéľi a polgármestert annak aláírására

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. április 01.

3. a Jőzsefuáľosi Paľkolás-Íizemeltetési Szo|gáIaÍ. 30100 cím - kotę|ező feladat - bevételi
miíkĺjdési saját és kiadás dologi e\őirtnyzatát78.473,0 e Ft-tal töľli a Fővárosi Önkormányzat
teľĹiletére eső parkolási feladatok źiađása címén.

Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 20|5. máľcius 31.

4. a Jőzsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat 30100 cím - kötelező feladat - bevételi
működési saját eloirányzatát 665.645,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás e|őírányzatźń

130.416,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzźĄaru|źlsi adó e|őĺtányzatźń

35.446,0 e Ft-tal, a dologi kiadási elóiráĺyzatát 365.5|8,0 e Ft-tal, az elvonás előirźnyzatźú

134.||8,0 e Ft-tal, aben:hźzás előfuźnyzatźLt 147,0 e Ft-tal csĺikkenti a költségvetési szerv
jogutód nélküli megszĹintetése címén.

Felelő: polgármester

Hatáĺiđő: 201 5. március 3 1.

5. az onkormányzat címĺendjében a 11401 cím elnevezésétz}|5. ápľilis 1. napjától parkolás-

uzemeltetésre nevezi.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. április 01.

6. az onkormáĺyzat l1401 cím - kcjtelezó fe|adat - bevételi e|őirányzatát 665.645,0 e Ft-tal

megemeli paľkolási bevétęlek címén, és ezzel' egyidejűleg a 11108-02 cím - kötelęző fe|adat _

elvonások, befizetések bevételi e|oirźnyzatát 134.118,0 e Fttal cscjkkenti.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatáĺiđő 2015. marcius 3 1.

l. az oĺtkormányzat 11108-02 cím - kötelezo feladat _ ťĺĺaĺszitozási mfüödési kiadáson

bęlül az írźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirźlnyzatźń

13.544,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Határidó: 2015. máľcius 3 1 .



8. a Jőzsefvárosi Parkolás Üzemeltetés 30100 cím - kĺjtelező feladat _ ťlnanszirozási
bevételen belrul az irtnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|ttn történő
jóváírása e|óirányzattlt 13.544,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 20I 5 . március 1 9.

9. az onkormányzat 11401 cím - kötelező feladat _ kiađás személyi juttatás előiényzatélt.

30.696,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáruIási ađó e|őirtlnyzatát

5.804,0 e Ft-tal' a dologi elóiráĺyzatát 85.000,0 e Ft-tal (ebből źfabefizetés 25.000,0 e Ft)
megemeli a Jőzsefváľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat jogutód nélküli megszüntetést

követő kifizetések címén.

Felęlős: polgármester

Hataridő: 20I 5. március 1 9.

10' Az onkormányzat 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általános tartalékon belül az

átszervezések, vezetői bérpolitikai irányelvek többletköltségei - <jnként vállalt feladat -

e|óirányzatárőI66.443,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11401 cím _ k<itelező felađat - dologi
e|őirźnyzatra és ezze| egyidejtileg a III04 cím - kötelezo fe|adat kiadás dologi elóiráĺyzatźń

396.483,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. parkolás-iizemeltetési feladatok ďíjazása címén.

Felelős: polgármester

Hataridő: 2015. marcius 1 9.

11. a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím miĺkĺjdési cél és általanos tartalékon beltil az

általanos tartalék _ kötelező feladat _ elóirźnyzatćlrőL 2'500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím felhalmozási ťlnanszitozási kiadáson belĺil az irányítőszerui
támo gatásként fo l yó síto tt támo gatás kiutalás a e|oir źny zatár a.

b) a Polgármesteri Hivatal I220I-0| cím - kötelező felađat _ felhalmozásí ťlnanszírozási
bevételen belül az ittnyítőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás fizetési szźnr:/rźn

ttjľténő jővttfuása e|óirányzatźú és a kiadás bervházźls elóirányzatát 2,500,0 e Ft-tal

megemeli.

Felelős: polgármester

Hatáĺiďó: 20I 5. március 1 9.

12. fe|kétí a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításáná|

hatźtr o zatb an fo g l altakat Ve gye fi gyel emb e.
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Felelős : polgĺírmester
Hatáľidő: a kĺlltségvetési ľendelet következő módosítása

13. felkéri a lőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgá|at igazgatőját az a|ábbi intézkedés

megtételére:

a) a parkolás-üzemeltetési feladatok e||átására kötött szerződések źńruhźzásáta a

következők szerint: a szerződéses partner íľásban töľténő tájékońatźlsa a feladat

ęllátásĺának váItozásáről, nyilatkozat kérése a szerzóđés, megállapodás 2015. április
l-jét kcivetően ttjrténő ťenrftaĺtásáľól, valamint a szerződések átruhazásáról szóló

đokumentumok aláíľásra töľténő előkészítésére, az aláíráshoz sziikséges ügyintézésľe.

b) paľkoló-automaták óľáinak átźl\ításara az onkormányzat' mint keđvezméĺyezett
nevére.

c) a megszűnő költségvetési szerv esetében intézkedjen:
(Đ az igyiratok źĺadására - átaďás-átvételi jegyzőkönywel és iratjegyzékkel eg}Ąltt

- a Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal részéte, másrészt a vagyon tltadás-

átvételének ęlőkészítésére és lebonyolításaľa.
(iĐ az utólagos elszámolásra adott előlegekkel, ellátmányokkal t<jrténő

elszámolásra.
(iii) a hazípénńárában |évő készpéĺuá|lomány Józsefuárosi Parkolás-Ĺizemeltetési

Szolgttlatfi zetésiszár]źliratörténőbefi zetésére.

(iv) a parkoló-automatákban lévő parkolási díj befizętésére a Józsefuarosi Parkolás-

üzemelteté s i S zo 1 gál at f izeté s i számlźĄ źlr ő|.

(v) valamennyi fizetési szźlmIáján Iévó péĺuĺisszeg źfilta|ására a Józsefuaľosi

onkormányzat költségvetési száml ájara.

(vi) fizetési számIáinakmegsztintetéséľe, ésezze| egyidejtĺleg intézkedjen aťĺzetési
szárriáik - a szźmlavezető bank általi - 6 havi utókezeLésére vonatkozó

megbízás előkészítésével kapcsolatos feladatokľa vonatk ozőan.

(vii) az eszkĺizök és forľások tételes teljes kĺĺni leltáľozásźra 20|5. maľcius 31-i

fordulónappal, a leltár kiértékelésére és a leltaľozźsi jegyzókönyv készítésére,

és teljességi nyi|atkozatĺa| egyĹitt a |e|tánozásről készĹilt teljes könĺ
dokumęntá cíő źúadásár a át az onkoľmány zat részét e.

(viii)a számviteli adatok elektronikus formában nyilvantaľtott adatainak mentéséľe

2007-2014. év' 2015. év és átadźĺs-átvételre történő előkészítésére és a
programok,szoft verektovábbihaszná|atźnakbiztosításáĺa.

đ) felkéri a polgármesteľt és a Jőzsefyárosi Parkolás-tizemeltetési Szolgá|at vezetőjét a

megszűno költségvetési fizetési szźlm|ájtnak és alszámláinak 6 havi utókezeléséľe

vonatko zó me sbízás előké szítésére é s felhatalma zza azok a|áír ásár a.

L1.



Felelő s : Józsefu áľo si Paľko lás-üzemeltetési S zol gálat igazgatőja
Határidő: a)-c) pont esetében 2015. március 31.

14. felkéri a polgármesteľt a megszunő költségvetési szerv kciltségvetési beszámolőjának,
költségvetési maradvány kimutatásának, mérlegjelentésének elkészítésére 2015. március
31. foľdulórrappal.

Felelos : polgĺĺrmesteľ

Határidő: 2015. május 31.

15. elfogadj a a hatátozat 4. meIlékletét képező a Fővárosi onkormanyzat és a Józsefuárosi

onkoľmányzat k<jzĺitt paĺkolás-Ĺizemeltetési feladatok ę||átására vonatkozó
Együttmfüödési Megállapodás módosítását és felkéľi a polgármesteľt annak aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. április 01.

A diintést végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzůigyĺ
Ügyosztály, J őzs efv áro s i Paľkolás-üzemeltetés i Szolgálat, Kisfalu Kft.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlsBro
A HATÁR o ZATHIZ AT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
H.ą'ľÁnoza.ľ:
76ĺ2015. (III.19.) 1.5IGEN 0 NEM 2 TARToZKoDÁSSAL

II. A Képviselő-testiilet, mint a Kisfalu Jĺízsefuárosi Yagyongazdálkodĺó Kft.
egyszemélyes tulajdonosao tulajdonosi jogktirében eljárva rigy dtint' hogy:

elfogađja a hatźrozat 5. mellékletét képező 2015. ápľilis 01. napjátő| hatáIyba Iépő,

hatáĺozatlan időtartamú, az onkormźnyzat és a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft.
közott kötendő parkolás gazdálkodási kozszo|gźitatási feladatok e|Iátásćlra vonatkozó
szerzódést és felkéri a polgármestert annak alźirásźra.

Felelős: polgáľmester

Hatfuido: 2015. maľcius 3 1 .

A diintést végrehajtását végző szewezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi
Ügyosztály, J őzsefv áro si Pa ľkolás -üzemeltetési Szolgálat, Kisfalu Kft.

A 75|2015.(IÍI.19.) és 76l2015.ul.19.) képviselő-testüIeti határozat mellékleteit a
j egyző kii nyvi kivonat mellékletei taľtalma zzák.
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A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvlsBro
A RENDELETALKoľÁs Hoz vĺri'ĺo s Írpľr s zóľos ľ s Éc s zÜrs Écp s

BUDAPEST ĺózsaľvÁnos xľľvrspr,o-ľBsľÜlnľn 15 IGEN, 0 NEM, f
ľaRľozrooÁss'ł.L ELFoGADJA És ľĺBcALKoTJA BUDAPEsľ novÁnos
vilI. xrnÜlnľ ĺozsBľvÁRosl oľronľĺÁľyz,ł'ľ xnpvlsnr-o
rnsľÜr-nľÉľnr ĺsnlÉ. (|II.fĺ.) oľronľĺÁľyzĺ.ľr Bn,ľonlnľÉľ A
ĺózsrľvÁnos xozleĺzca.ľÁs ľnnÜr,BľÉľ A ĺÁnľĺŰwr, ľonľnľo
vÁnarozÁs xrncnszÍľo, HELYI szĺ.ľÁr,yozÁsÁnóĺ szoĺo 26t20Í0.
(vI. 1 8.) oľronn,ĺÁľyz'ł.ľI RENDELEľ nĺouo sÍľÁsÁnŐl

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A ľendelet kihiľdetés ét végziz Szeľvezési és Képviselői lroda

Napirend 3l2.pontja
Javaslat a JĺízsefuárosÍ Onkoľmányzat tu|ajdonában lévő közteľületek
baszná|atárő| és használatának rendjéről szóló 18l20t3. (Iv.24.)
tinkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Eloteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKora.sHoz MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsEľvÁnos xÉľvrsnr,o-ľBsľÜĺ-nľn |'6 IGEN, 0 NEM' 1

TARTóZKoDÁSsAL ELFoGADJA ns ľĺncALKoTJA BUDAPEsT FŐvÁRoS
VIII. KERÜLET ĺózsrľvÁRosl oľxonľĺÁlwza.ľ xnpvrsnĺ,o
TESTÜLETÉNEK.. |4ĺ201'5.- (III.20.) oľronľĺÁľwZATI ,, 

RENDELETET A
JóZSEFVÁnosr ÖľxonuÁNYZAT TULAJDoľÁľa.ľ I,nvo rozrBnÜLETEK
HASZNÁLĺ,ľÁnor, ns rra.szľÁr,ĺ.ľÁľAK RENDľBnol szoĺo Í8 t2013. (IY .f 4.)

oľromĺÁľyza.ľr RE,NDELET MóDoSÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A ľendelet kĺhiľdetés ét végziz Szeľvezési és Képviselői Iroda
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Napirend 3/3. pontja
Javaslat a JOKESZ mĺódosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis MtLté - polgármester

SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z ľĺnĺ Ő s ÍľpTT SZoTOBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
77t20t5. (III.19.) 3 IGEN 14 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A K,épviseĺő-testület úgl dont, hogy nem fogadja be Jakabfy Tamás képviselő ügyrendi
indínányát, mely szerint a rendelet 7.s O bekezdés b.) pontjában szereplő ,, .'. elhelyezésével
kell biztosítani... '' helyébe aZ ,, ... eĺhelyezésével is lehet biztosítani...,' szöveg lépjen.

A SZAVAza'sNa.r JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKOTÁSHOZ ľĺnĺŐ s ÍľpTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDÁ.PEST JóZsEFVÁnos xÉľvrsBLo.TESTÜr-nľn |,6 IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKonÁssĺ.r, ELFOGADJA És MEGALKOTJA BUDAPEST FoVÁRoS
VIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosl oľxonľĺÁlwza.ľ xÉpvrsEI,o
TESTÜLEľłNBK t5l20]r5. GII.31.) olvnomĺÁNyza.ľĺ RENDELETET A
JóZsEFVÁnos KERÜLETI nľÍľÉsl sZABÁLYZATÁRóL (ĺórnsz) szoLo
66 ĺ2007 . (xII. 12.) oľronnĺÁľyzĺ.ľr RENDELET MoDosÍrÁsÁnól

A ľendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A rendelet kihiľdetésétvégzi: Szeľvezési és Képviselői Iroda

Napiľend 3ĺ4. pontjz
Javaslat ^z ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív
adatszo|gáltatásľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Jakabfr Tamás - képviselő

sZAvAZ^SNÁt JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH) ZATALHOZ EGYSZERŰ SZoToB B s Éc s zÜrcS ÉGE S
HATAROZAT:
78120|'5. (III.19.) t7IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dcint, hogy

1.4



1. kéri a Nemzeti Adatvédelmi és Informácíőszabadság Hatóság előzetes vé|eményét az
onkoľmányzatra, valamint annak kizárólagos tulajdonában áIIő gazďálkodó szeľveiľe
vonatkozó konkľét egyedi kozzététe|i listák a|źhbi feltételek mellett történő létrehozásával
kapcsolĺban:

a. Budapest Fővĺĺľos VIII. kerĹilet Józsefuáľos onkormźnyzat a tulajdonában
(résztulajdonában) álló ingatlan vagyon elidegenítésével kapcsolatos információkat, a
szerződés létrejcittétől számított legkésőbb 14 napon belül a rvĺvrvjozsefuaros.hu honlapon
kereshető foľmában, a kĺjvetkező ađatfajták szerint teszikozzé:

i. szerzódésidőpontja;

ii. szerződés megnevezése, típusa, tźrgya;

iii. szęrződéstkötő felek neve:

iv. szeruődés értéke;

v. az ingatlan teľmészetbeni elheIyezkedése, heLyr ajzi száma;

vi. az iĺgatlarl éľtékbecslése.

vii. aťlzetési ütemezésre vonatkozó adatok

b. Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Jőzsefváros onkormtnyzatźnak kizáľólagos tulajdonában
levő gazda|kođő szervei a tulajdonukban (résztulajdonában) á||ő ingatlan vagyon
elidegenítésével kapcsolatos információkat, a szerzodés létrejöttétől számított legkésőbb
14 napon beltil a gazdáIkođő szervezetek saját honlapjźn vagy a wwwjozsefuaros.hu
honlapon, kereshető formában, az a|ábbi adatfajtźl< szerint teszik kozzé:

i. szerzódésidőpontja,

ii. megnevezése típusa, ttngya,

iii. a szerződést kötő felek neve.

iv. aszerződés értéke,

v. az iĺgat|arl termé szetbeni e lhelyezkedé s e, he|y r aj zi száma,

vi. az ingat|an éľtékbecslésére vonatkoző adatok.

vii. afizętésí ütemezésre vonatkozó ađatok

2. fe|kéri a polgármesteľt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testiiletet a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság véleményéről, valamint pozitív vélemény esetén készítsen
előterjesztést az egyedíkozzétételi listák publikálásának megindításaľól.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: az 7. pont esetében 2015. marcius 27., a2. pont esetében a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság véleményének megérkezését követő rendes képviselő-testületi
ülés

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jogĺ lroda
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Napiľend 3/ó. pontja
Javaslat a józsefuáľosi természeti ktiľnyezet védelméről szólĺi z8/20l4.
(V[.0 1.) önkormányzati ľendelet módos ítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté'- polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvĺspI-o
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóTÖB B sÉc szÜrSÉGE S
HATAROZAT:
79ĺ201,5. (III.19.) 4IGEN 13 NEM 0 TARTóZKonÁssa.r-

A Képviselőłestület úgy dönt, hogy nem fogadja be Jakabfy Tamás képviselő módosító
indínányát, mely szerint a 3.s-ból o ,, '... rendelkezéseit a folyamatban Iévő eljárásokban is
alkalmazni ke ll.,, s z öv e gr é s z t oľ l é s r e kerülj o n.

A SZAVAzÁsNa.r JELEN vAN 17 rÉpvlspro
A RENDELETALKoTÁSHoZ urľĺo s ÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnrvÁnos xÉľvrspr-Ő-ľBsľtjr,arn M IGEN, 0 NEM, 3
TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA És MEGALKOTJA BUDAPESľ rovÁnos
vlil. KERÜLET JoZSEFvÁnosr oľronľĺÁľyzĺ.ľ rEpvrsnlo
TEsTtjLEľÉľnr rcDlÉ. (III.25.) oľxonľĺÁľyz,ł.ľr RENDELETET A
ĺozsEľvÁRosl TERMÉSZETI KORNYEZFT vÉon,ĺ-lvĺÉnol szol'o 28t2014.
(VII.01.) oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

A ľendelet kihiľdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodón megtekinthető.

A rendelet kihirdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iľoda

Napirend 317. pontja
Javaslat ^ ľeklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének
szabályairóI szĺíló 5512013. (xII.20.) tinkoľmányzati rendelet mĺídosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Mźúé _ polgármester

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 rÉpvIsEro
A RENDELETALKOľA.sHoz MINOSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xn,ľvrsnr,o-rnsľtjr,nľn 15 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST F.oVÁRos
VIII. KERÜLET JóZsEFvÁnosr oľronľĺÁlwz,ł.ľ xn'pvrsEr,o
TESTÜLEľÉľBK 17t2015. (ilI.20.) oNxonivĺÁľyza.ľr RENDELETÉT A
REKLÁMoK, RE,KLÁMBERENDEZÉSEK ľs cÉcÉnrx ELHELYEznsÉľľx
SZABÁLYAIRóL szoLo 5512013. (xII.20.) oľronľĺÁľyzaľr RENDELET
ľĺóoosÍľÁsÁnol



A ľendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lľodán megtekinthető.

A ľendelet kihirdetésétvégziz Szervezési és Képviselői lroda

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat ktiznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntartĺii diintések
meghozataláľa
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgrírmester

Sántha Péterné - alpolgarmester

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ ľĺľlĺo s ÍľBTT SZoToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
80/201s. (ril.19.) 14IGEN 1 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1) kifejezi azonszáĺđékát, hogy afenrúartźlsában működő:

a)

b)
c)
d)
e)

Đ
s)
h)

Đ
i)

k)
l)
m)

Gyeľek-Viľág Napkozi otthonos óvodát lszéIďĺe|y: 1082 Bp. Baross u 1l1/b,
telephely: 1082 Bp. Baross u.9t-9,3.1,
a Kincskereső Napközi otthonos ovodát /1089 Bp. Bláthy ottó u. 35./,

a Várunk Rád Napközi otthonos ovodát /1086 Bp. Csobráncu.5.l,
NapsugarNapkĺizi otthonos ovodát/1086 Bp. Dankó u.3I.l,
a Koszorú Napk<ĺzi otthonos óvodát /1086 Bp. Koszoru u. 14-16.l,

HétszinvirágNapközi otthonos óvodát/1081 Bp. Kun u,3.l,
MesepalotaNapközi otthonos ovodát /1085 Bp. Somogyi B. u. 9-I5.l'
TÁ-TI-KA Napközi otthonos óvodát /1086 Bp. RákócziiÍ 15.l,

Pitypang Napk<izi otthonos óvodát l1087 Bp. Szźtzađos út 14./,

Szivĺírvány Napközi otthonos óvodát /székhely: 1083 Bp. Szigony u. 18.,

telephely: 1083 Bp. Tömő u.38lN,
Szźzszorszép Napközi otthonos ovodát /1086 Bp. Szí:zu.2.l,
Napľaforgó Napközi otthonos óvodát l|084 Bp. Tolnai Laj os u. 7 .9 .l ,

Kaiica Bölcsőde és Napkĺizi otthonos óvoda óvodai részlegét /1089 Bp. Vajđa
Péter u.37./

az áLlaĺnháztaľtásról szőIo 20|1. évi CXCV. tĺirvény 11. $ (3) bekezdése alapjan -

tekintettel anemzeti köznevelésńI szőIő 201I. évi CXC. törvény 84. $ (7) bekezdés b)

pont ba) alpontjaľa - 2015. augusztus |, napjával. egyesítéssel (összeolvadással) tcirténő

átalakítással át|<lvźnja szervezni. Az átszerlezést követően a 13 óvoda tagíntézményként
működne tovább, váItozatlan helyen és címen azza|,hogy aziĄ iĺtézmény székhelye a
Budapest, VIII' ker. Tolnai Lajos u.7-9. számaIatt lenne.

Felelős: polgármester
Hattttido: 20I 5. március 1 9.
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2) kifejezi azon szánđékát, hogy a fenntartásában működő Józsefuarosi Egyesített
Bölcsődékbe (1083 Budapest, Szigetvari u. 1.) aKatica Bölcsőde és Napközi otthonos
ovoda bölcsődei rész|egét (1089 Budapest, Vajđa Péter u. 37.) - az Aht. 11. $ (3)

bekezdése alapján - 2015, augusztus I. napjáva|.egyesíti (beolvadássa|). Az átalakítást
kĺjvetően a Katica Bölcsode és Napkdzi otthonos ovoda bolcsődei rész|ege a Józsefuarosi
Egyesített Bcjlcsődék telephelyeként, tagintézméĺyi szervezeti foľmában működne tovább,
vá|LozaLlall lrelyelr és cíľtęlt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. marcius 19.

3) felkéri a polgármestert a határozat 7. és 2. pontjában foglaltak a\apján a jogszabá|yi

előírásoknak megfelelő egyeztetések lefolýatására, a szükséges döntések előkészítéséľe és

a Képviselő-testület elé terjesĺésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5' mźi1us 29 .

4) felkéri a polgáľmesteľt, hogy folytasson taľgyalásokat a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Budapesti VilI. Tankertiletével, valamint az oktatási Hivatallal a Józsefuaľosi
Pedagó giai Intézet j övőbeni elhelyezése tár gy źlban.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlríđő: 20I 5 . május 29 .

5) kifejezi azon szándékát' hogy az źtta|akuIás során keletkező esetleges költségmegtakaľítást
továbbra is az óvodai neveléssel kapcsolatos ĺinkormányzati fe|aďatokĺa fordítja.

Felelős: polgármester
Hatźridó: 20I 5. március 1 9.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási |Jgyosztá|y

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ unĺo s ÍľBTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
8rr20ts. (III.19.) 12IGEN 2 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

átalakulás során meghozott dĺjntések nem iárnakA Képviselő-testület úgy dönt, hogy az
Létszámleépítéssel.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő 201 5. március 1 9.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolrgá|tatási Ugyosztály
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Napirend 412. pontja
Javaslat a błilcsődei téľítési díjakról szólĺó iinkormányzati rendelet
módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteĺjesĺő: Santha Péterné - alpolgármester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO (Balogh István nincs jelen)
A HATAR o Z AT]H)Z AT ALH) Z lr,ĺľlĺ o s Í ľBT T S ZoToB B S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
82ĺ20Í5. (n.19.) 13IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy felkéri a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék, valamint a
Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda vezetojét,hogy a 20|5. október havi képviselő-
testületi rendes ülésére tegyenek javaslatot a III. negyedéves teljesítések alapjarl az étkezési
eIőirźlnyzatoksziikségszertĺmódosításaľa.

Felelő s : intézményv ezetők
Hatĺĺľidő : 20 I 5 . októbeľ havi képviselő -testiileti ĺilés

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: PénziĹgyi Ügyosztály,
Humánszolgáltatási Ugyosztáiy,, Jĺózsefvárosi Egyesített Bölcsőđék, valamint a Katica
Btilcsőde és Napkiizi otthonos Ovoda vezetője.

A SZAVAzÁsNa.r JELEN VAN 16 KÉPuSrro @alogh István nincs jelen)
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINoSÍTETT SZoTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsľľvÁnos xnľvrsnlŐ.ľnsľtir.nľn 12 IGEN, 0 NEM, 4
TARToZKoDÁssAL ELFoGADJA És nĺncĺ.r,KoTJA BUDAPEST FovÁRoS
vilI. KERÜLET JoZSEFvÁnosr oľxonľrÁľyza.ľ xÉľvrsnr,o
TEsTÜLEľÉľrcr lsĺ20t5. (II|.27.) oľxonnĺÁľĺyza,ľr RENDELETET A
ľor-csooEl TERÍTnsr oÍĺłrnór, szoLo 13t2012. (II.23.) oľronľĺÁľwza.ľr
RENDELET MóDosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodón megtekinthető.

A rendelet kihiľdetésétvégziz Szeľvezési és Képvĺselői Iľoda
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Napirend 4/3. pontja
Javaslat a személyes gondoskodást nyrijtó szociális ellátások foľmáirĺíl és a
térítési díj fizetési ktitelezetts égrő| szóló iinkormányzati ľendelet
módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esaő : Sántha Péterné- alpolgármester

A SZAVAza.sNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISľL} @atogh Isnón nincs jelen)
A RENDELETALKoľÁsHoz MINoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos rÉpvrsnr-o-ľnsľÜlnľn 15 IGEN, 0 NEM, 1

TARTOZKODÁSSAL ELFOGADJA És vĺncALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
vlil. KERt]LET JóZsEFvÁnosr oľronľĺÁľyz,ł.ľ xnpvrsnlo
TESTÜLEľÉľEK 19.2015. gI|.27.) oľronvĺÁľyza.ľr RENDELETÉT A
SZEMELYES GoNDoSKoDÁsT ľyÚĺľo SZoCIÁLN ELLÁTÁSOK
FORMÁIRóI, És a. ľÉnÍľnsl lÍĺ FIZETESI xoľnr,nzBTTSÉGRoL szoLo
21 t 20 I|,. (ľ. 1 2.) oľronivĺÁľyzĺ,ľr REND ELET MóD o SÍľÁsÁnól

A rendelet kihiľdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A rendelet kihirdetésétvégziz Szeľvezésĺ és Képviselői lroda

5. Egyéb előteľjesztések

Napĺľend 5/1. pontja
Javaslat ktiltségvetést érintő, kéľdések meghozata|áľa
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis }1'áté - polgármester

Santha Péterné- alpolgarmester

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvlspl.o
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z unĺo s ÍľpTT sZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HaľÁRoz,ą.ľ:
83ĺ2015. (n.19.) 15IGEN 0 NEM 2 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. Santha Péteľné alpolgármesteri saját kerete előfuźnyzatának terhére támogatja az Erke|
Ferenc Vegyeskar A|apítvttný 150.000.- Ft, azaz százotvenezer Ft ĺĺsszegben a IV.
Szinkópa Vegyeskari Ta|á|kozó előadóinak tisaeletđíja, e|Iźĺźlsa, illetve a kórustagok
napkĺizbeni ellátása éľdekében.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 19.

2. ahatározat 1. pontjában foglaItak miatt az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím mfüĺjdési
cél és általános taľtalékon belül Sĺĺntha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt
feladat - előkányzatárő| 150 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt
feladat - működési célú támogatások á|Ianhźtńartáson kívĹilre előirányzatára Erkel Ferenc
Vegyeskar Alapítvány (IV. Szinkópa Vegyeskari Ta|á|koző előadóinak tiszteletdíja'
ellátása, illetve a kórustagok napkozbeni ellátása) támogatása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. marcius 1 9.

3. felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésľől szóló rendelet következő
módosításáná|ahatáĺozatbanfoglaltakatvegyefigyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő : a f}I 5 . évi ktlltségvetés kĺjvetkező módosítása

4. felkéri a polgármestert a hatźtrozat 1. pontja szerinti trímogatási szeruóđés a|áírására.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2015. marcius 31.

A dtintés végrehajtá sát végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztátyo PénzÍigyÍ
Ügyosztály

Napirend 512. pontja
Javaslat a Rőztérmegúj ításÍ Nívó,díj páIry ánaton valĺó részvételľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis I|ĺĺ.áté - polgármester

S,ZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁRo Z ATH) Z AT AL]ľl) Z unĺo s ÍľBTT SZoToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
84ĺ2015. (III.19.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy

1. tźmogatja Budapest Fővaľos VIII. kęrĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat indulását a
20|5. évi Kĺiztérmegújítási Nívódíj páIyázaton a megújítottKá|vfuiatérce|, valamint Teleki
Lászlo ténel -..FiDo'' térrel.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 19.

2. fe|hata|mazza a polgármesteľt a pá|yázat és az althoz kapcsolódó dokumentumok
aláir tsár a é s b enýj tás ĺíra.

Felelos: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 2015. marcius 23.

3. előzetesen kötelezettséget váIIaI a cím elnyerése esetén (a páIyazati kiírásban előírt
módon) adíj ĺagyított másolatĺának elhelyezésére a ďijazott köztertileten.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. december 31.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi|Jgyosztá|y

Kmf.

Danada.Rimán Edina s. k.
jegyző

Dr. Kocsis Máté s. k.
polgármester

A i esvzőkdnyvi kivonatot készítette :ľtI 't^\n I

\Äďl}_-)
Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Irođa ngyintéző

A jegyzőkonyvi ki

ĺ"n" - 
."q}

isďői Iroda
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7 5 -7 6 l 20 I 5. (III. 1 9. ) sz. hattx ozat mellékletei

t. melléklet

okirat száma:

Megszüntető okirat

Az államháztartäsrő| szőIiő 20tI. évi CXCV. töľvény 11. s (7) bekezdése alapián a(z)
|ózsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat megszüntető okiratát a kiivetkezők szeľint
adomki:

1. A megszűnő költségvetési szeľv
megneve zése, székhelye, tö ľzskönyvi azono sít ő száma

1.1. A megszíinő költségvetési szerv megnevezése: |ózsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat

L.z, Amegszűnő költségvetési szerv székhelye: Budapest 10B4 Németu.77-79.

1.3. A megszíinő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma..508342'

I.4, Amegszűnő koltségvetési szerv adószáma: 7550B346-2-4f.

2. Aköltségvetési szerv megszüntetésének köľtilményei

2.I, A koltségvetési szerv megszűnésének dátuma:20L5' április 01'

2.2, Aköltségvetési szerv megszüntetéséről döntést hoző szerv

2'2.7. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület|őzsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-
testülete

2'2.2. szé|łlelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

2.3' Aköltségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutód nélktili megszűnés

2'4, Aköltségvetési szerv megszüntetésének oka: feladat ellátás változása

2'5. A megszűnő koltségvetési szerv által ellátott közfeladat[ok) jövőbeni ellátásának módja:
Képviielő-testület 44/zO75. (II.19.) száműhatározat 1. pontja alapján az onkormányzat
10O%-os gazdasági táľsasága, a Kisfalu |ózsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kft. útján látja el.

3. A költségvetési szeľv megsziintetésĺável tisszefüggő átmeneti

3'1. A kötelezettségvállalás rendje

ľendelkezések



3'1''I, A megszűnő költségvetési szerv által Vállalható kötelezettségek köre és mértéke: a
kötelezettségvállalás legutolsó időpontja 20L5' március 16. napja, kivéve a
folyamatos működést biztosító szolgáltatások igénybevétele, mely esetben a
megszűnés időpontjáig lehet kotelezettséget vállalni, melynek értékhatára
esetenként a nettó 2.000.000,- Ft-ot nem haladhatja meg

3't'2' A megszűnő költségvetési szerv általi kotelezettségvállalások határideje: a 3.1.1.
pontban foglaltak figyelembe vételével 201'5' március 31'

3'2' Afbglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:

A megszűnő költségvetési szeľvnél lévő közalkalmazottak a Munka Törvénykönyve
hatálya a|á tartoző munkáltatóhoz kerülnek, tekintettel arra, hogy az alapító döntése
alapján a közfeladat ellátására az onkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági
táľsaságát bíztameg, A közalkalmazottak jogállásáról szóló 7992. évi XXXIII. törvény 25 /A,
s (2) bekezdése alapján a kozalkalmazottak értesítése hatáľidőben megtörtént. A
költségvetési szerv vezetőjének értesítése határidőben megtortént.

3.3. A közfeladathoz kapcsolódó további használata

Kelt: Budapest, 2015. március .....

P.H.

cso

vagyonelem megnevezése a használat további módja a jogutód használó
megnevezése, székhelye

L
166 db józsefuárosi
területen lévő parkoló
automata.

ingyenes használatba adás Kisfalu Józsefuárosi
V agyongazdálkodó Kft', 1 0B9
Budaoest. Losonci tér 2.

2

40 db főváľosi területen
lévő parkoló automata,
melyből20 db BKK Zrt'-tő|
bérelve, 20 db
üzemeltetésľe áwett eszköz.

üzemeltetésre átadás,
bérleti jogviszony átadása

Kisfalu |ózsefuárosi
V agyongazdálkodó Kft., 1089
Budapest Losonci téľ 2'

3

PDA készülékek 34 db ingyenes használatba adás Kisfalu Józsefuárosi
Vagyongazdálkodó Kft., 1089
Budapest' Losonci tér 2'

4

ZEBRA RW 420 típusú pda
nyomtató készülék 34 db

ingyenes használatba adás Kisfalu |ózsefuárosi
V agyongazđálkodó Kft., 1 0B9
Budapest Losonci tér 2'

5

központi szeľVer gép 1 db ingyenes használatba adás Kisfalu |ózsefuárosi
V agyongazdálkodó Kft., 1089
Budapest Losonci téľ 2.

aláírás



2. melléklet

A Budapest Főváľos VIII. keriilet Jőzsefvárosi Onkormányzat áita|
fe n n ta ľto tt intézmé nye kb en a l ka l m a zotti j o gviszo nyb a n fo glalkoz tatott

dolgozók j uttatási szabáiyzata

A Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmtnyzat (a továbbiakban:
önkormányzat) a szabźiyzatban biztosított, a jogszabá|yi előírásokban foglalt és az azt
meghaladó juttatásokka| klvánja elismerni az a\kalmazottak munkźtját, vaLarclint eľősíteni a
keľĹilethez való k<jtődéstiket. A szabáLyzat cé|ja a kerületi alkalmazottak életk<jľülményeinek
szinten tartása, majd javítźtsa egységesen az ágazatok közötti különbségek megsziintetésével.
A szabáLyzathatá|ya az önkormźnyzat által fenntaľtott akozaIkalmazottak jogállásaró| szőIő
1992. évi )ooilIl. törvény (Kjt.) hatá|ya a|á tartozo költségvetési szerveknél, a szociális,
gyermekvédelmi, köznevelési feladatokat eIIátő intézményeknél, a Józsefuarosi
Intézményműködtető Központnál, valamint a lőzsefvátosi Viíľostizemeltetési Szolgálatnál
közalkalmazottkéĺt és a munka ttirvénykÓnyve hatźllya alatt foglalkoztatoÍt foállású
a\ka\mazottakĺa terjed kí. Az ĺlnkoľmanyzat a munká|tatőn keľesztiil gondoskodik arľól, hogy
a juÍtattsi szabźiyzatot valamennyi alka|mazott megismerje és a munkáltatón keresztül
biĺosítja a jelen szabá|yzatban foglalt juttatások igénybevételét.

I. pnľzľnľI JUTTATÁsox
1.) M un k av é g zé s h e z s zíik s é g e s r u h úzat b izt o s ít ds a

Az adott szakmai ágazatra vonatkozó hatályos jogszabályban foglaltak szerint, a
jogszabályban meghatźrozott ruhaféleségekre téľítésben részesülhetnek az a|ka|mazottak. A
Józsefuárosi Vaľostizemeltetési Szo\gáIatnáI do|goző, az intézmény a|apfe|adatához
kapcsolódó Ĺizemeltetési munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak formaruha, illetve
munkaruha juttatásban részesülnek azintézméĺyvezető által kiadott szabá|yzat szeľint.

A Józsefuaľosi F'gészségügyi Szolgálat munkavállalói munka-, és védőruhabiztosítására a
munkavédelemľől szőLő |993. évi XCIII. törvény, valamint a munkavállalók munkahelyen
töľténő egyéni véđőeszkoz haszĺá|atának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről szóló 65l|999. (XII.22.) EüM rendelet rendelkezései irányadók. A
!őzsefvárosi Egészségiigyi Szolgálat munka- és védőruhźzati koltséget sajźÍ bevételéből,
valamint az oEP tźtmo gatásából biztosítj a.

2.) Ker etkent biztosítandó pénzb eni j uttatás ok

A ttĺmogatás igény a|apjtn adható. A keretekľę kül<jn igénylőlap szęrint az abban
meghatfuozottak szerint nyújthatjfü be kéľelmfüet az arra jogosultak, a kéľelmen a
munkáltató javaslatának is szeľepelnie kell. A keretként biztosítanđó pénzbeni juttatás

mértékéről, módjáról a munkáltató dönt.

Illetményelőleg

- Illętményelőleget határozat|aĺ időre kinevezett aIka|mazott kaphat. Határozott idfue
kinevezett aIka|mazott csak egyéni elbírálás a|apjźn (hatźltozott idő min.l év)
részesiilhet illetményelőlegben. 

3



- Illetményelőleg nem folyósítható a GYES-en, GYED-en, tartós (3 hónap)
betegállomźlny, ťĺzetés nélküli szabađsźlg, szülési szabadságban részesüloktészéľę.

- Az alka|mazotti jogviszonyát megszüntető vagy nyugdíjba vonuló alkalmazotÍ.
fennmaľadó illetményelőIegét az elszámoló lapján fel kell tüntetni' amennyiben a
Magyar Államkincstar (MAK) felé csekken nem fizeti be egy összegben a
ferľrmaradő Észt.

- Az a|kalmazott illetményelőleget a ktilön nyomtatvĺínyon, aZ abban megjelolt
kĺitelezetts é g v á||a|ásával i gényelhet.

- Az illetményelőleg összegét úgy kell megállapítarń,hogy az egyéb levonások mellett 6
hónap alatt levonható legyen, és a levonás összege a havi nettó illetmény 33 oÁ-át

nem haladhatja meg.

- Az illetményelőleg felső határa a folyósítás napjan érvényes minimálbér
összegének ĺitszöľöse, de legfeljebb az alka|mazott havi besorolási illetményének a
személyi jövedelemadó-előleggeI, az egészségiigyi biztositási és a nyugdíjjĺáľulékkal
csökkentett összeg kétszerese.

3.) Eg,,éb pénzbeni tjsztonző juttatások

Az önkormźnyzat kerületi torzsgźrda jutalomban ľészesíti a keľiileti <inkormányzati
fenntaľtású költségvetési szervnéI aIka|mazottként munkában f0, 30, 40 évet töltött
dolgozókat. Az oklevé| źtaďása évente töľténik ünnepélyes keretek kcizĺjtt az ágazat
szakmai tinnepélyén, a jutalom kifizetése az a)-đ) pontban foglalt munkaviszony betĺiltése
napján esedékes. A munkavállalónak a torzsgźtda jutalom bruttó összege a mindenkori
költségvetési ttlrvényben meghatározottkozaIka|mazotti illetménypót|éka|ap %io-a:

a.) 20 éves munkaviszony esetén az llletménypótlékalap 220 %o-a,

b.) 30 éves munkaviszony esetén azil|etménypótlékalap 420 oÁ-a,

c.) 40 éves munkaviszony esetén az1||etménypótlékalap 620 %o-a,

d.) 50 éves munkaviszony esetén azi|Ietménypótlékalap 750 oÁ-a.

3/A.) A munkáltató személyében a jogszabály rendelkezése vagy a fenntaľtó döntése folýán
bekövetkező olyan vá|tozás esetén, ha a munkáltatő egésze vagy egy része a Kjt. hatálya
a|á tartoző munkáltatóhoz keľÍil (ogutódlás), és az ott foglalkoztatott koztisztviselők
jogviszonya köza|ka|mazoÍti jogviszorĺryá alakul át, a torzsgaľda jutalom osszegét az
áńađástmegelőzojogviszonyfuafuźnyađő szabá|yok szerint kell megállapítanl,haaza
koza|kalmazottr a nénĺ e kedvezőbb.

A 3/A.) pont alkalmazásźlbarltorzsgáttdajutalom alatt, hűségjutalmat is érteni kell.

Äz I.), 3.), 3lA.) pontokban foglaltakra az önkoľményzat a feđezetęt a kĺiltségvetési szeľv
kciltségvetésében bińosítja.



il. TERMESZETBENI JUTTATÁSoK
1.) Üdulést lehetőség

Az ĺjnkormányzat iidiilési lehetoséget biĺosít az önkormányzat tidülőiben a Józsefuaľosi
Gyermekek Üdtiltetéséért Kcjzhasznú Nonprofit Kft. uz|eti tevében elfogadott téľítési đíj
ellenében.

2') Utazási kedvezm,ćnyek

A munkába jaľással kapcsolatos helykĺizi (távolsági) közlekedési költség megtérítésére
vonatkozóan a munkába jaĺással kapcsolatos utazásí k<lltségtérítésről szóló 39120|0. (II.26.)

Koľm. ľendeletben fo glaltakat kell alkalmazni.

3.) Cafetéria juttatós

Az ađoÍt évi önkormźnyzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet szeľint. A cafętéria
rendszert az intézmény szabźly ozza.

4.) A képernyő előtti munkavégzés

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztoĺsági követelményeiről szóló
50lI999. (XI. 3.) EiiM rendelet szerint kell eljárni.

A 2., 3., 4. pontban foglaltakĺa a feďęzętet az önkoľmányzat a költségvetési szerv
költségvetésében biztosítj a.

zÁnĺ.uÉr
1.) Je\en szabáLyzat 2015. ápĺilis l-jén lép hatá|yba, ezze| egyídejűleg a Képviselő-testtilet

246t201,4. (KI.04.) sztlmű határozatával elfogadott Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuarosi onkormźnyzat által fenntaľtott intézményekben alka|mazotti jogviszonyban
f ogla|koztatottdolgozók juttatásiszabá|yzathatáIyátveszti.

2.) A szabźiyzatot Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormáĺyzat Képviselő-
testülete 7 5 l20 I 5 . (III. 1 9. ) szźmlű hattnozatával elfogadta.

3.) A Szabźiyzat I. 3.) pontja kiterjed a2Ol3.januaĺ 01. napjától állami fenntaľtásban, de a
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuĺíľosi onkormányzat múködtetésében lévő iskolfü
pedagógusaira is, amennyiben a Képviselő-testület a sztikséges fedezetet költségvetési
rendeletében biztosítj a.

4.) Budapest, 2015. marcius ....

fenntaľtói oldal
Budapest Főváros VIII. kertilet

Józsefr arosi onkormányzat
dľ. Kocsis Máté polgármester

érdekképviseleti oldal
Bĺjlcsődei Dolgozók

Demokľatikus S zaksz ew ezete
képviseli: Mile-Király Beatrix

érdekképviseleti oldal



4. melléklet

E gy ůittm ű kłi d é s i M e g álla p o d á s

paľko lás üzęmel te Ĺési feladatok e|l:átźsára
1. számű módosítása

amely létrejött egyrészľől :

Budapest Főváros Onkormányzata (1052 Budapest Yárosház u.9-11., képviseli: Tarlós

István főpol gármesteľ' a továbbiakban : Fővaľo si onkoľmán y zat),

másľészľől:
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Onkormányzat (1082 Budapest Baross utca

63-67., képviseli: Dľ. Kocsis }ĺ4:áté polgármester, a továbbiakban: VIII. kertileti

onkormanyzat, v agy Kertileti Önkormányzat),

(Fővárosi onkoľmányzat és VIII. keriileti onkoľmźnyzatkütön-kültin említve Fél, együttesen

Felek) közott az a|uIírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

Előzmények

l.) Felek megá||apítják, hogy 20t3. június 28. napján hatźrozatlan idĺĺre szóló

EgyĹittmtiködési Megállapodást kĺjtöttek a paľkolás üzemeltetési feladatok e||átására.

Felek rogzítik, hogy jelen Módosítás az Egyuttmriködési Megállapodás 1. számil

módosítása a ktivetkezők szerint.

2.) Fetek rogzítik,hogy az 1. sz. Módosítás indoka, hogy a VIII. keľületi onkormányzat

44l20I5. (II.19.) szźmu dcjntése aLapjźn ajelenlegi szolgá|tatő aJőzsefvárosi Paľkolás-

üzemeltetési Szolgálatot 2015. március 31. napjźxal jogutód nélkül megsziinteti' és a

helyi közutakon, a helyi onkormányzattulajdonában á11ó közfoľgalom elől el nęmzźrt

magánutakon, valamint tereken, paľkokban és egyéb közteľiileteken közúti jármiĺvel

tĺiľténő vźĺtakozźĺsi (paľkolási) közfeladatot 2015. április 01. napjától a KISFALU

Jó zs efu aľo s i Y agy ongazdálko dó Ko rl átolt F elel ő s s é gű Társ as ág Látj a e|.

Kerületi onkormányzat ennek megfelelően tájékońatja a Fővaľosi onkormtnyzatot, hogy

Magyarországhe|yi önkormanyzatairőI szőIő 20|1. évi CLXXXIX törvény 16lA. $-a szeľinti

szo|gáItatő (KISFALU Józsefuaľosi VagyongazdáIkođő Korlátolt Felelősségű Társaság

(Rĺividített elnevezés: Kisfalu Kft., székhely: 1083 Budapest, Losonci u' 2., cégsegyzékszám:



Cg. 01-09-265463, statisáikai számjel: l0857119-6832-113-01, ađőszám: 1085711.9-2-42,

képviseli: dr. Pesti Ivett ügyvezeto ĺgazgatő) Ílľtján 2015. április 01. napjátóI lźúja e| a

szolgáItatás i feladato kat.

3.) Felek rogzítik, hogy az I. 2. pontban következtében sztikséges módosítani az

Egytittmfüödési Megállapodás I.1.) pontjanak utolsó bekezdését és a 4. és 5. számú

mellékletet az alábbiak szerint.

il. EgyüttmíĺködésiMegállapodás módosítása

1.) Felek rogzítik,hogy az Egyiittműk<idési Megállapodás I.1.) pont utolsó bekezdésének

helyébe aza|źtbbi|ép:

,, A jelen Megállapodás I.1. pontjában megjelak ingatlanokon a paľkolás-iizemeltetési

feladatokat a VIII. kerületi onkormányzat személyesen, vagy az Mon. 16/A. $-a szerinti

szolgáltató útján láthatja el. Feĺek rogzítik, hog,, a parkolds-üzemeltetési feladatoknt a VIII.

kerüIeti onkormányzat terüĺetén _ ide érne a jelen Megállapodóssal érintett férőhelyeket is -

a Kerületi onkormányzat dontése alapján Man. 16/A $-a szerinti szolgáltató - aki jelenleg a

KISFALU Józseftlórost Vagyongazdĺźlkodó Korlátolt Felelősségt'ĺ Társaság - lótia majd el.,'

2.) Felek rcgzítik,hogy az EgyĹittműkĺidési Megállapodás 4. szánú melléklete helyében

jelen módosítás 1. számri melléklete lép.

3.) Felek rogzítik,hogy az Egyiittműködési Megállapodás 5. szźlm.ĺu melléklete helyében

j elen módo sítás 2. szám'(t melléklete lép.

4.) Fetek rogzítík, hogy jelen Módosítás 2015. április 01. napjan lép hatályba, és a

módosítássalnemérintettpontokváItozat|anulmaradnakhatá|ybarl.

Budapest,2015.

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
VIII. kerületi onkoľmányzat

Taľlós István
Főpolgáľmester megbízásából
Dr. Szeneczey Ba|ázs
főpolgármester-helyettes
Fővárosi onkormányzat



PénzĹigyi el lenj egyzést v égezte: P énzigy i el l enj egyzést v é gezte:

Páľis Gyuláné
p énzigy i ugy o sztźiyv ezető
Bp. ...

Jogi szempontból el lenj e gy Zem..

Verő Tibor
pén zĹi gyi f ő o sztályv ezető

Bp.

LtĹtam:

Danada-Rimán Edina
jegyzó

Mellékletek:
1. szźtmű melléklet: Meghatalmazás szám|akibocsátására
f . számű melléklet: Meghatalmazźs pőtdíj éľvényesítésére

főjegyző megbízásából
Dr. Bondar Klára
a|jegyzó



MEGHATALMAZAS 4/]-. mellék|et

szám|a kibocsátási kotelezettség te|jesítésére

A Magyarország he|yi önkormányzatairó| sző|őZ}IL. éviCLXXX|X. törvény (a továbbiakban: Mötv') 2013.
január 1-. napján hatá|yba |épett 23. $ (5) bekezdés 3. pontja szerint a parko|ás-tizeme|tetés e||átása a

KerÜ|eti onkormányzatok, míg az Mötv. 23. s (4) bekezdés 10. pontja érte|mében a főváros terü|etén a
parko|ás fe|tételrendszerének kia|akítása 201.3. január 01. napjátó| a Fővárosi önkormányzat fe|adata.

Figye|emme| arra, hogy az Motv. fentiekben hivatkozott rende|kezései érte|mében a Fővárosi

Önkormányzat a Fővárosban parkolás-üzeme|tetési feladatot nem |áthat e|, lgy Budapest Főváros V|||.

Kerü|et onkormányzata (továbbiakban: Kerü|eti onkormányzat) közigazgatási terĹi|etén fekvő, de a

Fővárosi onkormányzat tu|ajdonában á||ó közúti várakozóhe|yek üzeme|tetését 2013. január 1-. napjátó| a

Kerü|eti onkormányzat végzi, me|ynek kereteit az érintett önkormányzatok - figyelemme| a kozúti

köz|ekedésrő| sző|ő 1.988. évi l. törvény (továbbiakban Kktv.) 9/D. s (2)-(7) bekezdéseire is -
Együttműkodési Megá||a podás keretében sza bá |yozták.

A Kerü|eti onkormányzat a közigazgatási terü|etén |évő, de a Fővárosi onkormányzat tu|ajdonában á||ó

közúti várakozóhe|yek üzemeltetését, figye|emme| az Mötv' ].6/A. S-ára is, a K|SFALU Józsefvárosi

Vagyongazdá|kodó Korláto|t Fe|e|ősségű Társaság útján |átja e|.

A fentiekre tekintetteI aIu|írott
Budapest Főváros önkormányzata (székhe|y: 1052 Budapest, Városház utca 9.11-., adószám: I5735636-f-
41, KSH szám: 1.5735636-84tl-321-01, képviseli: Tar|ós |stván főpo|gármester), mint Meghata|maző az

á|ta|ános forga|mi adóró| sző|ő fo}7. évi CXXV||. tv. 160-162. s-ainak megfele|ően ezúton je|en okiratban

2015. ápriIis 1. napjátó| meghataImazom a

K|SFALU Józsefvárosi Vagyongazdá!kodó Kor|átolt Fe|elősségíí Társaságot (Rövidített eInevezés: KisfaIu

Kft., székhe|y: 1083 Budapest, Losonci u. 2', cégjegyzékszám: Cg. 01-09-265463, statisztikai számjel:

1.o8571.1.9-683f-L13-ot, adószám: 1o857LI9-f-42, képvise|i: dr. Pesti |vett ügyvezető igazgató) hogy a

Budapest Főváros V|||. kerü|et tnkormányzata terü|etén a Fővárosi onkormányzat nevében és javára

beszedett parko|ási bevéte|, i||etve parkoĺási szo|gáltatás tekintetében a szám|aadási köte|ezettségnek a

Fővárosi onkormányzat nevében és helyett kizárólagosan e|eget tegyen, a szo|gá|tatásró| időrő| időre

kiá|lítandó szám|át he|yettem és nevemben á||ítsa ki.

Figye|emmeI az ĺfa tv. 160.5 (3) bekezdésében fog|a|takra a Meghata|mazó kije|enti és szavato|ja, hogy a

szo|gá|tatásokkaI kapcso|atos szám|a kiá||ítási köte|ezettségét maga nem te|jesíti, iIlető|eg arra harmadik

szemé|ynek további meghataImazást nem ad.

A meghataImazás visszavonásig, i||etve a Fe|ek eltérő megá||apodásáig hatályos.

Budapest, 2015. április ,,.....,,

Fővá rosi onkormá nyzat, MeghataImazó
Tar|ós lstván főpo|gármester megbízásábó|
KépviseIi: Dr. Szeneczey Balázs főpo|gármester-helyettes

Meghata lmazást e|fogadom :

Kisfalu Kft ., Meghatalmazott
Képvise|i: dr. Pesti |vett

Láttam:

Sárádi Ká|mánné dr. ,

főjegyző
Budapest, 2015. .......



MEGHATALMAZÁS 4/2. me||ék|et

pótdíj érvényesítésére

A Magyarország he|yi onkormányzatairó| sző|őfot1-. éviCLXXXIX. torvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013'
január 1. napján hatá|yba |épett 23. 5 (5) bekezdés 3. pontja szerint a parkolás-Üzemeltetés e||átása a

Kerü|eti onkormányzatok, mĘ az Mötv. 23. s (4) bekezdés 10. pontja érte|mében a főváros terü|etén a
parko|ás feltételrendszerének kia|akítása 2013. január 01.. napjátó| a Fővárosi onkormányzat fe|adata.
FigyelemmeI arra, hogy az Mötv. fentiekben hivatkozott rendeIkezései érteImében a Fővárosi
onkormányzat a Fővárosban parko|ás-üzeme|tetési fe|adatot nem |áthat e|, így Budapest Főváros V|||.

Kerü|et onkormányzata (továbbiakban: Kerü|eti onkormányzat) közigazgatási terÜletén fekvő, de a

Fővárosi onkormányzat tu|ajdonában ál|ó közúti várakozóhe|yek Üzeme|tetését 2013' január 1. napjátó| a

Kerij|eti onkormányzat végzi, me|ynek kereteit az érintett önkormányzatok - figye|emme| a kozúti
koz|ekedésrő| szó|ó 1.988' évi |. torvény (továbbiakban Kktv.) 9/D. s Q)-v) bekezdéseire is -
Együttműködési Megá ||a podás keretében szabá|yoztá k.

A Kerü|eti onkormányzat a közigazgatási területén |évő, de a Fővárosi onkormányzat tu|ajdonában á||ó

közúti várakozóhelyek üzeme|tetését, figye|emme| az Motv. 16/A. $-ára is, a K|SFALU Józsefuárosi
Vagyongazdá|kodó Korláto|t Fe|e|ősségű Társaság útján |átja e|.

A fentĺekre tekintetteI aIu|írott
Budapest Főváros önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-].]-., adószám:
15735636-2-4]., KsH szám: I5735636-8411.32L-o1., képvise|i: Tarlós |stván főpo|gármester), mĺnt
MeghataImazó ezúton je|en okiratban 2013. jú|ius 01. napjátó| meghatalmazom a

KlsFALU Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kor|átolt Fele|ősségű Társaságot (Rövidített eInevezés: Kisfalu
Kft., székhe|y: 1083 Budapest, Losonci u. 2., cégegyzékszám: Cg. 01.-09-265463, statisztikai számje|:

10857119-683f-tl3-o1', adószám: Lj857LL9-2-42, képviseli: dr. Pesti |vett ügyvezető igazgató), hogy
Budapest Főváros Vl||. Kerü|et onkormányzata terü|etén, a Főváros tu|ajdonában á||ó férőhe|yekkel
összefüggésben feImerri|ő pótdíj-események tekintetében a parko|ási díj és pótdíj (ide értve a pótdíjakhoz
és behajtásukhoz kapcso|ódó kamatokat, költségeket is) beszedése érdekében akár fizetési meghagyásos,
peres, végrehajtási, vagy egyéb eljárásban bárme|y Szerv, Bíróság, Vagy más Hatóság e|őtt a Fővárosi
onkormányzat nevében és helyett e|járjon, nyilatkozatot tegyen, iratot, pénzeszközt átvegyen, sztikség
esetén jogi képvise|őt bízzon meg.

A meghataImazás visszavonásig, i||etve a Fe|ek e|térő megá|lapodásáig hatályos.

Budapest, 2015. ápriIis ......

Fővá rosi Ö nko rmá nyzat, Meghat a|maző
Tar|ós |stván főpo|gármester megbízásábó|
Ké pvise |ĺ: Dr. Szeneczey Ba |ázs, főpo |gá rmester-he|yettes

M eghata Imazást e|fogadom :

Kisfalu Kft ., Meghatalmazott
Képvise|i: dr. Pesti |vett

Láttam:

Sárádĺ Ká|mánné dr.,
főjegyző
Budapest, 2015. .......
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5. melléklet

Szerző d és p arko lás gazdáIko d ási ktizszol gá|.tatási feladatok ellátás ára

Preambulum

A Budapest Főváros VIII. kertitet Józsefuárosi onkoľmáĺyzat Képviselő.testtilete a 44l20I5.
(II.19.) számű hatátozata, valamint az ezzeI összefüggő 2015. április l-jén hatályba Iépő

912015. (II.27.) onkormányzati ľendeletével módosított, a Budapest Józsefuarosi

onkoľmanyzat vagyonaĺól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺírő| szőLő 66/2012.

(xII.13.) cinkoľmányzati renďe|et 3. melléklete a helyi közutakon, a helyi onkormányzat

tulajdonáb arĺ á||ő kdzforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és

egyéb közterületeken k<jzúti járművel tĺjľténő vátakoztsi (parkolási) kozszolgáItatás ellátása,

mint közszolgáItatási feladat ę||źńásźrakizárólagosan az önkotmźnyzat 100%-os fulajdonában

lévő KISFALU Józsefuáľosi VagyongazđáIkodő Korlátolt Felelősségú Tĺĺrsaságot

(formaváltás alatt) jelölte kí.Ezęn önkormányzati dĺjntések végľehajtása körében afelek az

alábbi tartalmú parkolás gazdáIkodási (üzemeltetési) kozszo|gá|tatási szeruódést (a

továbbiakb an:,, Szerződés,,) kdtik:

L Szerződő felek

I elen szerződés létrej ö tt egyr észr őI,

a Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺízsefuáľosi Onkormányzat (székhelye:lO82 Budapest,

Baross u. 63-67; ađőszáma 15735715-2-42;torzsszám:735715; bankszámlasztľn: 14100309-

|0213949-01000006; statisztikai szám.. 15735715.841I-32|-0|; képviseli: dr. Kocsis Máté

pol gáľme steľ), mint me gbíző (a további akban : onko ľm tny zat),

másrészről'.,

a KISFALU Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Koľlátolt Felelősségű Táľsaság (rövidített

név: Kisfalu Kft., székhely: 1083 Budapest, Losonci u,. 2.; cégsegyzékszźtm: 0|-09-265463;

ađőszám.. 10857119-2-42; képviseli: dr. Pesti Ivett tigyvezető), mint Kĺizszo|gźitatő (a

továbbiakban.. Kozszo|gá|tatő) (onkormányzat és Kozszolgáltató a továbbiakban együttesen:

Felek) között az a|ábbíakban foglaltak szerint:

II. A paľkolás-üzemeltetés ellátásának keľetei

I.) Az Önkoľmaĺryzat a tulajdonában álló kĺjzterületeken a jérmuvel t<jrténő vźtakozás

biztosítása céljából, az Mötv. 23.$ (5) bekezdésénęk 3. pontjában meghatfuozott parkolás

üzemeltetési fe|ađatait a kozigazgatási tertiletén lévő, valamennyi tulajdonában áIIő

közlekedési célú váľakozási közteľiileten (a továbbiakban: Ingatlanok) aKozszolgźitatő túján

|átja e|. A jelen szerződéssel parkolás üzemeltetésre átadott váĺakozőhelyek felsoro|ásźń a
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je|en szerződés 1. számú melléklete tarta|mazza. A ďíjfizetési kötelezettség alá eső várakozási
terĹiletek (a továbbiakban: ťĺzető parkolók) felsoľolását és övezeti besorolását a járművel

várakozás ľendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáĺő| és azuzen.lképtelen járművek

tárolásának szabtiyozásárőI szóló mindenkor hatályos Fővárosi közgýlési ľendelet (a
továbbiakb an:,, P ar ko l ó s i r e nd e l e t'' ) tarta|mazza.

A KĺjzszolgáItatő feladat ellátási teľĹilete (mtĺködési területe) a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefu aľo s kozigazgatási területe.

2.) 
^ 

Kozszo|gtitatő az Ingatlanokat kizárő|agosan paľkolás-üzemeltetési céIra veszi át,

amely Ingatlanokon jelen szęrződés hatáIyba lépésének napjźńő| ktiteles ellátni a parkolás-

üzemeltetési feladatokat.
A parkolás üzemeltetésre való źúaďás az onkormáĺyzatnak az |ngatlanokkal kapcsolatos
tulaj donj ogát és fenntartói kötelezettségeit nem érinti.

3 .) Az onkoľmaĺryz at szavato| azért, hogy az üzemeltetésre átadott ingatlanok az ilzeme|tetés

egész iđeje alatt alkalmasak a szerződésszerű hasznáIatrą azaz azokat köZteľĹileti ťlzető
parkolás céIjára lehet hasznáIĺi. Ezen renđelkezés azonban nem korlátozza az onkormányzat
közterületek hasznosítźsźlta vonatkozó, azaz a vźtrakozási helyek paľkolási céltól eltérő
hasznźiatáltavalőbiztosításźlnak jogát (pld: filmfotgatás, rendezvény megtartása, építési célú
haszná|at stb.). Ezekben az időszakokban várakozási díj és pótdíj nem szedhető, a

várakozőhelyek nem üzemelnek. A közterület hasznosítási jog gyakorlás tényéről az

onkormányzat - az éľintett parkoló férőhely(ek) megielölésével - a parkolási céltól eltérő

közterület hasznźiat kezdő napjźt mege|őzően legalább 3 nappal értesíti KozszolgáItatőt,
kivéve az azonna|' rendkívüli beavatkozást igénylő esetekben (pl. közüzemi izemzavar
elhárítás).

4.) Felek rogzítik, hogy a je|en szerzođés a|áírásának napján összesen 163 db köZterĹĺleti

díjfizető féľőhelyen telepített paľkolójegy-kiađó automata tizemel, és további 3 db tartalék
parkolójegy-kiadó automata (a továbbiakban: Automata) raktárí készlet, a ďíjťlzeto férőhelyek
száma a parkolás üzemeltetésbe bevont területeken jelenleg összesen 7577 db.

5.) Az onkormanyzatkotelezettséget vállal arľa, hogy a parkolás-iizemeltetési kĺjzfeladatok
e||átása céljából, a jelen szetzłSdés 2. sz. mellékletében felsorolt le|tár szeľinti parkolás

gazdtikoďási eszkĺjzĺĺket (Automatfü, PDA-k, stb.) és a 352I7lN1,35217lN3,352I7lN4,
35217lN16 hľsz., teľmészetben a Német u. I7-I9. szán a|atti ingatlanon belüli paľkolás-

tizemeltetési tevékenységet biztosító helyiségcsopoľtot e közfeladat e|Iátásához a

Kozszo|gáItató ingyenesen a hasznźůatźlba adja azza|, hogy ezen eszkĺjzĺjk karbantartásával,

tizemeltetésével kapcsolatosan a Kozszo|gáItatő költségelszámolásra jelen szerződés szerint
jogosult.

A Kozszo|gáItatő kĺjtelezettséget vá||al minden további, a jelen szerzőđésben meghataľozott
paľkolás-üzemeltetési feladat e||átásához szükséges eszkoz és erőfoľrás biztosítására.
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6.) Az onkormányzat szavatol azért, hogy az Automaták a Kozszo|gźitatő részére történő

birtokbaadás napján szerzőďésszeru használatľa alkalmasak, üzemképesek, igy azok<ka| a

parkolás-üzemeltetési tevékenység 2015. április 01. napjával megkezdhető, folýathatő. Az
Automaták és a 2. sz. mellékletben felsorolt leltaľ szerinti paľkolás-üzemeltetési eszközök

biľtokba adásáról j egyzőkcinyv késziil.

III. A Közszo|gáltató feladatai

1.) A Közszo|gá|tatő köteles a Budapest Fővaros VIII. keľÍiletének kozigazgatási területén a

Paĺkolási rendeletben foglaltaknak megfelelően a parkolással kapcsolatos forgalomtechnikai

eszk<jztiket üzemeltetni, valamint a várakozás idejét, módját jeIzo nj közlekedési jeIzőtźtblźlk

elhelyezé sérol és az útburko lati j elek felfe stésérő l gondo skodni.

2.) A KozszoLgźitatő a paľkolás-tizemeltetés keľetében különösen az alábbi feladatok

e|Iátásźra kĺjteles:

. az egységes parkolás-szabá|yozás fővárosi bevezetésével a teriilet je||egéhez igazodő

paĺkolással, a szabtiyta|arl paľkolások visszaszorítására, a környezeti źrta|mak

csokkentéséľe;
o aťĺzętővaľakozóhelyek üzemeltetésére;
o a końerület ésszeľúbb parkolási céIú fe|haszná|źlsának megoldásaľa;

o a szükséges forgalomtechnikai eszkozok kihelyezésére, időszakos ellenőľzésére' szükség

szerint módosításaľ a, pőt|ásár a;

o a gyalogos felületek gépjráľművektől való felszabadítástra;
. a várakozási övęzetek terĹiletén a Parkolási rendeletben meghatározott díjfizetési

feltételekkel töľténő v źnakozás ellenőľzésére;

. az onkormrínyzatot megillető, a kozűti közlekedésről szóló 1988. évi I. töľvény (a

továbbiakban: Kktv.) szeľinti - Parkolási ľendeletben szabá|yozott mértékú - váĺakozási

díj és pótdíj beszedésére és behajtására;

. a paľkolás iizemeltetéséhez és fejlesztéséhez sziikséges ęszkĺizcik bęszerzésének technikai

előkészítés éte, az t$ beruhazasok szakmai véleményezéséte;

. ahasznźiatra áwętt eszkcizĺik, így küt<lnosen az Automaták (ttibbek kĺjzött zźtrszetkezet),

gépjarrnL|-állomany üzemeltetéséľe, fenriartására és karbarĺtartásźra, kellékanyagok

pótlásanak el|átásźra, valamint aZ automatagyártókkal, az a|katrész utánpótlással

kapcsolato s feladatok ellátź,sfu a;

. ügyfelszo|gáIatmfüödtetéséľe, a kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátásara;

o a forgalomtechnikai tervek jogszabá|yban előírt időpontokban meghatarozott' rendszeres
felülvizsgálatáta, és a paľkolás tizemeltetési feltételeknek, a jogszabźĺIyoknak megfelelő
aktuaIizttlásĺínakelvégzéséľeése|végeztetésére;

. a Józsefuaľosi váĺakozási ĺjvezetekkel kapcsolatos dtjntések, adatfelméľés,

adatszolgáltatás előkészítésének végzésére az onkormźnyzat részére szfüséges, illetve

igényelt infoľmációk, adatok megadásával;
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. a dijťĺzető övezetek területén az Automaták telepítésére, uzemeltetésére, katbanÍartásćra,
javittsára;

. a dijfizető övezetekben a kozterületi paľkolóhelyeket kijelölő közúti közlekedési
je|zőtáb|ákat és útburkolati jelek telepítésre és fenntaľtásáľa;

a Józsefuáľosi kĺizteriileti parkolóhelyek jogszeľiĺ haszná|attnak ellenőľzéséľe, a
jogosulatlan használatok esetén a jogszabá'|yban előírt szankciókat a|ka|maztsźna;
a mobiltelefonos parkolás értékesítés elősegítése és műkĺjdtetése érdekében kapcsolat
tartása a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel;
. az Automaták pénzkazettáinak iiľítésére, szti|ításáta, pénzintézetnek tĺjrténő átađására

elismervény ellenében;
o gondoskodik az informatikaí eszkozök üzemképességéről, az informatikai eszkcjzök

á|taIkezelt adatok biztonságos és az onkormányzat źůta| ellenőrzĺjtt és ellenőrizhető
szoftverváltás, illetve meghibásodás esetére is hozzźférhető, valamint a vonatkoző
jogszabá|yokban előírt módon való taľolásáról;

o a feladateIIźtźshoz igénybe vett épületľész egyszerű javításairőI' az ezzel kapcsolatos
kisebb alkatrész, egyéb eszkoz beszerzésekľől, a helyiségek rendeltetésszerű
hasznéiatź:ŕ e l ő s e gíto szew ízelésér ő| ;

o akozszolgáltató szewezetén beliil és más - intézmények, iľodák, telephelyek és egyéb
helyek kozott küldemények, levelek kézbesítéséről, kisebb csomagok szá|IításárőI,

illetve kisegítői feladatokat e||źĺásźrő|;

. a díjfizetésbe bevont parkolóhelyek és a kedvezméný biztosító jogosultságok

ellenőrzésére, pótdíj kíszabásźlra,pőtdijazás esetén fenyképfelvételek készítéséľe.

3.) A díjťlzetési kötelezettség teljesítésének ellenőľzéséľe' a díj- és pótdíjkövetelés

érvényesítéséľe a jármu ręnďszámát, a természetes személy tizemben tartő nevét, születési
idejét és lakcímét, a nem tęrmészetes személy üzemben taľtó megnevezését és székhelyének,

telephelyének címét, akęđvęzményre jogosító okirat sorszĺĺmát, a díj megfizetése esetén az

ęllenőrzésig, a đíj ťĺzetés elmulasztása esetén a díj- és pőtdijťlzetési felszólítás megküldése

cé|jáből', a várakozási díj- és pőtđíjfizetési kötelezettség nem teljesítése ęsetén a behajtási
eljárás céIjáből, az eljarás befejezéséi gkeze|i.

Ennek érdekében feladatai ktilönösen a következők:
. a parkolók tizemeltetése és ellenőrzése során keletkezett napi beérkezo

dokumenfumok iktatása' feldolgozása, sztikséges további intézkedések bonyo l ítása;

. a kimenő iratforga|om postázása;

. a7' iigyfélszolgźllattn keletkező bevételek kezelése (parkolási pótdíj befizetések,
parkoló éľtékkáľtyĺák kezelése, feltöltése, számlź.k kezelése) ;

C akozérdektĺ bejelentésekre szo|gá|ő, telefonként üzemeltetett éslvagy hangrogzítőve|
ellátott telefonvonalakon az áI|anpolgźri, vagy szęwęzetek źitaI aKozszo|gźůtatőhoz
érkezo bejelentéseket, észľevételeket, hívások fogadása, rcnđszęrezése, aľchiválása, és

azokő|, azok jellegének fiiggvényében jelentések készítése, a szemé|yesen éľkező
ügyfelek fogadása, informálása;



telefonos ügyfelszolgá|at el|átása és azugyfélfolyamatok hatékony tervezése;

beérkęző segítségkérés vagy tájékoztatáskérés esetén a rendelkezésľe álló és kiadható

infoľmációnak' tájékoztatásĺak az étintett magánszemélyek, vagy szeÍvezetektészéte

megadása.

IV.A Kłizszo|gáitatőjelen szerződés kłirén kívüt eső parkolás gazdálkodási
feladatellátása

A KözszolgáItatő jelen szerződés tulajdonosi felhata|mazźsa alapjźn is jogosult a Fővárosi

onkormányzat tulajdonában lévő vaľakozóhelyek ĺizemeltetésére. Ebben a korben a

KozszoIgáltató kiĺlön szeruóďést köt a Fővaľosi onkormanyzatta|, parkolás gazdálkodási

feladatainak elszámolását elkülönítetten végzí. YáIla|kozási tevékenysége keretében vagy

szabad kapacitásának terhéľe - a szabad kapacitás fiiggvényében - más fővĺírosi kertilet

illetékességi tertiletén is elláthat parkolás-üzemeltetési feladatokat, illetve azzal osszefiiggő

részfelaďatokat - az onkormtnyzatelőzetes jővźlrragyásźnal - külön megállapodások alapjan.

v. A parkolás iizemeltetéshez átadott eszközök kaľbantaľtása, cseľéje,
pótlása

I) Az ingyenesen haszná|atba adott Automatfü, eszkĺizök rendeltetésszenĺ

hasznáIatta alkalmas állapotban tartásźlhoz sziikséges állagmegóvási, javítási

költségeket, valamint a parkolás-tizemeltetési feladat el|átását célzó Automatákkal

és eszközĺjkkel kapcsolatos minden további ľendkívüli és egyéb k<iltségeket _

ideéľtve az alkatrészpótlás költségeit is a jelen szerződésben foglalt

ktiltségviselési szabályok a|ka|mazása mellett' a tulajdonos onkormźĺnyzat

me gtéríti a Ko zszo|gáItatő t é szét e,

2.) Abban az esetben, ha mfüĺidésképtelensége okán az egész Automata, egyéb

eszkoz pótlásrínak, cseréjének igénye merülne fel, úgy a pótlás szfüségességének

szakmai indokairól a Fęlek előzetesen egyeztetnek. Az Automata, egyéb eszkoz

pótlása beľuházásnak minősül.

3.) Felek rcgzítlk, hogy a Kozszo\gźitatő az onkormĺĺnyzat tulajdonában álló teľiileteken a

ľendszeres karbarÍartás eszközszfüségletén tuli beruhazást, felújítást annak jellegétől és

mértékétől fiiggően kizárőIag a Felek külön megállapodása alapjźnvégezhet.

vI.Az onkormányzat és a Kiizszolgáitatő kiiziitti kapcsolattartás részletes
szabá.lyaí.

Jelen szerződés tekintetében kapcsolattartóként az onkormányzat dr. Kocsi MtLté

polgáľmestert, illetve dr. Sára Botond alpolgármestert (1082 Budapest, Baross u. 63-67.,tel

o

o
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061-459.2fI4 fax:061-3I3-I5-97, e-mail: sarab@jozsefuaros.hu), aKozszolgtitató részérol
dr. Pesti Ivett ügyvezetot, és ... . igazgatőt (1084 Budapest, Német u' I] -I9., te|.z 299-
7000, fax.z 314-6563, e-mail: .. .. . .. . . ... ) jel<ili ki.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerzódés végrehajtásanak felügyeletéľe jelen szerződés

VII. pontjaiban meghatźrozott elszámolás szabáIyszerűségének biztosítására

- az onkoľmtnyzatÉszérol a polgármester által eÍTe a feladatra kijelölt személy,

- a KozszoIgaltatő részérőI az ugyvezető, illetve fe|hata|mazása alapjźn az erre a feIadatta

kijelölt személy
jogosult.

A fentiek szerint megjelölt személyek
o kötelesek a jelen szerződés teljesítését, valamint a jelen szerződés szerinti

elszámolás szabáIyszeruségét felügyelni és évente legalább 1 (egy) alkalommal
ellenorizn|'
jogosultak a parkolás üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos szerződésekbe,

szćlm|ákba, nyilvántaľtási rendszerekbe és bankszámlafoľgalomba betekinteni, a

parkolás-üzemeltetési tevékenységből folyó bevételi és kiadási ĺisszesítőket,

valamint a folyamatban lévő peres és végrehajtási eljáľásokat megismeľni,

ktjtelesek bármelyik Fél írásos felhívására a szerzođés teljesítésével kapcsolatban,
a felhívás kézhezvéte|étő| számított 8 napon belül írásos jelentést készíteni.

vII. A parkolás-üzemeltetésből száľmaző bevéte|, az e|számolás ľendszeľe, a
Ktizszolgá|tatő á|tz| ellátott feladatok ellenértékének meghatározása, a nyilvántartási,

adatszo|gáltatási és elszámolási kötelezettségek teljesítésének módja formája, a

ľáfo rdítások és nyeres é gek me ghatáľo zásának szempontj ai

1.) Felek rogzítik, hogy a KkrV. 9lD. $ (6) bekęzdése értelmében az oĺtkormányzat
tulajdonában tĺ||ő fizeto közterületi vaľakozóhelyek után befolyt vźrakozási díjak és pótdíjak
(ide éĺtve a pótdíjakhoz és behajtásukhoz kapcsolódó kamatokat, költségeket, atovźtbbiakban:
pótdíj) az onkoľmźnyzatot illetik. A Közszolgá|tatő az onkoľmányzat tulajdonában álIó

fizető kĺizteriĺleti vérakozőhelyek utan a tulajdonos onkormányzatotmegillető befolyt đíjakat

és pótdíjakat az Öĺ:lkormányzat nevében, a tĺjbbi parkolási bevételtől elkülĺjnítetten szedi be és

tartja nyilvźn a saját nevére megnyitott szám|źn.

2.) Avźrakozásí díjal<ról és pótdíj aWőI az onkormanyzatnevében és felhata|mazása a|apján a

KozszolgáItatő bizonylatot (szźtIria, nyugta) bocsát ki, melynek áfa tartalmát az

onkoľmanyzat ťlzetí męE aZ adóhatóság felé a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

3.) A Kktv. szerintí ellenérték meghatúrozdsa körében a felek úgy rendelkeznek, hogł az
magában foglalja a Köuzolgúltató felmeriilt és dthúrítou köItségeit (rdfordítlÍsait) illetve a
Kiiuzolgúltató díját.
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4.) Felek megúllapodnak abban, hogy az onkormdnyzat a KöazolglÍltató dkal elldtott

feladatok elismert kökségeit a 3. saÍmú mellékletbenfoglaltak szerint állapítják meg.

Az onkormáĺyzat elismeri aKozszolgáItatőnak az onkormányzattulajdonában á|Lő vźrakozó
helyek izemeltetésével, ferľrtaľtásával összefüggo, a3. sztmű melléklet szerinti költségtétel
kimutatásban felttintetett, ténylegesen felmerĹilt kĺjzvetlen és közvetett sztikséges bruttó
költségeit, melyről aKözszo|gtůtatő elktilönített nyilvántaľtźst vezet. JęIen szerződés 3. sz.
melléklete tarta|mazzatovábbá a ráfordítások és nyereségek meghatźłtozásának szempondait.

5.) A Köuzolgúltató díjazlźsdról a Felek úgy rendelkeznek, hogy az, a feladatellútós
költségeínek (3. sL melléklet) levonása utún fennmaradó nyereség felosztúslźból
saÍmítanďó. A Felek jelen szerződésben úgy rendelkeznek, hogy Kiiazolgdltatót a költségek
ěrvényesítését követően megdllapított nettó nyereség S%-dnak megfelelő összegíí nettó
díjazds illeti meg.

6) A felaďatellátáshoz szíikséges folyamatos köItsěgfedezet bíztosítósa céljából az
onkormdnyzat a Köazolgdltatő részére max. 6.270,- Ft+AÍű/ vdrakoaíhely/ hó
k ö lt s é g e l dl e g e lőzete s é rv é ny e s íté s ét b izto s í.tj a.
Felek megáIlapoďnak, hogy a Köazolgdltató a fentÍekrdl havonta tdrgyhó I. napjdíg
előlegs zámldkat dllít ki.

A Felek oz ÁF,ą tiirvény 58. $.a szerínti hatúrozott időre saíló elszómolúst alkalmaalźk. A
Köazolgdltató azÁFA ftirvény 58. $-dnak megfelelően óllítja ki a szdmldkat az eldlegekrőL
A Felek megdllapítjdk az AFA tt)ľvény vonatkozó renďelkezései alapjón szdmlázłÍsnáI nem
az előlegre vonatkouí szabúlyokat alkalmazzák, tekintettel arra, hogy a hatdrozott ídőre
saÍló elszúmolúsnáI az előleg nem éľtelmezhető.

7.) Felek megdllapodnak, hogy a KiiazolgóItatli az onkormdnyzat tulajdondban álllí
vdrakozlÍhelyek után _ gz elkiilönített alszúmldra - beszedett parkoldsi bevételből (díj, pőtdíj'
egyéb) levonja a 6.) pontban foglaltak szerinti szdmldk összegét, valamint a l1.) pontban

foglalt költségelszdmoldst kijvető szdmldk összegét az onkormúnyzat dltal teljesí,tés

igazolóssal elldtott, utalvdnyozott szdmla mósolat megkiildése utdn. A Köazolgáltató a
levonds utón fennmaradó teljes összeget minden túrglhót kijvető hónap 10. napjúig _
december hónapban december 3I. napjóig - parkolds-iizemeltetés bevétele jogcímén
dtutalja az onkormdnyzat Sberbank Maglarorszóg ZrĹ-nél 14100309-10213949-01000006
s zdmú p é n4fo rg almi s zámldj dr a.

8./ Felek megállapodnak abban, hogy a 7.) pontbanfoglaltak szerinti átuta|ás teljesítéséľe nem
kerül sor abban az esetben, ha a targyhóban befolyó bruttó parkolási bevétel ĺisszege nem
haladja meg a 6.) pont szerint levonásba he|yezhetó ktiltségtételek összegét.

Ilyen esetben, a tárgyhőnapban a bevételből le nem vonható, fennmaradő szám|źnott
költségek _ amennyiben van ilyen - elszámolásźtra a kĺjvetkező olyan hónapban vagy
hónapokban kerĹil sor, amikoľ a bevétel összege meghaladja a szám|ázott kĺiltségek összegét.

Ebben az esetben is minden tárgyhót követő hő 10. napjáig adatot kell szolgáltatru az
onkormány zat nev ében beszedett bevételekĺől és a befolý pótdíj akĺól.
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9.,) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a gépjármű üzembentartő avátakozási díjat nem
a paľkolási szolgáItatás igénybevételének helye szeľinti tulajdonos javźra, hanem a másik Fél
tulajdonát képező terĹileten ťĺzetimeg(atovábbiakban: átparkolás),'űgy avárakozási esemény
adatait aKozszolgá|tatő rogzíti és nyilvántĄa, az átparkolásokĺól hat havi rendszeľességgel
bizonylatokka|, ana|it1kźtva| alátámasztott. e|számolást készít, melyet az onkormtnyzattészéte
továbbít, valamint az e|számo|ást az eseclékes rencles havi elszámolás keretében pérrzĹigyileg
renđezi.

10.) FeIek megállapodnak abban, hogy a Kozszo|gtůtató minden taľgyhót követő hőĺap 10.
napjźĺig elektronikusan és írásban, a 4. számu melléklet szerinti és tartalmú tételes kimutatást
kuld az onkormanyzatĺak a targyhónapban a teljes vtlľakozási díj és pótdíj bevételľől,
melyekĺől az onkormźnyzatnevében kiállított bizonylatokat azOľlkormányzatrészére atadja

11.) A Kiizszolgdltató az általa kidllított teljesítésigazolússal egyiitt a kiizvetlen és közvetett
valós költségeirdl tételes kiiltségelsaÍmolúst készíĹ A Köuzolgúltató első alkalommal az első
6 hónapróI készít tételes költségelszlźmoldst és az elszdmollźs alapjlźn az ÁFA ft)rvény
vonatkoui rendelkezései szerint szómldkat állít ki az elszúmolds szerinti kiili)nbiizetekről.
Ezt követően negyedévente készít tételes költségelszámolást és dllít ki szdmldkat.

Jelen pont szeľinti elszámolást és suÍmldkat a Kiiazolgdltató az elszúmoldsi időszakot
követő hónap 15. napjdig készí,tí el és kiildi meg űz onkormdnyzatnak.

Kiizszolgdltató e fejezet 6.) és 1l.) pontja szerint legfeljebb az aldbbiakról dllítltat ki
szdmlúkat:
a) a p ó t díj azás s a l i) s s zefii g g ő kii lt s é g e k r ől,

b) a Köazolgókató ďíjaaÍsúról,
c) a parkolás-iizemeltetéssel kapcsolatos kijzvetített szolgdltatúsokról,
d) a parkolús-iizemeltetetéssel kapcsolatosfentíeken kíviili minden egyéb költségekrdl.

A Köazolgúltató feladatelldtúsa során a 3. sL melléklet szerínti kiiltségkeretet az

o n ko r mdny zat e lőzete s h o uój ár ulds dv al lép h et i t ti l.

12.) Felek megállapodnak, hogy a parkolással összeftiggően felmerülő elszĺímolás rendszeľét
minden évben legkésőbb október 30. napjáig felülvizsgáljfü és az ađotr. év tapasztalatai
a|apj źn szükség szeľint módo sÍthatj ák.

13.) A Kiiazolgdltató kiiteles a parkolds dgazati ĺizletí tervet _ jelen pontban foglaltak
Jigyelembe vételével - az aldbbi bontdsban készíteni: anyagjellegíí rúfordítúsok, személyi
jellegíí kifizetěsek, értékcsökkenési leírds, egyéb kökség, nettó drbevétel, egyéb bevétel,
eredmény, létszám, fejlesztések. A parkoló ilz|etág tervének teljesítésérő| aKozszo|gá|tatő az
éves besziĺmoló keretében beszámol az onkoľmźnyzatfelé.
A végleges ágazati izleti teľvet táĺgyév februar 28. napjáigkészíti el, melynek elfogadásaról
az onkormźnyzat tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottsága legkésőbb mĺĺľcius 3I. napjáig
dĺjnt. A Kozszo|gá|taÍő az ágazati uzleti teľvének pénzngyi részét je|en szerződés 5. szálmí
mellékletében foglalt tartalomma|, az uzleti teľv szöveges részét a jelen szerződés 6. számil
mellékletét képező éves jelentés taľtalmi elemeivel összhangban ktjteles elkészíteni.
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14.) Fe|ek megállapodnak abban, hogy a KozszoIgźl|tatő vezeti a paĺkolás-üzemeltetési
bevételek analitikus nyi|vántartását. A Kozszo\gźt|tatő az onkormányzat á|ta| meghatćtrozott
adattartalommal havonta, a tárhőnapot követő hónap 10. napjáig feladást készít - előírt
követelések, befolyt bevételek, követelés állomany alakulása _ könyvelés céljából.

VIII. MegbÍzás az Onkormányzat korábbi parkolás gazdálkodási
tevékenys é géb ől származő vá ľh atĺĺ iinko ľmányzati bevételek

utókezelésére

Az Önkoľmćnyzat a KozszoIgáItatő feladatellátásĺínak megkezdését mege|őzően a jelen
szerzódés szerinti közszo|gtitatási tevékenységet költségvetési szeľve (Józsefvarosi Paľkolás-
üzemeltetési Szolgálat) tĺ!áĺ \źÍta el. A költségvetési szerv a fe|adatátadással egyidejűleg
2015. máľcius 31. napjávaljogutód nélkül megszűnik. A kĺiltségvetési szerv bankszám|źlinak
utókezelését az onkormányzat megbízásábő| a szźtmlavezętő bank végzi. A feladatátadást
megelőzően bekĺjvetkezett parkolási eseményekkel kapcsolatos ügykezęléssel az
onkormányzat megbízza a Kozszolgáltatót. Ebben a körben a folyamatban lévő paľkolási
ügyek kezelése és a mar jogerősen lezttrt (ogerős fizetési meghagyás, jogeľős bírói döntés) és

behajtható, illętvę jogilag érvényesíthető paľkolási tigyekbő| szźtrmaző követések utókezelése
jelen megbizás ttngya. Jelęn szerződésben onkormanyzat megbízza KozszoIgá|tatőt az
utókezelési fenti feladatok elvégzésével. Jelen megbizáshoz Oĺ.lkotmtnyzat az összes
szükséges felhatalmazást és külĺĺn íven megszövegezendő meghatalmazásokatKözszo|gttkatő
tészére 20|5. április 01. hatállyal megadja.

Ix. A szeľződ,és időtartama, hatá|ya

1.) Jelen szeruodés2015. ápľilis 01. napján lép hatályba és határozat|anidőtartamĺa szól.

2.) Jelen szerződést báľmelyik Fél rendes felmondássa| a naptźrl év utolsó napjźna

felmondhatja. A felmondást legalább haľom hónappal a naptttĺ év utolsó napját

mege|őzően közölni kella másik Féllel. A felmondáskizátő|ag írásban érvényes.

3.) A Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen szerzóďés valamely
ľendelkezése érvényte|en, ez az érvénytelenség nem érinti a szerzódés egyéb renđelkezéseit.
Ebben az esetben a Felek kĺjtelezettséget vállalnak a szeruóđés olyan móđosításaľa, arlely az
eredetile g kittjzött paľkolás-üzemeltetési célj aiknak me gfelel.

X. Yegyes ľendelkezések

1.) JeIen szeruődés _ a Felek ktjztjtt tĺirtént egyeztetést követően _ k'lzáľő|ag írásban
módosítható.

2.) A jelen szerződéssel összefüggő, onkormźnyzatot terhelő számla kibocsátási

kötelezettség teljesíté sére az onkoľmanyzat jelen szerzođés megkötésével egyidejiileg kiilön
meshatalm azást ad a Kozszolsáltatónak.
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Az onkormtlnyzat a szám|a|<lbocsátásľa meghatalmazott á|ta| kiállított számlát egy másolati
példányának részére töľténő megküldését kĺjvetoen ellenőľzi. Amennyiben az onkormányzat
úgy ítéli meg, hogy a szám|a nem a fent leírtaknak megfelelően, illetőleg tévesen került
kiállításra, aszźlmLa másolati péIdźnyźlnakkézhezvéte|étőI szźtmított három munkanapon beliil
felhívja a MeghatalmazoĹtat új, illetve módosító számLa kibocsátásľa; ebben az esetben a
késedelem következményei nem a\ka\mazhatők az onkormányzattal szemben. A
számlakibocsátás és az alrhoz kapcsolódó feladatok e||źúź.sáétt fizetendő ellenéľtéket a
szolgáItatźts nffi tása magában fo glalj a.

3.) Az onkormányzat jelen szerződés a|áírásával egyidejűleg meghata|mazza a

KözszoIgáltatót, hogy az onkormány zat nevében és helyett, a tulaj don ábaĺ áIlő férőhelyekkel
összefiiggésben felmerĹilő pótdíj-események tekintetében, a parkolási díj és pótdíj (ide értve a
pótdíjakhoz és behajtásukhoz kapcsolódó kamatokat, költségeket, a továbbiakban: pótdíj)

beszedése érdekében akár ťlzetési meghagyásos, peľes, végrehajtási, vagy egyéb eljáľásban

bármely Szerv, Bíľóság, vagy más Hatóság előtt eljárjon, nyilatkozatot tegyen, iratot,

pénzeszkozt átvegyen, szükség esetén jogi képviselőt bízzonmeg.

4.) A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben Magyarorsztlg jogszabá|yai, igy
különĺjsen aMagyarországhelyi önkormányzatairő| szőIő 2011. évi CLX)C(IX. torvéĺy, az
á||arnhtlńaÍtásľól szóló 20|I. évi CXCV. törvény, akozÍlti közlekedésről szóló 1988. évi I.
ttirvény és a Polgáľi Törvénykĺinyvľől szőIő 2013. évi IV. tĺirvény vonatkozó rendelkezései az
irányadőak,

5.) Jelen szerzódés a|áiľására Budapest VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testületének 7 612015 . (III. 1 9.) szźtmíhatźrozata a|apján kerül sor.

Budapest, 2015. máľcius ....

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi
;<,
onkormányzat képviseletében :

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Ellenjegyzem Budapesten, 20 I 5. hó napján:

KISFALU Józsefüáľosi Vagyong azđá|kodő

Koľlátolt Felelősségű Társaság képviseletében:

dľ. Pesti Ivett
ugyvezető

dr. Juharos Róbert

Juharos Ügłvédi Iroda
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Szerződés 3. számú meIIéklete

Megnevezés
Pakolás üzemeltetés

Kiadás
Ktizvetlen kłiltsések
Személvi iuttatdsok t2l 365

Fosla| koztatottak szemé|vi i uttatásai

Külső személvi iuttatások

Repľezentáció

M un kdltatót ter helő i ár ulé ko k 3f 769

Dolosi kiaddsok f6s 443

Köztizemidíiak 7 157

Anyagbeszerzés. készletbeszerzés I 504

Egyéb szo|gáitatźs (takarítás, bankktg, könyvelési
d íj' könyvvi zsgźiat, po staktg, egyéb i génybevett
szolsáltatás. bérleti díi. esvéb dolosi kiadás. stb.) t67 535

Karb antartěts i kö ltsé sek 7I 447

Parko lási pótdíi ak érvénvesítése l0 800

Adó k (bórmilyen jogcímen Jizetett nem
bér i dr ulé knak minős iilő adó )

Kőzretett költsépek í felosztott kö|tsések)

Személvi iuttatás
Munkáltatót terhelő iárulékok

Doloeikiadások

Beruhdzós (kis és naglértékíí tdrgi eszköz vásárlús)

Felíliítósi kigddsok

Értékcs ii kkenési leíós

Neuó kiaddsok iisszesen 419 577

27% általdnos forgalmi adó IL3 286

Kiadások iisszesen s32 863

Bevételek
Saiót bevételek

Főváľosi parkoló helyek üzemeltetése 78 473

S ai dt bevételek iisszesen 78 473

P ar ko lds iizemeltetés i feladato k on kormdny zat dttal
elismert kiiltséee 454 390

Bevételek mindiisszesen s32 863

Várakozásĺ he|yek száma db 7577
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