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Képviselő.testület e számár a

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

. sz. napirend

Táľgy: Polgármesteri tájékoztztő a |ejárt hatáľidejíĺ testiileti határozatok végľehajtásárőI., az
előző ĺilés őtl tett fontosabb intézkedésekľőI, a jelentősebb eseményekrő| és az önkoľmányzati
pénzeszkőztik átmenetileg szabadľendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jel|egÍĺ lekötéséľőI

A napirendet nyílt ülésen lehet tárgyalni, döntés nem sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi tr
Emberi Eľőforľás Bizottság véleményezi tr
Határ ozati jav as|at a bizottstĘ számźtr a:

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsáý Emberi Erofonás Bizottság javasolja a Képviselő-
testüIetnekaze|őteriesztésmegtárgya|ását,

Tisztelt Képviselő-testtilet!

A Képviselő-testtilet és Szervei Szęrvezeti és Mtĺkĺjdési Szabźiyzatźról szóló 36lf0l4. (XI.06.) számtl
önkormányzati rendelet l7. $ (1) bekezdése a|apján,,Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi
pontja a polgármester írásos tájékoztatőja a |ejárt határidejű testtileti határozatok végrehajtásárő|' az
e|őző képviselő-testi.ileti iilés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekro| és az
onkormányzati pénzeszkĺjzok átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekĺitéséről.''
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Kéľem a táfiékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2015' májusff .

Törvényességi eIlenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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Po lgárm este ri tájékoztatő

a201'5.jrĺnius 4.i
képviselő-testiiIeti

ůilésľe

,,(l) Minden hónap rendes ülésének állandó napiľendi pontja a polgáľmesteľ íľásos tt|ékoztatőja a|ejárt
határidejű testü|eti határozatok végrehajtásárő|, az e|őző képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb
intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľo| és az önkoľmányzati pénzeszközök átmenetileg szabad
rendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekĺitéséről.''

(az SZMSZ 17. s (]) bekezdése alapján)



Tájékoztatőalejźlrthatáriďejtiképviselő.testü(etihatározatok
végrehajtásárőI

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejáľt határidejű képviselő.testiileti határozatok végľehajtásárĺíl az a|ábbi
jelentést adom;

Javaslat a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.13.) iinkormányzati renďelet
mlídosítós ára és egy éb költs égvetést érintő dtjntés ek meghozataldra

st20t5. (r.22.)
A Képvise|ő-testület úgy dönt' hogy

1./ a Képviselo-testĺilet f38lf0|4. ( XII.04.) száműhatározat 15.a) pontjának szövegezését az alábbiak
szerint módosítja:

,,15.a) f0I5. évtó| négy év idótartamra az á'||amháztaľtási és számviteli, költségvetési előírások
folyamatos vźitozására jogszabá|y követési, szoftverfrissítési, tanácsadási és adat kaľbantaľtási
szo|gtńtatźsra, mind Polgármesteri Hivatal, mind az önkoľmányzati intézmények vonatkozásában
évenként 5.638,8 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal, és hozztĄźrul a CompuTREND
2000 Kft-vel va|ő szerződéskotéshez - a ||106-0f cím dologi e|őirányzatźra - kötelező feladat _

évenként 3.246,0 e Ft-ra, a 12f0l-0f cím - kötelező fe|adat - dologi e|őirányzatára évenk,ént

2.39f,6 e Ft-ra, az Önkormányzat sajźú bevételeinek terhére.''

Felelős: polgármester
Határidő : mindenkori ko ltségvetés terv ezése, elfo gadása

f.l a) a képviselők részérę új informatikai eszkozĺjk beszerzésére vonatkozó 3.500,0 e Ft előiľányzathoz
további 36I.1'|6 Ft-ot biztosít a20|4. évi szabad pénzmaradvány teľhére.

b) az,,Informatikai eszközök,, tátgyűközbeszerzési értékhatat el nem érobeszerzési eljáľásban a

MóDUSZ OFFICE-HOLDING Informatikai és Ü5rvite|iZrt. (székJlely: 1087 Budapest, Könyves
Kálmán lľľt.76.) ajánlattevő ajän|ataérvényes. A beszeľzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

c) 1 b) pont alapján a legalacsonyabb osszegű ellenszolgáItatást tartalmaző érvényes ajánlatot a
lrĺolusz OFFICE-HOLDING Informatikai és Üg1rvite|i Zrt. adta, elfogadott aján|ati áľa bruttó
3.861.116 Ft.

d) a c) pont alapján felkéri a polgármestert az adásvételi szerzódés a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5. január f2'

3./ felkéri a polgármesteľt, hogy a hatttrozatban foglaltakat a mindenkoľi költségvetés tervezésénél,
valamint a2014. évi pénzmaradvány elszámolásáná|, fe|hasznźtlásánál Vegye figyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hatźridő: mindenkori költségvetés elfogadása, valamint a 2014. évi pénzmaľadvány elfogadása és

felhasználásának elfo ga dása 20 I 5 . máj us 3 0- i g.

A Jeevzői Kabĺnet Belső Etlátási Iľoda tájékoztatálsa alapján: az adásvételi szeľződés aláíľását
követően az eszkijzoket teljesítési hatáľidő belĺil teszáIlította a ľtóousz oFFICE-HoLDING
Infoľmatikai és Ügyvite|iZrt., az eszközők átadásra keľültek a Képviselő-testiilet tagiai ľészéľe.



A Pénzügvi Ugyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 51201'5. (I.zf.\ számú
hatźlľozatának f. pontjában foglaltak esetében a kö|tségvetés módosítása a 201'5. évi
kiiltségvetésről szóló 612015. (tr.20.) önkoľmányzati ľendelet módosításárő| szőlő ff/20|5. (v.18.)
iinkormányzati ľendeletben végľehajtásľa keľült.

Jallaslat avagyongazdáIkoddsifeladatokkal kapcsolatos dtintések meghozataldra

75120Í5. (trI.19.)
I. A Képviselő-testiileto mint a Jólzsefvárosi Parkolás-ůizemeltetési Szolgálat irányítő szeľve úgy

dönt, hogy

1. a) elfogađja a hatźlrozat 1. mellékletét képezó, Józsefuáľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat
megszüntető okiratát és felkéri a polgármestert annak a|áírásáľa.

b) ahatározat I.a) pontja a|apján felkéri a polgármestert a megszüntető okirat Magyar Államkincstár
felé töĺténő benyújtásáľa.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a) pont esetében a megsztintető okirat a|áírásának határideje f075. március 20.,

b) pont esetében 20|5. március f3.

f . e|fogađja ahatározat 2. mellékletétképező KozaIka|mazotti Juttatási Szabźiyzatot2015. április l-jei
hatá|yba lépéssel és felkéľi a polgármestert annak aláirására

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 01.

3. aJőzsefvárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat 30100 cím - kötelezo fe|adat - bevételi miĺködési saját
és kiadás dologi e|őirányzatát 78.413,0 e Ft-tal töľli a Főváľosi Önkormányzat teru|etére eső
parkolási feladatok źúadása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 15. március 3 1.

4. alőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30100 cím - kötelező fe|adat - bevételi működési saját
e|oirányzatát 665.645,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás e|oiráĺyzatát 130.416,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őirányzatźú 35.446,0 e Ft-tal, a dologi
kiadási e|őirźtĺyzatát 365.518,0 e Ft-tal, az elvonás e|óirányzatát l34.l18,0 e Ft-tal, aberuházás
e|őirányzatát 747,0 e Ft-tal csökkenti a költségvetési szerv jogutód nélkiili megsztintetése címén.

Felelő: polgármesteľ
Határidő: 2075' március 3 1.

5. az onkormányzat címrendjében a 1i401 cím elnevezését 2015. ápri|is l. napjától parkolás-
üzemeltetésre nevezi.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 0l.

6. az onkormányzat 11401 cím - kĺjtelező feladat - bevételi e|őirányzatát 665.645,0 e Ft-tal megemeli
parkolási bevételek címén, és ezze| egyidejűIeg a 11108-02 cím - kötelező fe|adat - elvonások,
befizetések bevételi e|óirányzatźú 134.1l8,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

Felelős: polgármester
Határidő: f075. március 31.



7. az Onkormányzat 1l108-02 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési kiadáson beltil az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatát
13.544,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 31.

8. a Józsefuárosi Parkolás Uzemeltetés 30l00 cím - kötelező fe|adat - finanszírozási bevételen belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szäm|än történo jőväíräsa e|óiränyzatttt
13.544,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. március l9.

9. az Önkormányzat 11401 cím - kötelező feladat_kiadás személyi juttatás előirányzatát30.696.0 e Ft-
tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatźń 5.804'0 e Ft-tal, a
dologi e|oirányzatát 85.000,0 e Ft-tal (ebből źfabefizetés 25.000,0 e Ft) megemeli a Józsefuárosi
Parkolás-üzeme|tetési Szolgálat jogutód nélküli megszüntetést követő kifizetések címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. március i9.

I0. Az Önkormányzat I|107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon be|u| az źĺtszervezések,
vezetői bérpolitikai irányelvek többletköltségei - önkéntvti|a|t feladat - e|őirányzatźtrő| 66'443,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 40 1 cím _ kötelező feladat - dologi e|őirányzatra és ezze| egyidejűleg
a 17|04 cím - kötelező fe|adat kiadás dologi e|őirányzatát396.483,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu
Kft . parkolás-Ĺizemeltetési feladatok dijazása címén.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2015. március l9.

|7. a) az onkormányzatkiadás 1ll07-0l cím műk<jdési cél és általános taľtalékon belül az általános
tartalék _ kötelező feladat _ e|őirányzatźrő| 2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l108-02 cím
felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irétnyítőszervi támogatásként folyósított tamogatás
kiutal ás a e|ő ir źtny zatźr a.

b) a Polgármesteri Hivata| I2Z0I-0I cím _ kötelező fe|adat_ felha|mozási finanszíľozási bevételen
be|tl| az irányítőszewi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn történő jőváirása
e|őirányzatźń és a kiadás beľuháás e|óirényzatźú 2.500,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határido: 201 5. március 19.

|f. felkéri a polgáľmestert, hogy a koltségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a
határ o zatban fo gl altakat ve gye fi gye lemb e.

Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

13. felkéri a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltętési Szolgálat igazgatőját az alábbi intézkedés

megtételére:

a) aparkolás-üzemeltetési feladatok
szerint: a szerződéses partner írásban

nyl|atkozat kérése a

e||áttsttra kötött szerződések átruházásźtra a következők
történő tájékoztatása a fe|adat ellátásának v á|tozásárő|,

április
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szerződés, megállapodás 2015.



1-jét kcivetően töľténő fenntartásáról, valamint a szerződésęk áft|]házásźLről szóló

dokumentumok aláírásra történő előkészítésére, az a|źĺíráshoz szükséges tigyintézésre.

b) parkoló-automatźtkóráinak átá|Iitásáraaz onkormányzat, mint kedvezményezett nevére.

c) a megszűno költségvetési szerv esetében intézkedjen:

(i) az ugyiratok átadására - ź./iadźs-áŃétel'i jegyzőkönywel és iratjegyzékkel együtt - a
Józsefi'árosi Polgármesteri Hirlatal ľészére, másrészt a vagyon átaĺlás-átvétęlének

előkészítésére és lebonyol ítására.

(ii) az utólagos elszámolásra adott előlegekkel, ellátmányokkal történő elszámolásra.

(iiĐ a házipénztárában lévő készpénzá||omány Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat
fi zetési szćlmláiratorténő befi zetésére.

(iv) a parkoló-automatákban lévo parkolási díj befizetésére a Józsefuárosi Paľkolás-

tizemeltetési Szolgálat ťrzetési szźm|źýźrő|.

(v) valamennyi fizetési számláján lévő pénzös szeg źúuta|źlsára a Józsefuárosi onkormányzat

költségvetés i szám|ájár a.

(vi) fizetési szám|áinak megszüntetésére, és ezze| egyidejűleg intézkedjen a ťlzetési sńml'źĺik
- a szám|avezető bank á|ta]'i - 6 havi utókezelésére vonatkozó mesbízás előkészítésével

kapcsolatos feladatokľa vonatkozóan.
(vli) az eszközök és források tételes teljes körű |e|tározására 20|5. március 31-i

fordulónappa|, a le|tár kiértékeléséľe és a |e|tźrozási jegyzőkönyv készítésére, és

teljességi nyi|atkozatÍal együtt a|e|tźlrozásról készült teljes körű dokumentáciő átadźsára

át az onkorm ányzat részére.
(viii) a számviteli adatok elektronikus formában nyilvántaľtott adatainak mentésére 2007-

2014. év, f015' év és átadás-átvételre történő e|őkészítésére és a programok, szoftverek

további haszná|atźnak biztosítására.

d) felkéri a polgármesteľt és a Józsefilárosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat vezetojét a megszűnő

költségvetési fizetési szám|ájttnak és a|szám|źtinak 6 havi utókezelésére vonatkozó megbizás

e lőké s zíté s ére és felhata|mazza azok a|áir ás fu a.

Felelős: Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szol'gźiat igazgatőja
Határidő: a)-c) pont esetében f0I5. március 3 l .

14. felkéri a polgármestert a megszűnő költségvetési szerv költségvetési beszámo|ójának, koltségvetési

maradvány kimutatásának, mérlegjelentésének elkészítéséref0I5. március 31. fordulónappal.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 20 1 5. május 3 1 .

15. elfogadja a határozat 4. mellékletét képezo a Fővárosi onkormányzat és a Józsefuárosi

onkormányzat között parkolás-üzemeltetési feladatok e||źltźsfua vonatkozó Egyĺittműködési

Megállapodás módosítását és felkéri a polgármesteľt annak a|áírására.

Felelős: polgiármester
Határidő: 20 l 5. ápľilis 0 1'

A Gazdálkodási ÜeYosztály tájékoztatálsa alapján: a megszĺintető okirat a|áíľása 2015. március
27. nappa|, a 15. pontban említett egyiittműkiidési megállapodás a|áírása 2015. ápľilis 17.

napjával megttirtént.



A Pénziigvi Ügvosztály tájékoztatátsa alapján: a Képviselő-testü|et 7512015. (n.19.) számÍl
határozatában fog|a|tak esetében a ktiltségvetés módosítása a 2015. évi ktiltségvetésrő| szóló
6ĺ20|5. (II.20.) önkoľmányzati rendelet módosításáľól sző|ő 2fl2015. (v.18.) iinkormányzati
rende|etben végľehaj tásľa került.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: a szerződések aláírásľa kerii|tek, a feladatot a Kisfalu Kft
átvette.

Javaslat ktjznevelésí íntézményekkel kapcsolatosfenntartói dtjntések megllozatűldra

80/20ls. (m.19.)
A Képviselő-testüIet úgy dönt, hogy

1) kifejezi azonszándékát, hogy a fenntaľtásában működő:

a) Gyerek-Viľág Napközi otthonos óvodát lszékhe|y: 10'82 Bp. Baross u 111/b, telephely:
1082 Bp. Baross u.9I-93./,

b) a Kincskereső Napközi otthonos ovodát /1089 Bp. Bláthy ottó u. 35./,

c) a Várunk Rád Napközi otthonos ovodát /1086 Bp. Csobánc u. 5./,

d) NapsugárNapközi otthonos ovodát/l086 Bp. Dankó u.3|./,
e) a Koszorú Napkĺizi otthonos ovodát /1086 Bp. Koszorú u. |4-16.l,

Đ Hétszínvirálg Napközi otthonos.ovodát /1081 Bp. Kun u. 3./,
g) MesepalotaNapközi otthonos ovodát /l085 Bp. Somogyi B. u. 9-15./,
h) rÁ-ľI-xĺ Napkĺĺzi otthonos ovodát /1086 Bp. Rákóczi ilt I5.l,
i) Pitypang Napkozi otthonos ovodát /1087 Bp. Szźuados iÍ I4.l,
j) Szivárvány Napközi otthonos ovodát lszéldle|y:1083 Bp. Szigony u. 18., telephely: 1083

Bp. Tömő u.38/N,
k) Szźzszorszép Napközi otthonos ovodát /1086 Bp. Szuzu.2./,
|) Napraforgó Napközi otthonos ovodát /1084 Bp. Tolnai Lajos u' 7 -9 ./ ,

m) Kďica Bölcsőde és Napközi offhonos ovoda óvodai rész|egét /1089 Bp. Vajda Péter u.37./

az źi|aĺlhźrltaľtásról sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 11. $ (3) bekezdése a|apján - tekintettel a
nemzeti közrevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. $ (7) bekezdés b) pont ba) alpontjára -

2015. augusztus 1. napjáva|, egyesítéssel (összeolvadással) történő átalakítással át kivźnja
szeĺvezni. Az átszeryezést kĺjvetően a 13 óvoda tagintézményként működne tovább, vá|tozat|an

helyen és címen azza|, hogy az tĄ intézmény székhelye a Budapest, VIil. keľ. Tolnai Lajos u. 7-9.

szám a|att lenne.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2015. március 1 9.

2) kifejezi azon szándékát, hogy a fenntartásában miĺködő Józsefuárosi Egyesített Bölcsődékbe (1083

Budapest, Szigetváľi u. l.) a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos Ovoda bĺilcsődei részlegét (1089

Budapest' Vajda Péter u. 37.) _ az Aht.11. $ (3) bekezdése a|apján - 2015. augusztus 7. nap1áva|

egyesíti (beolvadássa|). Az áta|akitást követően aKatica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda
bölcsődei rész|ege a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék telephelyeként, tagintézményi szewezeti
formában működne tovább' vźitozat|an helyen és címen.

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 5. mźrcius 1 9.

3) felkéri a polgármestert ahatźrozat |' és f. pontjában foglaltak a|apján a jogszabźůyi előírásoknak
megfelelő egyeztetések lefolytatására, a szĺikséges dontések előkészítésére és a Képviselő-testtilet
elé terjesztésére.



FeleIos: poIgármester
Határidő: f0|5. május f9.

4) felkéri a polgármesteľt, hogy folytasson tárgyalásokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Kozpont
Budapesti VIII. Tankeríiletével, valamint az Oktatási Hivatallal a Józsefuárosi Pedagógiai Intézęt
j övőbeni elhelyezése tár gy éban.

Fele|ős: polgármester
Határidő: f0|5. május 29.

5) kifejezi azon szándékát, hogy az áta|aku|ás során keletkező esetleges költségmegtakarítást továbbra
is az óvodai nęveléssel kapcsolatos önkormányzati feladatokľa fordítja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. március 19.

A Humánszoleáltatási tiqvosztálv tájékoztatálsa alapján: a jogszabályi előírásoknak megfelelő
egyeztetések lefolytatása megtöľtént, az óvodák és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
áłta|akításátval kapcsolatos döntést a Képviselő-testület 2015. május 14-i iilésén a 126/20|5.(v.14.)
számrĺ határozatá,ban meghozta. Az oktatásĺ Hivatal tájékoztatta az Onkormányzatot aľľól' hogy
nem taľt igényt a Józsefváľosi PedagógiaiIntézet _ volt - telephelyéľe.

8t/201s. (rrr.19.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy aZ átalakulás során meghozott döntések nem jámak
létszámleépítéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. március 19'

A Humánszoleáltatási ÜgvosztáIv tájékoztatása alapján: az engedélyezett ál|áshelyek
meghatáľozása - az ővodai beiľatkozást kłivetően - a Képviselő-testület 2015. júniusi ĺiléséľe keľiil
előkészítésľe, figyelemmel a képviselő-testületi dtintésľe.

Javaslat intézményvezetői pdlydzato k vélemény ezésére

89120|5. (rv.1ó.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 201 1 . évi CXC. törvény 83 . s (4) h)
pontja szerinti intézményműködtetői vé|eményezési jogával élve támogatja a Lakatos Menyhért
Altalános Iskola és Gimnazium, a Losonci Téri Altalános Iskola, valamint a Jőzsefvárosi Zeneiskola
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának e||źúźsára 2015. február f7. napján kiíľt
pá|y ázatok eredményes elbírálását.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. április 16.

A HumánszolgáItatási tigyosztály Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatása alapján: a diintésľől a
tájékoztatáls a KLIK Budapesti VIII. Tankeľülete részéľe megkĺildésre keľüIt 2015. ápľilis 17-én.

Javaslat a,,Budapest Főváros WII. keríilet Józsefvdrosi onkormónyzat és köItségvetési szerveinek,
valamint nemzetiségi önkormdnyzatok bankszómlóinak vezetése és a szómlavezetéshez kapcsolódó

szolgdltatdsok nyíljtása" tárgyíl kiizbeszerzési eljdrds eredményének megdllapítósdra
ZART ULES



92/201s. (Iv.16.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a ,,Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi tnkoľmányzat és koltségvetési szerveinek,
valamint nemzetiségi önkormányzatok bankszám|áinak vezetése és a szám|avezetéshęz
kapcsolódó szolgáńtatások nyújtása', ttrgyűkozbeszerzési eljárás eredményes.

Fe|elős: polgármester
Hatäridó: 20l5. áprllts lô.

f . ahatĺtrozat 1. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve
utca 4-|4.), a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner tdön fasor 9.), a SBERBANK
Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi ift 7.), az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054
Budapest, Szabadság tér 5-6.), a Raiffeisen Bank Zrt. (i054 Budapest, Akadémia u. 6.)
ajánlattevő által benyújtott végleges ajánlat érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő. 2015. április 16.

3. a) ahatźtrozat 1. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban az e|járás nyerteseként a K&H Bank
Zrt. (1095 Budapest' Lechner odĺ'n fasoľ 9.) ajánlattevőt kihirdeti. Az ajánlattevő ajźn|ata az
összességében legelőnyösebb ajánlat a Kbt. 7l. $ (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak
szerint.

b) felkéri a polgármestert a hatźtrozat 3a) pontja szerinti nyeľtes ajánlattevőve| torténő az
ajźn|atában szereplő bankszámla szerződés és az ehhez kapcsolódó szerződések , a fo|yőszźlm|a-
hitel szerződés, kiskincstár szotgá|tatás igénybevételéľe vonatkozó szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén f015. áprl|is 16., b) pont esetén a Kbt. szeľinti szerződéskötési
moratóri u m |ejźtr atát követően.

4. felkéri a polgáľmesteľt' hogy akozbeszerzési e|járás eredményéľő| tájékonassa a költségvetési
szeľveket és a nemzetiségi ĺlnkoľm źnyzatokat.

Felelős: po|gáľmester
Hatáľidő: 20t5. április l6.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a Sberbank Magyarország Zrt-ve| kötött folyószámla szerződést
2015. május 31. napjával mondja fe|, valamint kérje fel a költségvetési szerveket és a
nemzetiségi önkormányzatokat, hogy ezen fordulónappal mondják fel a saját folyószámla
szerződésüket.

Felelos: po|gármester
Hatáľidő: 2015. április 16.

6. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzentźrgya|ásokat a Sberbank MagyarországZrt.ve| a
megszűnő fizetési szám|ák és alszámlák utókezelésével kapcsolatosan és kösse meg az ęffe
vonatkozó szerzódést 2015.június 1. és 2015. decembeľ 3l.-i kĺjzötti időszakľa.

FeIeIős: polgármester
Határidő: 2015. május 30.

7. felkéri a polgármestert a fizetési számlát vezető hitelintézet vá|tozás bejelentésére a Magyar
Allamkincstár fe|é. valamint a bankszám|a vá|tozás miatti szeľzodések módosításainak
a|áirásźtra.



Felelos: polgármester
Határidő: 2015. április 16.

A Pénzĺieyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 92l20I5. (rv.16.) számú
határozatálnak 3.a) pontjában foglaltak esetében a bankszám|a-szerződés és az ehhez kapcsolódó
szeľződések, a folyószámla-hite| szeľződés, kiskincstár szolgáltatás Ígénybevételéľe vonatkozó
szerzőďés 2015. áprĺlis 30.ig a K&H Bank Zrt-ve| a|áírásra került. Az 5.) pontban foglaltak
esetében a Sberbank Magyaľország Zrt-vel ktitött folyószámla szeľződés 2015. május 31.
foľdulónappal felmondásľa keľü|t. A 6.) pont esetében az alszámlák utókezelésével kapcsolatos
előkészületi munkálatok folyamatban vannak, a 7.) pont esetében a Magyaľ Államkincstáľ felé a
v á|tozás bej elentés megtörtént.

ravaslat a Pesti Központi Keriil.eti pírósúg iżlnökeinek megválasztdsdra
ZART ULES

93/20rs. (Iv.16.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. át nem ruházhatő hatáskörében eljárva a Koztársasági Elnok 98lf0I5.(I.1l.) KE szttmil
határozatźtban kiírt bírósági ülnökök vá|asrtźsatárgyź.ŕ,an a Pesti Központi Kerületi Bírőságra, a
2015. május 31. napjátől 4 évig teľjedő időszakra a következő 8 főt bírósági tilnoknek
megválasztja:

l. Béli István
2. Ga|gőczi Zo|tźnné
3. Kelemen Ida
4. Csuka Márta
5. Heinrich Zoĺtźnlstván
6. Fehér József Kálmánné
7 . Zsifkő Kornélia Erzsébet
8. EperjesiIstvánné

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 16.

2. át nem ruhźzhatő hatáskörében eljárva a Közttrsasági Elnök 98/2015.(I.11.) KE számtl
határozatában kiírt bírósági ülntikök vá|asztása tárgyában az a|ább felsorolt jelolteteket
megvá|asztja pedagógus ülnöknek a Pesti Kozponti Kerületi Bíróságra, a f0I5. május 31.
napjátő| 4 évigterjedő időszakĺa:

1. Sinapis-Vermes Klára
2. Spekker Veronika
3. Dr. Merényiné Balogh Veronika

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. április 16.

A Jeevzői Kabinet Joeĺ Iľoda tájékoztatása a|apján: a bíľósági ülnöktik részére a megbízólevelek
átadásra keľültek.

Javaslat a Horvúth Mihdly téren jdtszótér kialakí.túsára

9st201s. (IV.16.)
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
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1. elfogadja a LYC Gold Játékkaszinő Üzemeltető Kft. (cégjegyzékszám: 0l 09 192076, székhely:
1051 Budapest, Vigadó u.2.) źita| tett bruttó 7.0|9.f95,- Ft értékű közérdekű felajánlást, a Horváth
Mihály téren játszőÍér létesítése, kivitelezési munkák teljes körű elvégzése tárgyában (ahatározat2.
sz. melléklete szerinti tartalommal).

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. április 16.

2. az I. pont a|apján felkéri a polgármestert, hogy a Jőzsefvárosi Várostizemeltetési Szo|gźúat
bevonásával együttműkcidési megállapodást készítsen elő a LVC Gold Játékkaszinó Üzemeltető
Kft. és az onkormányzatkozott, amely ľészletesen tarta|mazza a feladatokat, a felelősségi köľöket.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. április 16.

3. felkéri a polgármestert, hogy a f. pont szerinti egytittmiĺködési megállapodást elfogadás céljából
terjessze a Városgazdálkodási és Pénztiryi Bizottság elé.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. április 16.

4. megadja tulajdonosi hozzźtjáru|ását, a Józsefuáľosi Önkormányzat tulajdonában ti|ő Horváth
Mihály tér déli részén (3523815 hľsz.) a mellékelt műszaki tartalom szeľinti játszőeszkozok
telepítésére, a kozérdekiĺ felajánlást tevő LVC Gold Játékkaszinő Üzemeltető Kft-nek.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. április 16.

A Józsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: A Városgazdálkodási és
Pénzĺigyi Bizottság 2015. május 4-én tartott iilésén tárgya|ta az LCY Go|d Játékkaszinó
Üzemeltető Kft-vel kłitendő egyiittműködési megátlapodást, melyet aBizottság a 447/20|5. (v.04.)
számrĺ határozatában elfogadott. Felek kiizött az egyiittmíĺktidési megállapodás aláírásľa kerĺilt.

Javaslat a Bdrka Józsefvdrosi Színhúzi- és Kulturólis NonproJit Kft-vel kapcsolatos
tulaj do nosi döntések meglnzatalára

96t201s. (Iv.16.)
A Képviselő-testület, mint a Bárka Józsefuárosi Színhtzi- és Kulturális Nonprofit Kft. egyszemélyes
tulajdonosa kifejezi azon szándékát, hogy aBárka Józsefuárosi Szinhźzi- és Kulturális Nonprofit Kft.
jogutódlással megsziĺnjön, a 43120|5. (II.l9.) szź'ĺr'ű képviselő-testi'ileti határozatban kimondott
összeolvadással létĘövő zźlrtkoruen működő részvénýársaságbatörténő beolvadással.

Felelős: polgármester
Határídő: 20 l 5. ápľilis 1 6.

A Gazdálkodási Üevosztálv tárjékoztatáłsa alapján: a döntés további intézkedést nem igényelt, a
határozatban hivatkozott képviselő-testüIeti hatźlľozat szerint a táľsasági átalakulás tervezett
időpontja 2015. augusztus 0l. napja.

97/20rs. (w.16.)
A Képviselő testület, úgy dönt, hogy

1. a 1144/2015. (III.12') számű Kormányhatározatban foglaltak a|apjźn felkéri a polgármestert a

határozat 1. mellékletét képező támogatási szerzodés a|áírására a Budapest Főváros VIII. keľĺ'ilet
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Józsefuárosi onkormányzat á|ta| fenntaľtott előadó-művészeti szervezetf015. évi adósságľendezésével
és megszüntetésével kapcsolatos feladatokra kapott 178 900 000 Ft tisszegű támogatás tárgyában.

Felelős: polgármester
Határido: a szerzódés a|áirása f0 | 5 . ápri|is f I .

2. fe|kéri a polgármestert a Bárka Józsefuárosi Színht.zi- és Kulturá|is Nonpľofit Kft. és a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat kozött kötendő pénzeszkoz átadáSi megállapodás
ęlőkészítésé r e az a|źĺbbiak szerint :

- az onkormányzat és a Belügyminisztérium kozött kotendő támogatási szerződés tartalmi elemeivel
osszhangban á|1ő szabá|yaitapénzeszkoz-źńadásra vonatkozó megá|Iapodásban rögzíteni kell,
- a pénzeszkoz-átadásra vonatkozó megállapodásnak tartalmaznja kell azon feltételeket és

kötelezettségeket is, melyek az tnkoľmányzatrészére atámogatźtsi szerződésben rögzítésre kerültek.

3. felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszköz-átadäsra vonatkozó megállapodást elfogadás céljából
teľj essze a Y ár osgazdálkodás i és PénzĹigyi B izottság elé.

Felelős: polgármester
Határidő: a Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20 l 5. április 27-i tilése.

4, az I. és 2. pontban foglaltak miatt az onkormányzat 11802 cím - önként vállalt feladat - bevételi
e|óirányzatán belül a működési célú támogatás államhtłńartáson belüIről - kozponti koltségvetési
támogatás e|őirányzatát - és az egyéb miĺködési célú kiadás - műkodési célú támogatások
á||amháztartáson kívülre - e|őirtnyzatát l78.900,0 e Ft-tal megemeli a Bárka Józsefuárosi Színhazi- és
Kulturáli s Nonprofi t Kft adósság ának r endezése miatt.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 20 1 5. április 1 6.

5. aBárkarészérę biaosított támogatás osszegét 50.000,0 e Ft-tal csökkenti, ezért az onkormányzat
kiadás - ĺjnként vállalt feladat - egyéb működési célú kiadás - működési célú támogatások
á||amhánartáson kívülľe - e|óirźnyzatát 50.000,0 e Ft-tal csökkentiés a 1ll07-0l cím működési cél és
általános taľtalékon be|u| az általános tartalék - kötelező feladat _ e|ofuźnvzatát 50.000.0 e Ft-tal
megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 16.

6. felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetésről szóló rendelet következő módosíĹásánźů ahatározatban
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a költsésvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosítása

A GazdáIkodási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Belĺigyminisztéľiummal a támogatási
szeľződés 2015. ápľilis 29. napjával aláíľásľa
Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bifottság 2015.
keľůĺlt a 47012015. (v.13.) számű határozatta|.

A PénzüeYi Ügyosztály tá!ékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 97lf015. Gv.16.) számú
határozatában foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a 2015. évi ktiltségvetésről szóló
6ĺ2015. (II.20.) tinkoľmányzati rendelet módosításárő| sző|ő 2fl2015. (v.18.) önkoľmányzati
ľendeletben végľehaj tásľa kerĺilt.

keľůilt. A pénzeszköz-átadási megállapodást a
május 13-i ülésén tárgya|ta, mely elfogadásra
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ravaslat a Kisfalu Józsefvdrosi Vagyongazddlkodó Kft. társaságiformavdltdsdval
kapcsolatos di)ntések meghozataldra

98t201s. (Iv.16.)
A Képviselő-testiilet, mint a KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. eryszemélyes tulajdonosa
tulajdonosi jogkorében e|járva úgy dont, hory a társasági formaváltás érdekében hozott első döntést, a
45120|5. (II.l9.) száĺnű képviselő-Ĺestületi határozat 1. pontját, onálló határozatta| az alábbiak szeľirrt
módosítja:

l. a Kisfalu Kft. 2015. július 01. napjától zártköru részlénýársaságként működik. A jogutód zrt.
alaptőkéjét 162.000.000,- Ft osszegben állapítja meg. Ennek éľdekében az áta|aku|ás keretében a
KISFALU Kft. jelen|egi 161.630.000,- Ft összegíĺ törzstőkéje az eredménýaľtalékának terhére a
különbozet összegével megemelésre kerül.

Felelos: polgáľmesteľ
Határidő: 20l5. április 16.

A Gazdálkodási Üevosztálv és a
igényel.

Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: további intézkedést nem

99t20rs. Gv.16.)
A Képviselő-testület, mint a KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. egyszemélyes tulajdonosa
tulajdonosijogköľében eljárva úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatározat 1. mellékletétképező, az źúa|aku|őjogi személy, azaz a Kisfalu Józsefuáľosi
Yagyongazdálkodó Kft. átalakulási tervét, és annak mellékletét képező vagyonmérleg-tervezetét,
vagyonleltár-tervezetét, a jogutód jogi személy (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét, vagyonleltár-
tervezetét, az azol<hoz kapcsolódó könywizsgálói jelentéssel együtt.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. április 16.

z. a) elfogadja ahattrozat 2. mellékletétképező jogutód jogi személy a|apszabá|yát' A létrejövő zrt.
cégneve: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zártkoruen Működő Részvénýársaság, ľövidített
neve: JGK Zrt., szé|<helye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., a taľsaság alaptőkéje 162.000.000'-
Ft, mely azonos mértékű készpénzbetétből áll, a tiársaság alaptőkéje 162 db 1.000.000,- Ft
névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

b) fe|hata|mezza a Társaság ugyvezetojét (Igazgatőság elnökét) az egységes szerkezeťu
a|apszabá|y elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetú a|apszabá|y
a|áírására, valamint a fe|hata|mazza a Társaság ugyvezetőjét (Igazgatóság elnökét) a sztikséges
cégj ogi intézkedések megtételére.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a) pont esetén 2015. ápľilis 16., b) esetén cég|ogi előírások a|apján

A Gazdálkodási Üevosztálv tájékoztatálsa alapjánz az alapszabály a|áírása 20t5. április 17.
napjával megttiľtént.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Vagyonméľleg és vagyonleltár tervezet a CégbÍľóság felé
benyújtásra kerĺilt.

l3



Javaslat az önkormĺÍnyzati intézmények, gaxdasdgi tĺźrsasdgok tulajdonában álló
gépjármíívek telken történő parkolásóról szóIó Képviselő-testiileti hatĺźrozat módosításĺira

101ĺ201'5. Gv.16.)
A Képviselő-testĺiletúgy dönt, hogy az59lf0|4' (IV.23.) száműhatározatf.)pontjźúaza|ábbiak szerint
módosítja:

eltéľ a f48l20|3. (VI. 19.) számű képviselő-testületi batározat ll. t'ejezet 8. c) pontjában meghatározott
bérleti díjtól és egyúttal az onkormányzat intézményei, az onkormányzat tulajdonźĺban źi|ő gazdasági
társaságok' az onkormányzat fenntartásában működő intézmények, valamint a Budapest Főváros
Koľmányhivatala VIII. kerülęti Hivata|a dolgozói részére dolgozói bérleti dijat á||apít meg, ame|ynek
összege f0|4. évben |.526,- Ft/hó + Áfďgepkocsi-beálló, amely minden évben afogyasďői árindexnek
megfelelő méľtékben novekszik. Az onkormányzat intézményei. az onkormányzat tulajdonában álló
gazdasági táľsaságok, az onkormányzat fenntartásában működő intézmények haszná|atában á||ő

szolgálati gépjármíĺvek részére közfe|adat e||átźsa céljából a Budapest VIII., Karácsony S. u.f9.,,Lujza
u.32., Magdolna u. 28., József u. 27 . szám alatti telkeken ingyenesen parkolást biztosít.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. április 16.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: ahatározat végrehajtása folyamatos.

Javaslat a gazdasdgi program és a közép- és hosszti távú vagyongazddlkoddsi terv
elfogaddsdra

|04ĺ2015. Gv.16.)
A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy

1. elfogadja a határozat l. mellékletét képező Budapest Főváľos VIII. ker[ilet Józsefuáľosi
onkormány zatának - 20 1 4 -20 19. évekre szóló - Gazdasági Pľogľamj át.

2. e|fogadja a hatźtrozat f. mellékletét képezo Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
t nkormány zattnak ko zép - é s ho s szú távú vagyo n gazdá|ko dási tervét.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 i 5. április 1 6.

A Gazdátkodási Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: A gazdasági pľogľam és a vagyongazdálkodási
terv honlapon megielent.

Javaslat d?intések meghozatalóra ax, ,,EnergiaracionalizóIás Józsefvdrosban'' KEOP-20l2-
5. 5. 0/A/ 1 2 - 2 0 1 3 - 0 1 2 2 azo no s ít ó s zdm íl p r oj e ktt e I k ap c s o I at b an

105/201s. GV.16.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja, hogy a KEOP-S.5.0/N|2-20I3-0Iff azonosító számú projekt ťlzikai befejezésének
teÍvezett időpontja 2015. augusztus 3I. napjára módosul és kezdeményezi a Támogatási
Szerződés módosítását.
Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. április 16.

2' ahatźrozat 1. pontja a|apján felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződés módosítási kérelem
dokumentációi ának elkészítéséľe.
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Fele|ős: polgármester
Határidő: 20l5. áorilis l6.

3. a határozat t. pontja a|apján fe|hata|mazza a polgármestert a Támogatási Szerződés
módosítására irányuló kérelem a|tńrására és a Nemzeti Feilesztési Minisztérium felé történő
benyújtásra.

Felelős: polgármester
Határidő: 207 5. ápri|is 23.

'Ą Váľosfeilesztési és Főépítészi Üevosztá|v tájékoztatálsa a|apján: a Támogatási Szerződés
módosítási kéľelmének dokumentáció megküldésľe keľiilt a Nemzeti Fejlesztési Minisztéľium felé.
Ezt ktivetően a Támogatási Szeľződés módosítása a|áírásra keľĺilt a Minisztéľium és az
Onkormányzat részérőt is 2015.05.18-án. Az a|áírt módosítás értelmében a projekt fizikai
befej ezésén ek tervezett időpontja 2015. augusztus 3 1. napjáľa módosult.

ravaslat 0-3 éves koľú gyermekek elhelyezése érdekében kötött ellátási szerződés megszüntetésére

r06tf0Ls. (Iv.16.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros onkoľmányzattĺva| személyes gondoskodás keretébe
tartoző gyermekjóléti a|ape||źúás, azon belül gyermekek átmeneti otthona ellátás tźlrgyźtban
megkötĺĺtt ellátási szerzódést közos megegyezéssel 2015. április 30. napjával megszünteti.

FeIelős: polgáľmester
Határidő: 2015. április 16.

2. 20|5. május 0l. napjától személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellátás) azon
belül gyeľmekek átmeneti otthona - 0-3 éves koni gyermekek elhelyezését - mint kötelező
onkormányzati feladatot a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont Gyeľmekek
Atmeneti otthona |átja e| az engedéIyezett źi|źshelyek terhére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. ápľilis 30.

3. elfogadja a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ módosító okiratát, valamint
a módosításokkal erységes szeľkezetbe foglalt alapító okiratát aMagyar Allamkincstĺár álta| történő
törzskönyvi bejegyzés napjától aze|őterjesztés |-2' sz. mellékletében foglaltak szerinti tarta|ommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 16.

4. jőváhagyja a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ Szervezeti és Működési
Szabá|yzatźú, valamint a Szakmai Programját aze|őterjesztés3-4. sz. mellékletében foglaltak szerinti
taľtalomma| f0I5. május 1-jei hatállyal.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. április 16.

5. a) azonkormányzat kiadás 11301 cím _ kötelező feladat - dologi e|oirányzatáról 200,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás l1108-02 cím _ kotelezo fe|adat_ felhalmozási finanszíľozási kiadáson beltil
az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlára t<jľténő utalása
e|őirányzatára.
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b) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40108 cím - kötelező fe|adat _
felhalmozásiťĺnanszírozási bevételi e|őirányzaton belül azirányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési száml'ttn történő jóváírása előirányzatźú" és a kiadás berlházás e|őirányzatáÍ.f00,0
e Ft-tal megemeli eszközok, bútorok beszerzések címén.

c) felkéri a polgármestert, hogy af0|5' évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál
a határ ozatban fo gl altakat vegye fi gyelembe.

Felel.3s: polgáľlrresteľ
Határidő: a)-b) pont esetében 2015. április 16., c) pont esetében a költésgvetési rendelet következo
módosítása.

6. fęlkéri a polgármestert ahatźrozat I,3-4. pontja szerinti dokumentumok aláírására, a Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont mtíködési engedélyezési e|jźtrással kapcsolatos
intézkedések megtételére és a Magyar Allamkincstáľ esetleges hiánypótlási felszólításának
teljesítésére azzal,hogy ahiánypőtlrźts teljesítése je|enhatározattal nem lęhet ellentétes és az a|apítő
okiratot lényegi _he|yreigazítási kérdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. április 30.

A Ilumánszo|gá|tatási ÜgvosztáIv Humánkapcsolati lľoda .tíjékoztatáłsa alapján: a diintésľől a
tájékoztatás a Budapest Főváľos IX. keľüIet Feľencváľos Onkoľmányzata részére megkiildésľe
keľĺilt. A 3-4 pont szerinti dokumentumok aláíľásľa keľültek.

A Józsefváľosi Szociális Szoleáltató és GyeľmekióIéti Ktizpont tájékoztatása alapján: az eszköziik
beszeľzése megtöľténto jelenleg egy 13 hónapos leánygyeľmek gondozását kezdték meg.

A Pénzügyi ÜgYosztáty táłjékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet 1'06lf015. (tv.16.) számrĺ
határozatának 5.) pontjában foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a 2015. évi
költségvetésľől szóIó 612015. (tr.20.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáľól szóló f2ĺ20t5. (v.18.)
tinkoľmányzati ľendeletben végľehajtásľa keľĺilt.

ravaslat az ovi.Foci Programhoz való csatlakozús módosítdsdra

107tf01s. Gv.16.)
A Képviselo-testtilet úgy dont, hogy

módosítja a |84lf014. (VIII.Ż7.) száműhatározatának 1. pontját aza|źtbbiak szerint:

,,I. az ovi-Foci Közhasznú Alapíwány gondozásában működo ovi-Foci, ovi-Sport Progľam céljaival
egyetért és támogatja a Progľam f0I5. évi megvalósulását a Napsugár Napközi otthonos ovodában,
Sztnszorszép Napközi otthonos ovodában, Napraforgó Napközi otthonos ovodában, amennyiben
az ovi-Foci Közhasznú Alapítvány a 2014/f0|5-ös TAo évben táľsasági adó kedvezményben
részesül.''

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. ápľilis l6.

Á HumánszolgáItatási Ügvosztálv Humánkapcsolati Iľoda tńjékoztatátsa alapján: a módosítással
kapcsolatos dokumentumok az OvĹFoci Ktizhasznű Alapítvány részére megküIdésre keľiiltek
2015. ápri|is27-én.

A beszámolő |ezárva: 20 1 5. máius Zf-én.
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Bęszámoló a két ülés közötti fontosabb eseménvekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A két ülés ktiziitti fontosabb önkormányzati eseményekró| az alábbi jelentést
adom:

i nn.. . i Enekes Iskola Jubileumi Konceľt a Deák Diák Altalános2015. május 6. 
ii.Ĺ;i;;;, "" .."*c nyen Zentai oszkár bizottsági elniik rir
képviselte a J őzsefválrosi Onko rmányzatot.

2015. május 7. i,,Muzsikál a család'' jótékonysági zenés délután a Losonci
itéri Altalános Iskolában. a rendezvénven Sántha Péteľné
i,
: arpolgarmes[eľ asszony képviselte az onkormányzatot.
't

iRendőľnap a Rezső téren, a megnyitón Sára Botond
alpolgáľmester úľ köszönttitte a ľésztvevőket.

alpolgármester úr és Zentai oszkáľ bizottsági

20|5. május 8.

2015. május

;elniik úľ.
*-i----------*

<. :vI. Luaovika Fesztivállo. ! ..iünnepségen ktiszöntőt
ialpotgáľmester úr.

az orczy Parkban, a megnyitĺí
mondott Sára Botond



2015. év átmenetiIeg szabad pénzeszkoz Iekötése 20í5.05.0í-05.21.időszakban

Bank futamidcĺ Lekötés
éńéknapia

Lekötés Iejárata Osszeg

Sberbank 14 nap 2015.05.06 2015.05.20 1 50 000 00c

MKB 7 nap 2015.05.06 2015.05.13 200 000 00c

Sberbank 23 nap 2015.05.06 2015.05.29 300 000 00c

Sberbank 16 nap 2015.05.13 2015.05.29 200 000 00c

MKB 7 nap 2015.05.20 2015.05.27 250 000 00c

MKB 7 nap 2015.05.20 2015.05.27 150 000 00c

lekotve osszesen 2015.05.21. Sberbank (volt Volksbank) 3 000 000 000

lekttve osszesen 2015.05,21. MKB 600 000 000

IekÖtve mindosszesen 3 600 000 000

á l |a m i hozzĄáru|áso k fo|yószá m |a S berban k (vo|t Vo| ksban k) 521 917 549

hivataI foĺviszám|a eqven|eo Sberbank (vo|t Volksbank) 88 538 9í0
koltségvetési számla egyen|ege Sberbank (volt Vo|ksbank) 375 246 718


