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Képviselő-testület e számár a

Tĺsztelt Képviselő-testiilet!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatárő| sző|ő 36lf0l4. (XI.06.)
önkormányzati ľendelet 17. $ (1) bekezdése alapján ,,Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi
pontja a polgármester írásos tájékoztatőja a |ejárt hatáľidejű testtileti hatźtrozatok végrehajtásárő|, az
előző képviselő-testĺileti ütés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľő| és az
önkormźnyzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci je|legű

lekötéséről.''
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Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.
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Z/ľ:

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontja: f0|5. május l4. . sz. napirend

Táľgy: Polgáľmesteľĺ tájékoztatő a tejáľt határidejű testiileti határozatok végľehajtásárő|, az
előző ülés őtatetťfontosabb intézkedésekről' a jelentősebb eseményekrő|ésaz iinkoľmányzatĺ
pénzeszkłiziik átmenetileg szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegíí lekötéséľől

A napirendet nyílt tilésen |ehettárgyalni, döntés nem szükséges.
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Váľos gazdálkodási és Pénzügyi Bizottság v é|emény ezi
Emberi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Határozati jav as|at a bizottság számtr a..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Eľőfonás
te stü letnek az e|őteri eszté s me stár gY a|źsái.

Bizottság javasolja a Képviselő-
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Polgá ľm esteľi táj ék oztatő

a201.5. május ĺ.4-i
képviselő-testületi

iilésre

,,(l) Minden hónap rendes ĺilésének áIlandó napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatőja a

|ejárt határidejű testiileti határozatok végrehajtásĺáľól, az e|őzó képviselő-testületi ülés óta tett
fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekről és aZ önkormányzati pénzeszkozök
átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegiĺ lekötéséről.''

(az SZMSZ 17. s (1) bekezdése alapjón)



T áj éko ztatő a |ej źrt h atáľi dej ű képv i s e l ő -te stü l eti határ ozatok
végľehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A lejárt hatáľidejĺĺ képviselő-testületi hatáľozatok végľehajtásá,ľćil az alábbi
ést adom:

Javaslat a Budapest Józsefvdrosi onkormdnyzat vaglondról és a vaglon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlds drót szóló 66/20 1 2. (ruIfi .) önkormdnyzati rendelet mlj dosítós ára

24st2014. (Kr.04.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hory

1. a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonźtról és a Varyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló önkoľmányzati rendelet módosításáról szóló onkormźnyzati rendelet

hatá|yba lépéséveĺ eryidejiĺleg felkéri a poigármestert és valamennyi költségvetési szerv
vezetőjét a rendeletben foglaltak végrehajtásźthoz kapcsolódó szükséges intézkedések
megtételére.

Felelő s : pol gármester, valamennyi ko ltsé gvetés i szerv v ezetóje

Határidő: 2015. februáľ 15.

2. felkéri a polgármesteľt a közép- és hosszú távú vagyongazdá|kodási teľv elkészítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testüIet f0|5. évi febľuár havi rendes ülése

A Gazdá|kodási Ügyosztály táfiékoztatátsa alapján: a Képvise|ő-testĺilet a közép- és hosszú távrĺ

vagyongazdálkodási teľvľe vonatkozó javaslatot 2015. április 16. napján tárgya|ta és a t04ĺ2015.
(Iv. 1 6.) szám ú határ ozattal elfo gadta.

Javaslat a Galéria negyed koncepciójdnak kidolgozdsdra

40t201s. (tr.19.)
A Képviselő-testület úry d<int, hogy

1. támogatja a Palotanegyedben Galéľia negyed kulturális-gazdaság fejlesztési pfogram elindítását.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. február 19.

2. ahattrozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgármestert a Galéria negyed kialakításához szükséges

feltételek (pl. személyi, tárgyi, jogszabźiyi környezet) vizsgá|atára és a megvalósításhoz
sztikséges forľások felmérésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 30.

A Városfeilesztési és Főópítészi tIevosztá|v tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺilet
20|5.o4.|6-i ĺilésén ,,Javaslat a Galéľia negyeddel kapcsolatos döntések meghozatalára,o címme|
tárgya|ta és fogadta el a o,Kortárs Galéľia Negyed szakmai koncepcióját'', valamint móđosította
a 27412013. (uI.17.) számú határozatát az önkormányzati tulajdonban á||ő, helyiségek

kedvezményes béľleti feltételekkel történő biztosítása éľdekében a kortáľs galéľiák szálmára.



Javaslat a Józsefvúľosi Közösségi Házak Nonprofit KfĹ ótalűkuldsdval kapcsolatos döntések
meghox,atalĺźra

43tfDrs. (II.19.)
A Képviselő-testĺilet, mint a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.
és a Józsefuárosi Kĺjzösségi Házak Nonprofit Kft. egyszemé|yes tulajdonosa, alapítói jogkörében
e|jźtrva úgy dönt, hogry

l. a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. és a Józsefuárosi
Közösségi HázakNonpľofit Kft. összeolvadjon 20l5. augusztus 1. napjától, és záľtköriĺen műkodő
nonprofit részlłénýársaság formában műköđjön tovább. A zrt. a|aptókéje 5.000.000 Ft.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. február 19.

2. az l. pontban említett összeolvadáshoz szükséges vagyonmérleg-tervezetek elkészítésének
fordulónapja 2014. decembeľ 31.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 19.

3. felkéri az osszeolvadással érinteff társaságok ugyvezetőit az áta|aku|ási terv elkészítésére, amely
tarta|mazza a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonlelt.ár-tervezeteket, valamint a létesítő okiľat-
tervezetet. Megbizza az ĺisszeolvadással érintett társaságok vezető tisztségviselőit, hogy egymással
együttműködve a vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezeteket' valamint az egyesĺilési döntés
meghozata|ához sztikséges egyéb _ jogszabá|y á|ta| meghatározott vagy a legfőbb szervek által
előírt okiratokat, valamint az egyesülési szerződést készítsék el.

Felelős: polgármester, Jőzsefvárosi Ktizösségi Házak NonproÍit Kft. iigrvezetóje, a JóHír
Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. tigyvezetője

Határidő: a Képviselő-testület 2015. április havi ülése.

4. az I. pontban foglalt összeolvadással kapcso|atos 2014. december 3l-i fordulónapi, a hatályos
ma1yar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített vagyonmérleg-tervezetnek,
valamint a végleges vagyonméľlegnek a konywizsgźiatára és arról könyvvizsgálói vélemény
kibocsátására a MB-Tax Kft-t (székhely: i06l Bp., Andrássy út 43., Nyilvántartási szám: 00f650,
Könywizsgá|ő: Zsővźtr Beatľix, tagsági igazo|vány szám: 007769) bízza meg 850.000 e Ft + AFA
összegben, felkéri az Jőzsefvźtrosi Kozĺjsségi Hźnak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a megbízási
szer ződés megkĺitéséľe.

Felelő s : Józsefu árosi Kĺizö sségi Házak Nonprofi t Kft . tigyvezető
Határidő: 2015. február 25.

A Gazdálkodási Üeyosztály tájékoztatálsa alapján: ahatározatban említett gazdasági táľsaságok
iisszeolvadásáľóI a Képviselő-testĺilet 2015. ápľilis 16-án tartott ülésén meghozta második
döntését' mely alapján a 10012015. Gv.16.) számr'i határozatában elfogadta a vagyonméľleg-
tervezeteket, vagyonle|tár-terv ezeteket és az a|apszabá|y terv ezetet.

Javaslat avaglongazdáIkoddsifeladatokkal kapcsolatos döntések megltozatalĺźra

44t201s. (II.19.)
I. A Képviselő-testiilet, mint a Jőzsefváłrosi Paľkolás-ĺizemeltetési Szolgálat iľányító szerve úgy

dönt' hogy

1. a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szo|gá|atot f015, március 3l. nappal jogutód nélkül
megszi'inteti, és a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem
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zárt magánutakon, va|amint tereken, parkokban és egyéb közteľületeken kozúti járművel történő
várakozási (parkolási) közfeladatot2015. ápľilis 0l. napjától a Kisfalu Kft. útján látja el.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február l9.

2. felkéri a polgármesteľt a Józsefuárosi Parkolás-ĺizemeltetési Szolgálat megszüntető okiratának
elkészítésére.

Felelos: polgármester
Határidő: a Képviselő-testüIet 20|5. március havi ülése

3. felkéri a Józsefuáľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat lgazgatőját a Kjt-ben szabá|yozott
munkáltatói értesítés megtételéľe 2015. február f5. napjttig, egýttal a felkéri a közalkalmazottak
továbbfoglalkoztatási igényeinek felmérésére, és az ehhez szükséges pénzugyi fedezet iránÍi
előterjesztésre.

Felelos. JPSZ igazgatőja
Határido: a Képviselő-testület 20|5. március havi ülése

4. felkéri a Jőzsefvárosi Parkolás-Ĺizemeltetési Szolgálat igazgatőjźtt a megszuntetéssel kapcsolatos
eszközok és a források |e|tźtrozásának, a varyon átadásának előkészítéséľe.

Felelős : Józsefu árosi parkolás-üzemeltetési Szo|gá|at igazgatőja
Határidő: eszköz<jk és forľások |e|tźrozásának határideje 2075. március 16.

vagyonátadás lebonyolításának határideje 20 l 5. április 03.

5. felkéri a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatőját, hogy gondoskodjon azellrźúandő
közfeladatok'hoz tartozó hatósági engedélyeknek - a megszüntetendő költségvetési szeľv kéľelméľe
tĺjrténő - visszavonásáról és annak előkészítésérol, hogy azíĄhatősźtgi engedélyek a közfeladatokat
a továbbiakban eĺlátó szervek részére kiadhatóak legyenek.

Felelős: JP SZ igazgatőja
Határidő: 2015. március 31.

6. felkéri a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatőját, hogy gondoskodjon a
d íj be szedé s i j o go s u lts ág átadźsának e l őkés zítésérő l.

Felelős: IPSZ igazgatőja
Hatźridő: f0I5. március 31.

7. a he|yi közutakon' a helyi ĺinkormányzat tulajdonźtban á||ő közforgalom elől el nem zźtrt

magánutakon, valamint tereken, parkokban és eryéb közterületeken közúti járművel történó
várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok ellátasával összefüggésben megszúnő
koltségvetési szerv és harmadik személyek között fennálló szerződésekbe, megállapodásokba
szeľződéses jogutódként a Kisfalu Kft. lépjen be.

Felelős: JPSZigazgató, Kisfalu Kft. ügyvezető
Határido: 201 5. április 0 l.

8. a Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálatnźi akote|ezettségvállalás legutolsó időpontja 2015.

máľcius 16. napja, kivéve a folyamatos miíködést biĺosító szolgáltatások igénybevétele, mely
esetben a megsziĺnés időpontjáig lehet kotelezettséget vállalni' melynek érték'határa esetenként a
nettó 2'000.000,- Ft-ot nem haladhatja meg, és a polgármesteľt ezen kötelezettségváIlalásokľól
2015. április 01. napjáig tájékoztatni kell'



Felelős: JPSZ igazgatő
Határidő: 2015. február 28.

A Gazdálkodásĺ ÜeYosztáty tájékoztatálsa alapján: a határozat szerinti kiiltségvetési szerv
megszüntetéséľe vonatkozó előteľjesztést a Képviselő-testiilet 2015. március 19-i iilésén
megtáľgyalta és az ezzel kapcsolatos döntését a 75/2015. (III.19.) számú és a 76/201'5. (ilI.19.)
szám rĺ hatńr ozatába n m eghozta.

4s/20r5. (rr.19.)

II. A Képvise|ő-testiilet, mint a Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft. egyszeméIyes
tulajdonosa, tulajdonosi jogköľében eljáľva úgy dönt' hogy:

1. a Kisfalu Kft. 2015. július 01. napjától zártkoru részvénýźrsaságként műk<jdik. A zrt. alaptőkéje
me gegyezik a Ki sfalu Józsefu áro s i Y agy ongazdálkodó Kft . töľzstőkéj ével.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február l9.

f . az I. pontban említett átalakuláshoz sztikséges vagyonmérleg-tervezet elkészítesének fordulónapja
2014. decembeľ 31.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 19'

3. az tta|akulással kapcsolatos f0I4. decembeľ 31-i fordulónapi, a hatályos számviteli törvény
előírásaival összhangban elkészített vagyonmérl eg-tervezetnek, vagyonl e|tźtr-tervezetnek, valamint
a végleges vagyonmérlegnek és a végeleges vagyonleltárnak a könywizsgá|atára és arról
k<inywizsgálói vélemény kibocsáttsfua a Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Konyvelő Kft.-t
(székhelye: 1043, Budapest, Aradi u.43.,Cégegyzék szám: 01-09-87886f, könywizsgálói kamara
nýsz: 00414|, Képviseli és személyében felelős: Tolnai István, kĺinywizsgálói kamara nýsz.:
00f532) bizza meg 800.000,- Ft + AFA cisszegben, egyúttal felkéri a polgáľmesteľt a megbízási
szerző dés megkötésére.

Felelős: polgármester
Hatźrido: 2015. február f8.

4. felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetését az átalakulási terv elkészítésére, mely magźtban fog|a|ja az
átalakuló jogi személy vagyonmérleg-tervezetét és az azt a|źtámasnő vagyonleltár-tervezetét, a
jogutód jogi személy (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyon|e|tár-tervezetét, a jogutód jogi
személy létesíto okiratának terv ezetét.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testtilet március vagy április havi tilése.

A Gazdálkodási tieyosztálv tájékoztatálsa alapján: a Kisfalu Kft. vagyonméľleg-teľvezetét és

vagyonleltáľ tervezetét a Képviselő-testtilet 2015. ápľilis 16-i ülésen tárgya|ta és a 99lf015.
(Iv.16.) számú határozatban az alapszabá|y teľvezettel egyÍĺtt elfogadta.

ravaslat a telepiilési tdmogatds bevezetésére, valamint új egységes szociólis és gyermekvédelmi
tdmog atds i rendelet meg alkotlźs óra

54/20rs. (u.19.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy



|. a 2016. és az azt kovető évek költségvetésének terhére évente az a|ábbi taľtós előzetes
kötelezettséget vá|la|ja a helyi adó bevétel fedezete terhére:

a) 1|1 500,0 e Ft erejéig kotelező feladatként a létfenntartást veszé|yezteto rendkívüli
élethelyzetbe került, va|amint az időszakosan Vagy tartósan létfenntartási gonddal ktizdő
személyek r észér e nyúj tott ľendkívül i tel epülési támogatás biztosításźr a,

b) |29 f00,0 e Ft erejéig önként váIlalt feladatként az a) pontba nem sorolt települési támogatts
biztosítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. évtő| évente a költségvetés tervezése

2. Felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 1. pontjában foglaltakat af0|6' és azazt követő évek
költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|6. évtóĺévente a költségvetés teľvezése

3. Felkéri a polgármestert, hogy Vegye fel a kapcsolatot a belĺigyminisztene| a bűntigyi nyilvántartási
rendszęrhez töľténő hozzáférés céliából.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. március 3l.

A PénzügYi tigvosztátv és a Humánszoleáltatási Ügyosztály tájékoztatáłsa alapján: a
határozatban foglaltak a f0l6. és az azt ktivető évek kiiltségvetésének tervezésénéI figye|embe
vételre keľiilnek, valamint ahatározat szeľinti kapcsolat felvétel megtiiľtént..

ravaslat az MNP III megvalósítdslźItoz kapcsolódó döntések meghozataldra

71t201s. (trI.19.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy felhata|mazza a polgármesteľt a Támogatási Szerződés 7. számú
módosítása során az eloterjesztés l. sztlmű mellékletét képezó zźradé|ĺ'ka| kiegészített
szer ző désmód o s ítás a|źir ásár a.

Felelős: polgármester
Hatźridő: f0I5. március l 9.

A Rév8 Zľt. táúékoztatátsa alapján: a Támogatási Szeľződés 7. számú módosítása 2015. máľcius
25-én aláíľásľa keľiilt.

Beszdmoló a lózsefvdrosi KözösségÍ Házak NonproJit KfĹ últal vaglonkezelési szerződés íltján
elldtottfeladatok elldtdsdróI és a hozzá kapcsolódó vagyon mííködtetéséről

73/201s. (m.19.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefuáľosi Közösségi Hźzak Nonprofit Kft.
beszámolóját a Horánszky u. l3., Dankó u. t8. és a Mátyźts tér 15. szám a|atti önkormányzati
tulaj donú ingatlanok vagyonkezelésére vonatk oző an.

Felelős: polgármester
Határidő: 201' 5. március l 9.

A GazdáIkodási Üeyosztály tájékoztatálsa alapján: a beszámoló elfogádását kiivetően további
intézkedést nem igényel.



Javaslat a Jóaefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Rft. púlydzati részvételének tdmogatósára

74/2015. (rrr.19.)
A Képviselő-testület, mint a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa,
alapítói jogkörében e|járv a úgy dont, hogy

1. a) tźmogatja a Jőzsefvárosi Közösségi Hź.zak NonpľoÍit Kft. részvételét a ,,Roma embeľek
képzésbe ágyazott foglalkoztatásaaszociális és gyermekjóléti ellátórendszerben, TAMOP-S.3.l-
B -f .If / I" lcódszóm|i prílyózaton.

b) felkéri a polgármestert az eloterjesztés mel|ékletét képező Fenntartói nyilatkozat a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: f015. március 1 9.

2. hozzájárulását adja a Társaság bankszámláj ának a|számlanyitźsźthoz.

Fele|ős: poIgáľmester
Határidő: 2015. március l9.

3. felkéri a Józsefuárosi KözösségiHázak Nonpľofit Kft tigyvezetőjét az l. pontban meghatározott
p á|y ázaton v a|ő r é sĺĺ éte lhez s zü ks é ge s i ntézkedé s ek me gtéte l ére.

Felelő s : Józsefu áros i Közössé gi Házak Nonprofi t Kft ' ügyvezetőj e
Határidő: 2015. március l9.

A Gazdálkodási Üeyosztálv és a Józsefváľosi Közłisségi Házak Nonpľofit Kft. táłjékoztatása
alapján: a fenntartói nyilatkozat aláírása 2015. máľcius 31-én megtöľtént. A pá|yázat
benyújtásľa keľült 2015. ápľilis 2-án. A bankszámla nyitás a pá|yánat pozitív elbíľálását
ktivetően esedékes.

Javaslat ü ýag)ongazddlkoddsifeladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalóra

76t2015. (m.19.)
II. A Képviselő-testület, mint a Kisfalu Jĺózsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kft. egyszemélyes

tulajdonosa, tu|ajdonosi jogkiirében eljárva úgy diint' hogy:

elfogadja ahatározat 5. mellékletétképező f0I5. źryri|is 01. napjátő| hatźiyba lépő, hatáľozat|an
időtartamú, az onkormányzat és a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdźůkodő Kft. között kötendő
parkolás gazdźúkodźsi kozszo|gáltatási feladatok e||źtásttra vonatkozó szerzodést és felkéri a
po lgármestert annak a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015 ' március 3 1.

A Gazdá|kodási tigyosztálv tájékoztatársa alapján: a szerződés a|áírása 2015. március 30. nappal
megtöľtént.

Iavaslat az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív adatszolgdltatdsra

78t201s. (m.19.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. kéri a Nemzeti Adawédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes véleményét az
onkoľmányzatra, va|amint annak kizźrő|agos tulajdonában álló gazdá|kodó szerveiľe vonatkozó
konkľét egyedi kozzététe|i listák alábbi feltételek mellett töľténő |étrehozásával kapcsolatban:
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a. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros onkormányzat a tulajdonában (résztulajdonában) álló
ingatlan Vagyon elidegenítésével kapcsolatos infoľmációkat, a szerzodés létrejöttétől szźtmitott
legkésőbb 14 napon belül a wwwjozsefuaros.hu honlapon kereshető formában, a következő
ad atf ajták szeľint teszi kozzé :

i. szerződés időpontja;

ii. szerződés megnevezése, típusa, tárgya;

iii' szerződést kĺjtő fe|ek neve;

iv. szerzodés értéke;

v. az ingat|an természetbeni elhelyezkedése, he|yrajzi szźtma;

vi. az ingat|an értékbecslése.

vii. aťlzetési ütemezésre vonatkozó adatok

b. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros Önkoľmányzatának kizárő|agos tulajdonában levő
gazdá|kodő szervei a tulajdonukban (résztulajdonában) álló ingatlan vagyon elidegenítésével
kapcsolatos információkat, a szetződés létľejöttétő| számított legkésobb 14 napon belül a
gazdáikodő szervezetek saját honlapjźtĺvagy a wwwjozsefuaros.hu honlapon, kereshető formában,
az a|ábbi adatfajtźlk szeľint teszik kozzé:

i. szerződés időpontją

ii' megnevezése típusa, tárgya,

iii. aszerzódést kötő felek neve.

iv. aszerződésértéke,

v. az ingat|an természetbeni elhelyezkedése, he|yrajzi száma,

vi. az ingat|an értékbecs|ésére vonatkozó adatok.

vii. aťtzetési ütemezésre vonatkozó adatok

2. fe|kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Képviselő-testtiletet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság véleményéről, valamint pozitív vélemény esetén készítsen
előterjesztést az egyediközzétételi listák publikálásának megindításáról.

Felelős: polgármester
Határidő: az |. pont esetében 20|5. mźtrcius f7., a2. pont esetében a Nemzeti Adatvédelmi és
Infoľmációsz-abadságHatóság véleményének megérkezését követó rendes képviselő-testtileti ülés

A JegYzői Kabĺnet tá,jékoztatálsa alapján: a Nemzeti Adatvéde|mi és Infoľmációszabadság
Hatóság (NAtrĐ ľészéľe az előzetes vé|eménykéľésľől szóló megkeľesés hatáľidőben
megkiildésľe került. A Polgáľmesteľi Hivatal ľészére a NAIH vá.Jasza 2015. ápľilis 14-i
keltezéssel, NAIII/201 5/2519124|. ügyszámon megéľkezett, melynek alapján a Képviselő-testĺilet
2015. május havi ü|ésére előteľjesztés késztil.

Jav as lat k ö lts égv etést éľ intő k ér dé s e k meg lt o zat aldr a

83t20rs. (m.19.)
A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. Sántha Péterné alpolgármesteri saját kerete e|őirźtnyzatának terhére tźtmogatja az Erke| Feľenc
Vegyeskar Alapítváný 150.000.- Ft, azaz százöí,enezer Ft ĺisszegben a IV. Szinkópa Vegyeskari
Ta|á|koző előadóinak tiszteletdíja, e||źńása, illetve a kórustagok napközbeni e||źńása érdekében.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5. március l 9.
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2. ahatározat 1. pontjźlban foglaltak miatt az tnkoľmányzatkiadás 11107-01 cím műkodési céI és
áItalános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - onként vállalt feladat -
e|óirányzatáról 150 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1ll05 cím - önként vállalt feladat - működési
célú támogatások államháztartáson kívĹilre e|őirányzatźtra Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány (IV.
Szinkópa Vegyeskari Ta|á|koző előadóinak tiszteletdíja, e||átása, illetve a kórustagok napközbeni
ellátasa) támogatása címén.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. március 19.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a2015. évi koltségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosításánál a
határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a20|5. évi költségvetés kĺjvetkező módosítása

4. felkéri a polgármestert ahatározat |. pontja szerinti támogatási szerződés aIáírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015' március 3 1'

A Humánszoleáltatási Ügyosztály tájékoztatátsa alapján: atámogatísi szeľződés a|áírásra kerü|t
2015. máľcius 2ó-án.

A Pénzüevi Ügvosztálv tájékoztatáłsa a|apján: a határozat 2. pontjában fog|altak esetében a
ktiltségvetés módosítása a Képviselő-testület 2015. évi májusi ĺiléséľe készítendő köItségvetési
ľendeletben keľül átvezetésľe.

A beszámol ő |ezáwa: 20 1 5. április f3-án.
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Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseménvekľől
J

Tisztelt Képvise|ő-testüIet!

A két Íilés ktiztitti fontosabb önkorm ányzati eseményekrő| az a|ábbi je|entést
adom:

.------.--ĺ'--".
i

i 2015. április 10. 
: f'''ŁiliľľiJľäí:ľ;ľJ;ř:'#:ílä'lĺi1ŕ'H:#: 

i

! asszony képviselte a Jćnsefvárosi onkormányzatot. 
i

i2015. április 11.

i
t__-__------ -_-_-_

:2015. április 16. Megemlékezés a holokauszt magyarországi áldozatainak;

i ; emléknapján a Páva utcai Emlékktizpontban, az I

!:.1
: eseményen részt vett Sáľa Botond alpolgáľmesteľ úľ. j

:itli iKultúrák Találkozása c. táncelőadás a Német LászIĺĺ AIt. li l\ut]ul an l4l4tÄUL4Đ4 Ll l4llLvlu4u4Ď 4 l\llltEf
i20t5. ápľilis 17. ii;Ĺ"F"b;;' a programon Sántha Péteľné alpolgármester j

József Attila Emlékhely megnyitó Ferencvárosban, azi
eseményen részt vett Sántha Péterné alpolgármesteľ i

asszony. i

unnepseg
mondott

a Magyar
Sántha

Nemzeti
Péternéápľilis 22.

i20|5. ápľilis 22.

:----*--*-*

:2015. ápľilis 25.

I

i201'5. április 29.

i

i

i20t5. áprilĺs 29.

Rendőriik Napja a Polgármesteľ Hivatal Díszteľmében, az
ieseményen részt vett Bucsek Gábor budapesti i

tartott sajtótájékoztatőt a Polgármesteľi Hivatalban !

Dľ. Ferencz Orsolya képviselő asszony. 
;

i Sántha Péterné alpolgáľmesteľ asszony.

Múzeum helyszínbejárása és prezentáciői

i lĐtlt'l.ll",.ll\ .I PI uš|r .lllrulr r).al.rLll.|' l t]tl tlt .lrPurEtar ltll'Đll'I :

ir
j asszony képviselte az onkormányzatot.

'ílíE x.-:t:^ 'Íl iBłilcsődék Napja a Hl3-ban, a kitiintetetteket Sántha!
i20|5. ápľilis 20.

Maryar Művészetoktatás Napja a Józsefuárosi:
Zeneiskolában, az eseményen részt Sántha Péteľné i,/UÝuvlJnvl4u4u' ąL vovrrrvrrJ vu l vdZL

i:1p:l9.:ľ-::-::..:::-"o'J: -_----__-- - 
!A Józsefváľosi Kábítőszer Egyeztető Fórum munkájáľĺól i



2o15. év átmeneti|eg szabad pénzeszköz |ekötése 2015.04.03-04'30.időszakban

Bank futamidő Lekĺités
értéknapia

Lek<ités |ejárata Osszeg

Sberbank 43 nap 2015.04.16 2015.05.29 250 000 000
Sberbank 42 nap 2015.04.08 2015.05.20 250 000 000
Sberbank 49 nap 2015.04.08 2015.05.27 200 000 000
Sberbank 64 nap 2015.04.14 2015.06.17 400 000 000
Sberbank 57 nap 20L5.04.14 2015.06.10 400 000 000
Sberbank 50 nap 2015.04.14 2015.06.03 400 000 000
Sberbank 71 nap 2015.04.14 2015.06,24 300 000 000
Sberbank 43 nap 2015.04.14 2015.05.27 200 000 000
Sberbank 12 nao 2015.04.24 2015.05.06 300 000 00c
Sberbank 37 nap 2015.04.22 2015.05.29 200 000 00c

|ekötve tsszesen 2015.04.30. Sberbank (vo|t Volksbank) 3 300 000 000
á | |a m i hozzájár u|ások folyószám |a S berba n k (volt Vo |ksba n k) 343 017 549
hĺvatal fo|yiszám|a egyenleg Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 64 279 336
kÖ|tségvetési szám|a egyenlege Sberbank (voĺt Vo|ksbank) 6í9 í63 974


