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Késziilt Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilet 2015.
június 4-én 08.00 órakoľ aJőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as

tár gy alőj ában me gtartott rendes ülé séről

Jelen vannak: Dr. Kocsis Máté, Balogh István, Dudás Istvánné, Egľy Attila, dľ. Erőss
Gábor, dr. Ferencz orso|ya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabff Tamás,
Kaiser József, Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sáľa Botond, Simon
György, Soós György,Zeĺtai oszkar

Távolmaradását bejelentette: Dľ. Szilágyi Demeter - képviselő
Vörös Tamás - képviselő

Jelen vannak továbbá a meghívottak:
Sántha Péteľné - alpolgármester, Danada-Rimán Edina _ jegyző, dľ. Kovács Gabriella _
a|jegyző, dr. Vitályos Fanny - Polgáľmesteri Kabinet kabinetvezetoje, dr. Dabasi Anita _
onkormĺĺnyzati főtanácsadó' dr. Balla Kata|in _ Jegyzoi Kabinet vezetĺĺje,Mátraháui Judit
_ Személyügyi Iroda vezetője, Fábián N'lárta - Belső Ellátási Iroda vezetője, Bodnár
Gabrie|la . Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Dr. Galambos Eszter - Jogi Iľoda
vezetője, Kósa Edit _ Ügyviteli |rodavezetője, Majerné Bokor Emese - Belső Ellenőrzési
Irođavezetője, dľ. Bojsza Kľisztina - Humánszolgáltatási Ügyoszály vezetóje, Hegedűsné
Kis Annamária_ Családtámogatási lrodavezetője, Kincses Ibolya - Humánkapcsolati Iroda
vezetője, dr. Kóľĺídĺ Éva - Hatósági Ügyosztály vezetője, Tĺith Csab a _ Igazgatási Iľoda
vezetője, Páris Gyuláné Pénzigyi LJgyosná|y vezetoje, dr. Hencz Adrĺenn
Gazdálkodási LJgyosztá|y ügyosztályvezetoje, Fernezelyi Gergely Sándoľ DLA
Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály vezetője,Iványi Gyöngyvér _ Főépítészi Iroda
vezetoje, Annus Viktoľ - Varosfejlesztési Iroda vezetője, Bajusz Feľenc - Kĺizteľĺilet-
feltigyeleti ÜgyosztáIy vezetője, dr. Vas Imľe - KerĹileti országgyőlési képviselő, dľ. Szabĺó
oľsolya _ Budapest Főváros Koľmányhivata|a VIII. keľ. Hivatal vezetője, Sáfrány József -
Józsefuárosi Intézméĺymuk<jdtető Központ igazgatója, Váradi Gĺzella _ Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője, Csete Zo|tán - Rév8 Zrt. mb.
cégvezetője, dr. Alfiildi Gytiľgy - Rév8 T'rt. igazgatósági tag, dľ. Pesti lvett - Kisfalu Kft.
igyvezető ígazgatőja, Mach Jĺózsef _ Uj Teleki téri piac vezetője, Kovács Barbaľa -
Józsefuaĺosi Kĺjzĺjsségi }Jźr;ak Nonprofit Kft. és a JőHír Józsefüĺírosi Nkft. igyvezető
igazgatőja, Dr. Koroknai András - Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatőja,
Koscsóné Kolkopf Judit _ Jőzsefvźrosi Egyesített Bĺjlcsődék vezetője, Kiss István _
Jőzsefvárosi Gyermekek Üdultetéséért Kozhasznű'Nonprofit Kft.. vezetője, Bonyhády Elek -
BKIK VIII. ker. tagcsopoľt elnöke, Patatics Balázs - Emberi Erőforrás bízottsági külsős tag.

Dr. Kocsis M:áLté

Tisztelettel köszönti a Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testületének ülésén megjelent
képviselőket, a Hivatal munkatáľsait azintézmény és cégvezetőket és valamennyi vendéget.

A Képviselő-testiilet 2015. évi június 4-i ülését - mely az SZMSZ 8., |0-|2. $.aiban foglaltak
alapján került összehívásra - megnyitja. Megkéri a képviselőket, hogy kapcsolják be
szav aző gépe iket a létszám me gáI|apítéls mi att.



Távolmaľadását bejelentette Vĺjľĺjs Tamás és dr. Szilágyi Demeteľ képviselő urak.
Megállapítja, hogy jelen van 15 képviselő. A minősített szótöbbséghez 70, az egyszerú
szótöbbséghez 8 egybehangző szavazat szfüséges. A következő 

'képviselő-testületi 
ülés

vaľható időpontja 2015.június 25, regge| 8 óra. Jakabfy Képviselo Ur érkezésével módosult
az egyszerutöbbséghez sztikséges szám 8-ľó1 9-re.

95 éwel eze|ott 1920. junius 4-én a Tľianoni Békediktátum aláírásáva| Magyarcrszágot
szétszakították. A nemzęt egy része és számos kultuľális érték más á|Iamhatźrai mögé került.
A történelmi Magyar Királyság ftldrajzi értelemben felbomlott, az országot feldarabolták, de
anemzeti egységet nem tudták megbontani, pedig sokan és sokszor tettek erľe kísérletet, amit
amagyarság mindig csendes fajdalommal viselt. Hosszú évekig félelem kísérte az emlékezést,
évtizedekig oltották a magyarokba, hogy nem szabad emlékezni, ez tilos' 201O-ben kimondtfü
azt, amit sokáig nem, ,,attól, hogy külĺjnbĺjző országokban élünk, egy Í7ęmzet vagyunk, és ezt
büszkén vállaljuk''. 5 éve ezen a napon anemzethatarokon átíve|o egységére emlékeznek. A
Nemzeti osszetaľtozás napja enyhítette afájđa|mat és a félelmet, és tenni akarássá fordította
minđezt. A magyaľság ennek kösz<jnhetően egyre erősebb szívében és lelkében, bátorsággal
tör elő, minden eddiginél nagyobb összetartást és teljesítméný hozhazźlnknak.

Kéri a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek. (l perces némafelállós)

Az SZMSZ 25.$ (1) bekezdés éľtelmében tźĄékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 1

stirgősségi indítvany érkezett, amelyet 2l3 napirendi pontként javasol napirendľe venni.
Szav azásr a bocsád a a siirgősségi indítváný.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megá||apítja, hogy a Képviselő-testület a sürgősségi indítványt 14 igen, 0 nem' 2
tartő zko dás sal el fo gađta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A I{ATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ szoľo g s s Éc s zÜrsÉcp s
HATAROZAT:
Í28ĺ201'5. (vI.04.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy indokoltnak |túja a stirgősség okát a süľgősségi
indítvanyként b eterj e s ztett alábbi el őterj e sĺé snél :

2t3.

2/3.

Javaslat a Mindszenty emlékhely támogatásával kapcsolatos döntések
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis tri4źrté - polgármester

14IGEN O NEM 2 TARTOZKODASSAL

Javaslat a Mindszenty emlékhely támogatásával kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



Dľ. Kocsis M.áLté
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 3/1-es napirend tegnap késő délutan kerĹilt kipostázásra.
Egy korábbi testtileti döntés éĺtelmében június 15-ig szükséges a JIK feladat e|IźLtź.sárőI

donteni, ugyanakkor aZ anyag terjedelme elég nagy, tehát két lehetőség van' vagy olvasási
sztinetet tartanak és megÍárgyalják ma, vagy jövő héten ľendkívÍlli ülést taľtanak, és akkor
targyaLjttkmeg egyetlen napirendi pontként. Komássy Akos képviselőnek adja meg aszőt.

Komássy Ákos
Szeľinte a június 25-i ülés napirenđjébe ferjen bele ennek amai 3/l-esnek az elfogadása, jelzi,
hogy jövő héten nem tud részt venni a rendkívĹili ülésen, ha megtaľtásra keľĹil, mert külftjldön
fog tartózkodni.

Dľ. Kocsis M.áúé
Y áIaszađásr a me gađj a a szőt J e gy zó As szonynak.

Danada.Rimán Edina
A megelőző testületi üléseken dönttjttek az átszervezésekĺől. Június 15-től a Kisfalu Kft. fogja
ellátni a Jőzsefvárosi Intézményműkĺĺdtető Központ ťe|adataít, ennek a kereteit, a szetzodést'
azt mindenképpen június 15-ig el kell fogadni, továbbá a munkavállalók kiéľtékesítésének is
határidőben az Mt szerint meg kell ttjrténnie, így nem Lehet 25-én táĺgya|ní, ezért 1'stte a
Polgáľmesteľ Úr azt a javaslatot, hogyha ma nem l;rrtJaktárgyalźsra alkalmasnak, akkor jövő
héten taľtsanak egy rendkívüli ülést.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Erőss Gábor képviselőé a sző.

Dr. Erőss Gábor
Az érdemi olvasási sziinetet el tudja fogadni, csak az ne 5 perces, hanem legalább
legyen. Másrészt kéľi, hogy az e|őteqesztések az SZMSZ-ben rcgzített hataridő
étkezzenekmeg

Dľ. Kocsĺs lN{áfté

Megadj a a szőtKomássy Képviselő Úrnak.

Komássy Ákos.
Ahatáĺozati javaslat a7-I4. pontig szőI a JIK utódlásaľól, aztma, vagy legkésőbb június 15-

ém el kell fogadni. Az első 6-ot táémę a június 25-i testiileti ülésen meghozni, azok is olyan
dcjntések, amelyeknek mar vannak e|ozményei és nagyjából kikalkulá|hatő, hogy mi |esz a
többségi akatat, de arról volt vita korábban is.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Ezt averziőt aHívatal kevésbé támogatja, mert ketté is kell szedni és két ülés is ke|Ihozzá.
Megadja a szőt Kaiser József képviselőnek és javasolja, hogy utana tartsanak olvasási
sztinetet.

fél órás
szerint



Kaiseľ József
Mivel eZ egy hosszan előkészített folyamat, senkit nem érhet váratlanul, úgyhogy ő is
támogatja a napirend mai ülésen való megtárgyaltsát.

I)r. Kocsis Máté
A módosított napirendet bocsátja szavazásra.

1. Zárt iilés keľetében tárgya|andó előterjesztések

1. Javaslat a Corvin Sétány Pľogram keretén beliit bérleti jogviszony pénzbeli
megváltással tiirténő megszĺintetéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Csete Zo|tán- Rév8 Zrt. mb. cégvezeto

2. Váľosrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

1. Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III. megvalósításához kapcsolódó
d ii ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

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

2. Javaslat ^ 
ľľn_xoz ,B, páiyázat kapcsán megktitiitt Támogatási

Szeľződések módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis iľ;ĺ.túé _ polgármester

Zentai oszkĺír - képviselő

3. Javaslat 
^ 

Mindszenfy emlékhely támogatásáva| kapcsolatos dtintések

(íľásbeli előterjeszés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester



3. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľjesztések

1. Javaslat tinkoľmányzati intézmények áta|akitásálval kapcsolatos dtintések
meghozatalára
(írásbeli előteľjesztés, PoľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Sántha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat a Budapest Jĺózsefváľosi onkoľmányzat tulajdonában álló lakások
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéľől szóló
1'6 12010. GII.08.) számrĺ tinkoľmányzati rendelet mĺídosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Táľsasházi Pá|yázatokat Elbíľáló Munkacsopoľt tagiainak
kijelłiléséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a nem lakás célú ingatlanok béľleti díjáró,l szóló képviselő.testületi
határ ozat mó d o s ítás áľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis l|i4áté - polgáľmester

3. Javaslat az ,,onkoľmányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
tá m o ga tá s ár a,, tár gy űt p á|y ázat b eny új tás á ľa
(írásbeli előteľjesztés)
Előteľj esĺő : Dr. Kocsis llĺĺ.áté - polgármester

5. Humáns zo|gá|tatással kapcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat alapítványok támogatására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ldáté _ polgĺĺrmesteľ

Sántha Pétęľné _ alpolgármester
Kaiser József - képviselő

2. Javaslat a Heim Pál Alapítvánnyal együttműködési megáIlapodás
megkiitésére
(írásbelí előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Sáľa Botond - alpolgáľmester



3. Javaslat háłzigyermekoľvosifeladatokellátásánakbiztosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4áté - polgármester

4. Javaslatĺóvodákfejlesztésénektámogatására
(írásbeli előteľj esztés, PoTKEZBESITES)
Eloterjesztő: Dr. Kocsis Ili4láté - polgármester

Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekrő|, a
jelentősebb eseményekről és az tinkormányzati pénzeszköziik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegiĺ lekiitéséľől
(írásbeli tájékońatő)
Előteľjesaő: Dľ. Kocsis };4láté - polgármester

Dr. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 2 brtőzkodással a napirendet
elfogadja.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHc. Z EGYS ZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcBs
HATÁRoZAT:
12gt2015. (vI.04.) 14IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napiľendi

1. Zárt iilés keretében tárgyalandó előteľjesztések

1. Javaslat a Coľvin Sétány Pľogľam keretén beliil bérleti jogviszony pénzbeli
megváltással töľténő megsziintetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Csete ZoItáĺ_ Rév8 Zrt. mb. cégvezető



2. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

1. Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III. megvalĺísításához kapcsolódó
d öntés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis lll{áté - polgármesteľ

Egry Attila - alpolgármesteľ
Kaiseľ József - képviselő
Balogh Istvlín - képviselő

2. Javaslat a ľnn_roz ĐB', pállyázat kapcsán megkłittitt Támogatási
Szeľződések módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }láté _ polgĺĺrmester

Zentai o szkár - képviselő

3. Javaslat a Mindszenty emlékhely támogatásával kapcsolatos dtintések

(íľásbeli előterj eszté s, P o.ľĺ<ÉzB E S ÍTÉ S )
Előteľjesaő: Dr. Kocsis }i4áté - polgármester

3. Gazdáikodásto Gazđaságĺ Táľsaságokat érintő előteľjesztések

1. Javaslat łinkormányzati intézmények átalakításźlval kapcsolatos dłintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés, póTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }iláté - polgáľmester

Sántha Péterné - alpolgaĺmester

2. Javaslat a Budapest Jőzsefvárosi Onkoľmányzat tulajdonában átló lakások
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéľőt szólĺi
16 l20 10. (III. 08.) számű iinko ľmányzati ren d elet módos ításár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ldáté - polgáľmester

4. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló' Munkacsoport tagiainak
kijeliiléséľe
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l|ĺ4até _ polgĺĺrmester



2. Javaslat a nem lakás célú ingatlanok bérleti díjáról szóIó képviselő-testületi
határ ozat m ó d os ítás ára
(írásbeli előteľjesĺés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis }i4áté - polgármester

3. Javaslat az ,,onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
tá m o ga tá s ár a,, tár gy ű p á.Jy ázat b enyrĺ j tá s á ľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľláté _ polgármesteľ

5. Hum ánsz o|gź,Jtatálssal kapcsolatos előterj esztések

t. Javaslat alapítványok támogatására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Sántha Péteľné _ alpolgáľmesteľ
Kaiser József - képviselő

2. Javaslat L Heim Pál Alapítvánnyal egyiittműkłidési megállapodás
megkiitésére
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Saĺa Botond - alpolgáľmesteľ

3. Javaslat házi gyermekorvosi feladatok ellátásának biztosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjeszto: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

4. Javaslatóvodákfejlesztésénektámogatására
(íľásbeli előterj esaés, P oTKEZBES ITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺĺ.áté - polgármester

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteľi tájékoztatő a |ejárt haárĺdejĺĺ testůileti határozatok
végrehajtásáľól, az e|őző ülés óta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekről és az tinkormányzati pénzeszközök átmenetileg
szabadrendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jellegű lekiitéséľől
(írásb e li táj ékoztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis Nĺáfté
Zártulés következik, kéri, hogy a jelenlévők biztosítsák ennek feltételeit.



1. Zárt ülés keľetében tárgya|andó etőterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat a Corvin Sétány Program keretén beliil bérleti iogviszony pénzbeli
megváltással töľténő megszĺintetéséľe
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Csete Zo|tán- Rév8 Ztt. mb. cégvezetó

zĺF(r ÜI,ns

A napirend tárgyaldsa zlźrt iilés keretében történt az Mötv. 46. s @ bekezdésének c.) pontja
értelmében. A napírend tdrglaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 130/2015. (W.04.)

szdmú ltatározatot a aźrt iilésrdl készíilt jegyzőkönyv tartalmazza.

2. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztés

Napĺrend 2l1. pontja
Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III. megvalĺísításához kapcsolódó
d ti ntés ek m eghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjeszto: Dr. Kocsis Máté - polgármester

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

Dľ. Kocsis Máté
A napirenđ vitźIjźńmegnyitja. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úľnak.

Komássy Ákos
Az előterjesztést és annak pozitív kĺivetkezményeit abszolút tźmogatja. Tegnapelőtt a Rév8
munkatĺíľsaival együtt részt vetĹ az Eurőpai Bizottság 2nd European Cities címet viselő
konferenciájrín Bnissze|ben, amelynek az egyik kiemelkedő példaéľtékú fejezete a Magdolna
Negyed Programnak az ismeľtetése és az azt bemutató kiállítás volt. Kifejezetten kiemelten
keze|ték (Corina Cretu varospolitikáért felelős európai biztos és Valteľ Deffaa, az Ewőpai
Bizottság várospolitikáéľt és regionális fejlesztésért felelős főigazgatősagánakafőigazgatőja)
a Magdolna Negyed Pľogramot mint a szociális rehabilitáció iskolapélđáját és kifejezetten
nagy figyelmet és elvi támogatást kapott arehab1|ítációs pľogľam.Bízikabban,hogy azottani
megkeresések, illetve az a|tematív bľĹisszeli központi páIyázati lehetőségek segítségével
hosszútávon is tehetĺek azért, hogy a Magdolna Negyed Program utóélete a progľam
befejezése után, további fejlesztések a Magdolna Negyed gyaľapodása éľdekében külső
fonásból ťlnanszítozhatók legyenek és je|ezni akatta, hogy kifejezetten nagy nęmzetközi
sikere vaÍr a Magđolna Negyed Progľam eredményeinek, büszkék lehetnek rá, és a RévS
kollegák szakmai munkájára is büszkék lehetnek, mert olyan szintíinemzetkozi elismeľtséget
hoznak a kerÍilet rehabilitációs munkáj ának, arnit bármelyik európai város önmagában is
btiszkén vá|Ia|na. Fontosnak taľtja és fontosnak tartotta a Magdolna Negyed Progľam kapcsán
elmondani.



Dr. Kocsis M:áLté
Kciszöni a Képvisel ő Űr szavait., azt is, hogy részt vett ezeÍ7 a tanácskozttson és képviselte a
kerületet. A Rév8 munkataľsainak megköszoni az elvégzett munkát. Mindenféle alantas
politikai vád fogalmaződna meg velük szemben, ami nem lenne helyes ebben ahelyzetben,
ez'ért. aĺľa' kéľ minden politikai jelĺilő szęrvezęt képviselojét, hogy legalább egy gratulálok
szóval forduljon a Rév8 felé és akkor így elég kellemessé válik a mai beszélgetés. Megadja a
szót Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dľ. Eľőss Gábor
Gľatulál a sikeres programokhoz ugyanakkor auguszfus végével kifut sok minden, ami az
előterjesĺésben is szerepel. Hogyan tovább, ta|áĺ egy alkalom ana, hogy egy sikeres
programok továbbviteléről is gonđolkodjanak, hogy ne maradjonmagtna a Magdolna Negyed
osztőI kezdve sem.

Dr. Kocsis Máté
Ami most koncepcionálisan fontos lenne a következő egy évben a Magdolna Negyed kapcsán,
az,hogy nézzékmeg, hogy mit értek e|mindezzel. Kell nézniük egy 2005-ös állapotot és kell
nézru egy 2015-ĺis állapotot. Ez egyébként egy sok gľafikonos, sokvizsgálatos ügy kéne, hogy
legyen. Az mind szép és jó, hogy jók a program ĺjtletek, és jól is valósultak meg. Nemcsak a
RévS, hanem minden kozremúkcjdő, aki ebben résń. vett, begyűjtöttek mindenféle
elismeréseket, de meg kell nézni, hogy mindez a társadalmi vetületet tekintetbę véve mit
jelent. Életminőség, életköľülmények javulásában, jövedelmi helyzetvá|tozts, munkahely
lehetőségek vizsgá|ata, hogy ez egyáItalźtn segített-e a munkahelyek létrejottében. Meg kell,
hogy nézzék, hogy sikeľĹilt. Volt harom üteme, körülbeliil 7 milliárd foľint plusz az
<inkoľmányzati szerepvállalásokkal, de egy nagyon jelentős ráfordítás, voltak kĺizteľĺ'ileti,
társasházi részei, és voltak a szoft elemei, a társadalmi pľogramĺ észei. Most nézzék meg, és az
ott élőket is kérďezzék meg, hogy 2005 és 2015 köz<jtt szerintífü mi változott a Magdolna
Negyedben . Utána áttérhetnek a bárminęmű folytatásara, de azza| együtt jobban koncentľálna
az orczy-negyed problémáira, az eróforrásaikat arra terelné át egy picit. Ez nem jelenti azt,
hogy felejtsék el a Magdolna-negyedet. De azt kéri, hogy abban vegyenek részt, hogy az
előbb említett munkát elvégezzék a program zárástú követő félévben, egy évben'
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIźts nem érkezett, ezért a napiľend vitáját|ezárja
és szav azásra b o c sátj a a határ o zati j avas latot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a)T4l4 Tehetséggondozás és aG2l6 Kirekesztett nők foglalkońatźsa és rehabilitáciőja
projektelemek végrehajtásáĺak vá|toztatása érdekében módosítja a 94l20I5' (IV. 16.)

számu képviselő-testületi határozat 6. pontját és hozzźĄárul az onkormźnyzat és a
Józsefuárosi Közösségí Hźnak Nonprofit Kft. közĺjtt a pľojektmegvalósító szervezeti
feladatokat taftaImaző Feladat-ellátási szerzodés módosításźůloz az aIábbiak szeľint:
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Szolsáltatás
0s.31-
08.30

08.31-
T2.31

Osszesen

G1

A Kesztyiígyár Kĺĺzösségi Ház Gl
programj ai (ezen belül: készsógfcj \cszto
képzések, 1 0 osztályo s fe|zárkőnatő
képzés)

1 417 0x 1417

G2

A Kesztyĺĺgyár KĺizösségiHáz G2
pľogramj ai összesen (ezenbelül:
álláskereső klub, ''Üdv a klubban'',
Alacsony iskolai v é gzeÍÍsé guek straté giái)

931
0*

931

Női csopoľt +1 581 +I 984 +3 565

T2l
I

KesztyĹĺgyar Közössé gi Haz programj ai 5 595 0{< 5 59s

T2l
1I

Keszfyűgyáľ Közössé gi Haz eszközok
kĺiltsége

555 740 r 295

T4/
4

Tehetséggondozás +1 943 0 +I 943

*Kesztyűgyaĺ progľamjai esetében a bérfinaĺrszírozást a Kft. tlímogatása tartalmazza.

b) felhatalmazza a polgármestert a 2015. decembeľ 31. napjáig tartó Feladat-ellátási
szeruő đés mó do sítás án ak aláir ás ár a.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11604 címen beltil - ĺinként
vállalt feladat _ đologi kiadások _ T4 Szociális pľogramok - előiľrínyzatárő| 1.984,0 e Ft-
ot átcsoportosít a dologi _ G2Foglakoztatásí pľogľamok _ e|őfuźnyzatra.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 5.június 4.

2. módosítja a 94l20I5. (N.16.) számt képviselő-testületi határozat 5. pontját az a|ábbiak
szerint, és hozzájárul a Magdolna Negyed Pľogľam III. projekt megvalósításához
kapcsolódó a|ábbi feladatokĺa kłlzbeszerzési eljĺírások lebonyo|ítźlsźthoz az alábbiak
szerint:

L1.



Szo1sáltatás 05.3 1-08.30 08.3r-12.3r Osszesen

T512 A Kálvária téri szociális pľogram 3 483 3 119 6 602

T ált Szupervízió r 595 2 r27 3 722

3.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 5. június 4.

a) módosítja a Képviselő-testiilet 94l20I5. (IV.ló.) sztlmű hatćľozat 3. a) pontját az
a|ábbi két helyiség vonatkozźsában a kovetkezők szerint: az alábbi önkormányzati
tulajdonban á11ó helyiségeket a meghatározott funkciókra és időszakban téľítésmentesen
hasznáIatba aĄa a Józsefrárosi Közösségi Hazak Nonproťrt Kft. számára, és felkéri
Kisfalu Kft-t a hasznáIati megállapodás elkészítéséľe.

1.Iľoda: Cím: Magdolna u'' 4]. (hrsz.:35421); Funkciő: G2l3 Munkába állást segítő

klubok - Női csopoľt. Időszak : 2015'06.I 5.-20I 5 .I2.3 I.

2. Iroda: Cím: Dankó u. 40. (hrsz.:35477); Funkció: T4l4 Tehetséggondozás.; Időszak:
201 5.06.r 5.-20r 5.r2.3 1 .

b) a Budapest VIII. kerĹilet, Dobozi utca 13. sztlm alaÍtí önkormányzatit]J|ďJdonban álló
telket 2015.|2.31-ig térítésmentesen haszná|atba ađja a Józsefuaľosi Közösségi Htvak
Nonprofit Kft.. szźmźra kĺizösségi kert céIjara és felkéri Kisfalu Kft-t a hasznáIati
megállapodás elkészítésére.

c) feLhatalmazza a Jőzsefvtnosi Közcisségi Házak Nonprofit Kft. és a Kisfalu Kft.
ngyvezetojét ahatározat a-b) pontja szerint ahaszná|ati megállapodások aIáirásáľa.

Felelos: a) pont esetén polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója' b) pont esetén a
Jőzsefvárosi KözĺjsségiHtuakNonproÍit Kft. és a Kisfalu Kft. tigyvezetője

Hataľidő: a) pont esetén zUls.junius 4., b)-c) pont esetén z)Is.június 15.

a) módosítja a 9412015. (N.16') számű képviselő-testületi hatátozat 8. pontjźŃ az
alábbiak szeľint:

megbízza Rév8 Zrt-t a20I5. augusztus 30-i határidőigl.artő pľojektidőszak'ľaa,,T3l4 99-
es busz kísérleti pľojekt'' és ,,T313 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv
(viktimizációs srrrvey' antiszoc. teammunka)'' pľojektelemek fennmaradó komplex
feladatainak teljes k<inĺ ellátásáva| a következők szeľint éshozzájárul az onkoľmányzat
és Rév8 Zr:t. kozott a feladatainak ellátására meskötött mesbízási szetződés 3. számú
módosításához:

T3l3 Brinmegelőzési stratégia, cselekvési terv:

- a lefolytatott közvélemény-kutatás és szahnai egyeztetések a|apján elkészített
stratégiához kapcsolódó szakrnaí háttérelemzések elkészíttetése és lakossági
véleményeńetése.

4.

t2



T3l4 99-es busz kísérleti projekt

- tľéningek (buszvezetők, kĺjzterĹilet-felügyelők, önkéntesek, koľtárs segítők
kommunikációs' szociális segítő, ĺjnvédelmi képzése, konzultációk);

- toleranciát népszerűsítő akciók, workshopok szewezése, tervezési feladatok, nyomtatás,
díj ak, gy ártási feladatok ;

- 99-es buszmegállókhoz kapcsolódó design feladatok, teľvezés, kivitelezés.

b) Rév8 Zrt. a hatátozat a) pontjában rész\etezeLĹ feladatok e|látástLéÍt a ,,T3l3
Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszoc. teammunka)''
projekt esetében bľuttó 1.350 e Ft, a ,,T3l4 99-es busz kísérleti projekt'' esetében bruttó
14.918 eFt dť1azásban részestil.

c) felkéri a Rév8 Zrt-t a megbizási szerződés móđosításának elkészítésére és felkéri a
polgármestert annak a|áír ásźr a.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármester, b) pont esetén Rév8 Zľt.
Határidő: 2015.június 4.

5. a 4. pontban foglaltak miatt az onkormrányzatkiadás 11604 címen belül _ önként vá||a|t

feIadat beruházások bútoľok beszeruésę e|őirźnyzatźrőI 3.368,0 e Ft-ot
átcsoportosít a dologi - T3 Bűnmegelőzési programok _ e|óirźnyzatra a Rév8 Zľt.
díjazasa címén.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015.június 4.

6. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló rendelet kĺlvetkező módosítástná| a
határ ozatb an fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáľidő: a kĺiltségvetésľől szóló rendelet következő módosítása

7. a) kezďeméĺyezi az MNPIII projekt befejezési határidejének 2015.08.30-ró1
20 1 5. 1 0. 1 5-re történő módosítását.
b) a határozat a) pontja alapjan kezdeményezi a KMOP-5.1.IlB-12-k-2012-0001
azonosító számu, a Budapest-Jőzsefváros Magdolna Negyed Progľam III. pľojekt
Támogatási Szeľződésének módosítását.

c) felkéri a Rév8 Zrt.-t a Támogatási Szerződés módosítás dokumentációjának
ö s sze ál l ítás fu a és benyúj tás ar a a Ko zr ęmfü ö dő S zeru ezet f e|é.

d) felkéri a polgármestert a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi
dokumentum aláírásźra és Pľo Regio Közép-Magyarctszági Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Kozhaszn,ű Kft. részére történó benyújtására.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiđő: 20I 5. iúnius 4.

.i:
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Dľ. Kocsis lĺ'áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT AL:elIZ MtNo S ÍTETT S ZóToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
131ĺ2015. (vI.04.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) T4l4 Tehetséggondozás és a G2l6 Kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitáciőja
projektelemek végrehajtásának váItoztatása érdekében módosítja a 94lf0l5. (IV.16.)

számu képviselőtestĹileti határozat 6. pontját és hozzájáľul az onkotmćnyzat és a
Józsefváľosi Közösségi Hźnak Nonprofit Kft. kĺjzĺjtt a projektmegvalósító szervezeti
feladatokat tarta|maző Feladat-ellátási szerzođés módosítźsźlhozazalźlbbiak szerint:

Szolsáltatás
05.31-
08.30

08.31-
T2.31

Osszesen

G1

A Kesztyĺĺgyár Közös ségi Ház GI
progľamj ai (ezen beltil : készségfej lesztő

képzések, 1 0 osztályo s fe|zárkőńatő
lrÁnzéc\

1 417 0* I4I1

G2

A Kesztyűgyár Közĺis ségi Ház G2
programjai összesen (ezen belül:

álláskereső klub, ''Üdv a klubban'',

Alacsony iskolai végzettséguek stratégiái)

93r
0ł<

931

Női csoport +1 581 +1 984 +3 565

T2/
I

Kesńyugy ár Közcl sségi Ház pr o gr aĄa1 5 595 0* 5 595

T2l
1

Kesztyűgyáľ Közössé gi Ház eszközök
kciltsége

555 740 Í f95

T4/
4

Tehetséggondozás +1 943 0 +I 943

* Ke sztyűg y áĺ pr o gr amjai e s etéb en a bérfi nans zír o zást a Kft . tźlmo gatása tarta|mazza.

rl
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b) felhatalmazza a polgáľmestert a 2015. december 3I. napjálg taľtó Feladat-el|átási
szer ző đé s mó d o s ítás á nak a|áir ástĺr a.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiaďás 11604 címen belül - önként
vá||a|t feladat _ dologi kiadások - T4 Szociális progĺamok _ előirányzattrőI 1.984'0 e Ft-
ot átcsopoľtosít a dologi - G2Foglakoztatási programok - clóirányzatra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2)I5.június 4.

2. módosítja a94120|5. (IV.16.) számu képviselő-testületi határozat 5. pontját azalábbiak
szeľint, és hozztljáĺul a Magdolna Negyed Program III. projekt megvalósítźstlhoz
kapcsolódó alábbi feladatokľa kozbeszerzési eljarások lebonyo|itástlloz az a|ábbiak
szeľint:

Szolsáltatás 0s.31-08.30 08.31-12.31 Osszesen

Ts/f A Kálvária téri szociális progľam 3 483 3 rt9 6 602

T ált Szllpeĺvíziő I 595 2 r27 3 722

Felelős : polgiíľmester
Határidő: 20| 5.június 4.

3. a) módosítja a Képviselő-testület 94l20I5. (IV.16.) szám,Ú hatáĺozat 3. a) ponť1át az
alábbi két helyiség vonatkozźsában a kĺjvetkezők szerint: az a|ábbi oĺlkormźnyzati
tulajdonban ál1ó helyiségeket a meghatźrozott funkciókľa és időszakban térítésmentesen

haszntůatba ađja a Jőzsefvárosi Kĺjzĺjsségi Htzak Nonprofit Kft.. szálmáĺa, és felkéri
Kisfalu Kft-t a haszná|ati megállapodás elkészítéséľe.

1.Iroda: Cím: Magdolna u'.47. (hrsz.:35421); Funkció: GZB Munkába állast segítő

klubok - Női csopoľt. Időszak: 2015.06.15.-2015.12.31.

2. Iroda: Cím: Dankó u. 40. (hrsz.:35477); Funkció : T4l4 Tehetséggonđozźs.; Időszak:

20r 5.06.r 5.-20r 5.12.3 t.

b) a Budapest VIII. keriilet, Dobozi utca 13. szám aIatti önkormányzati fiilajdonban álló
telket 2015.12.31-ig térítésmęntesen haszná|atba adja a Józsefuĺáľosi KĺjzösségíHźľak
Nonpľofit Kft.. szźtmáĺa kĺĺzösségi kert céIjáĺa és felkéri Kisfalu Kft-t a hasznźlati
megállapodás elkészítésére.

c) felhatalmazza a Jőzsefvźlrosi Közĺisségí Htzak Nonprof,lt Kft. és a Kisfalu Kft.
llgyvezetójét ahatźrozat a-b) pontja szerint ahaszná|ati megállapodások aIáírźsźra.

Felelős: a) pont esetén polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatója' b) pont esetén a
Józsefuárosi KözĺjsségiHźzak Nonprofit Kft. és a Kisfalu Kft. ügyvezetoje

Hataridő: a) pont esetén 2015.június 4., b)-c) pont esetén 2015.június 15.
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4. a) módosítja a 9412015. (N.16.) számű képviselő-testületi határozat 8. poĺtját az
a|ábbiak szeľint:

megbízza Rév8 Zn-t a20I5. augusztus 30-i hatáľidőiglartó projektidőszakĺa a ,,T3/4 99-
es busz kísérleti projekt'' és ,,T313 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv
(vilctimizációs survey' antiszoc. teammunka)'' projektelemek fennmaradó komplex
feladatainak teljes korú el|átásáva| a következők szerint éshozzájárul az onkormányzat
és Rév8 Zrt. kozött a feladatainak e||ětására meskotött męsbizási szerzőđés 3. számú
módosításához:

T3 /3 Bűnme gelőzé si str atégia, cselekvési terv :

- a lefolytatott közvélemény-kutatás és szakmai egyeztetések alapjtln elkészített
stratégiához kapcsolódó szakmai háttérelemzések elkészíttetése és lakossági
véleményeńetése,

T3l4 99-es busz kísérleti projekt

- tréningek (buszvezetők, kozterület-felügyelők, önkéntesek, kortáľs segítők
kommunikációs, szociális segítő, önvédelmi képzése, konzultációk);

- toleľanciát népszeriĺsítő akciók, workshopok szeľvezése, tervezési feladatok, nyomtatás,
dij ak, gy árttsi fe ladatok ;

- 99-es buszmegállókhoz kapcsolódó design feladatok, teľvezés, kivitelezés.

b) Rév8 Zrt. a hatźtrozat a) pontjában részIetezett feladatok e||átásáért a ,,T3l3
Biĺnmegelőzésí stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszoc. teammunka)''
projekt esetében bruttó 1.350 e Ft, a ,,T3/4 99-es busz kísérleti projekt'' esetében bruttó

14.9L8 eFt díjazásban részesül.

c) felkéri a Rév8 Zrt-t a megbizźsí szerződés módosításának e|készítésére és felkéri a
polgármestert annak a|áírźsfu a.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármester, b) pont esetén Rév8 Zľt.
Határidő: 2015.június 4.

a 4. pontban foglaltak míatt az onkormányzatkiađás 11604 címen belül _ onként vállalt
feladat -bęruházások _ bútoľok beszerzése _ e|oirtnyzatárőI3.368,0 e Ft-ot átcsoportosít
a dologi - T3 BrĺnmegeLőzésipľogramok _ elóirźnyzatraa Rév8 Zrt. đi1azása címén.
Felelős: polgármester
Hattnido: 20I 5 .június 4.

felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló ľendelet k<jvetkező módosíttsźná| a
hatźr o zatb an fo gl altakat ve gye f i gyel emb e.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a kĺiltségvetésről szóló ľendelet következő módosítása

a) kezdeméĺyezi az MNPIII projekt befejezési hatĺíridejének 2015.08.30-ľól
201 5. 1 0. 1 5-ľe történő módosítását.

5.

7.
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b) a haÍározat a) pontja a|apján kezdeményezi a KMOP-5.1.IlB-I2-k-2012-0001
azonosító számu, a Budapest-Jőzsefvőłos Magdolna Negyed Pľogram III. projekt
Támo gatás i Szerzódésének módosítását.

c) felkéri a Rév8 Zrt.-t a Támogatási Szerződés módosítás dokumentációjának
ö s szeállítás ár a és benyúj tásáľa a Közľeműködő S zeľve zet feIé.

ĺl) felkéľi a polgáľmesteń a móĺĺosítási kérelem és ahhoz kapcsolĺiĺĺĺi valamennyi
dokumentum a|tirására és Pro Regio Kozép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Ktjzhasznú Kft.. részére t<jrténő benýjtásara.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2015. iúnius 4.

Napĺľend 2l2.pontja
Javaslat a ľpn-roz ,,B,, páiyázat kapcsán megktitött Támogatási
Szeľződések módosÍtására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Zentai oszkár - képviselő

Dľ. Kocsis Nĺáté
A bizottság az eLotetjęsztést megtźrgyalta. Kérdés, hozzászőlás hiányában a napiľendi pont
táĺgya|ását|ezźnja.Szavazásrabocsátjaahatźtrozati javaslatsoľt.

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. etfogadja a Fővaĺosi és Józsefuaľosi onkormźnyzatkcjzött létrejött, a ,,JAT1Z}TÁRSAK
III. János Pál pápa téri játszotér funkcióbővítő megújítása,' címu pá|yázat

megvalósítására vonatkoző Tźmlogatźsi Szerződés hataridejének 20|6. december 3l-re
ttjrténő módosítását, egyben felkéri a polgármesteľt, hogy kezdeményezze a Fővarosi
onkorm anyz atĺáI a hatźriđő mó do s ítás befo gadás át.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. iúnius 4.

2. feLhata|mazza a poLgáľmestert a Fővárosi és Józsefuárosi onkormányzat kozött a
,,JÁTSZóTÁnse.r _ II. János PáI pápa téri játszőtér funkcióbővítő megúj itása,, cimu
pá|yázat megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 1. pont szerinti
módosításának a|ttittsára. abban az esetben . ha a Fővárosi onkoľmányzat a módosítást
befogadta.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015.június 4.

3. elfogadja a Jőzsęfvárosi onkoľmźnyzat és a Népszíĺlház Kör a Polgári Éľtekekert
Egyesiilet között létrejött, a ,,JłTszorÁns,ł.r _ II. János Pál pápa téri játszőtér
funkcióbővítő megtĄitásď' címti pá|yazat megvalósításaľa vonatkozó Támogatási
Szerzódés módosítását az alábbiak szerint:
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a) a progľam megvalósításának határideje 2016. december 01-re módosul.

b) a program megvalósítása során a Népszínhaz Kor a Polgáľi Éńékekért Egyesület a
nem beruházási tevékenységek lebonyolítását vállalja bruttó 14 millió forint értékben,
a töb b i pro gramelem l eb o nyo 1 ítását az o nkorm án y zat hajtj a vé gľe,

c) az onkormáĺyzat szám|ájára a 36.000,0 e Ft visszaÍizetési kötelezettség határideje a
módosított szerződés a|áfuásźtt kĺjvető 3 munkanap.

4. fe|hatalmazza a polgźlrmestert a 3. a) pont szerint módosított Támogatási Szerződés
aIáirásźĺra, abban az esetben, ha a Fővaľosi onkormtnyzat az I. pont szeľint a módosítást
befogadta.

Felelős: polgármester
llatfuiđő: 2015. iúnius 4.

5. fe|hatalmazza a polgátmestert a 3. b) pont szerint módosított Támogatási Szeľződés
alźirtsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.június 4.

6. a 3. pontban foglaltak miatraz

a) az onkormányzat 11605 cím - cjnként vźilalt feladat _ bevételi felhalmozási célú
támogatások á||aÍr.jháńartáson kívrilľől e|óirányzatát és a kiadás benlhźľ;ás e|oirányzatát
36.000,0 e Ft-tal megemeli.

b) az onkormanyzat 11605 cím _ önként vállalt feladat _ kiadás fe|halmozási célú
tźtrnogatás á||arnháńar.táson kívĹilre előirányzatárő| 8.100,0 e Ft-ot átcsoportosít a
bervhźnáseloirányzatára.

c) felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetésľől szóló rendelet következő módosításáná|
a 6. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határído: a)-b) pont f0I5'jtlnius 04., c.) pont legkésőbb2015' december 31.

Dr. Kocsis Nĺ'áúé
Megállapítja, hogy 14 ígen, 1 nem, I tartőil<odással a Képviselő-testtĺlet elfogadta a
határozatot,

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvIsBro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALIH)Z ľĺľlĺo s ÍľpTT SZóTOBB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
132ĺ2015. (W.04.) 14IGEN 1 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy đönt, hogy



1. elfogadja a Fővárosi és Józsefvárosi onkormtnyzatk<jzcjtt létrejött, a,,JłTszoľÁnser
u. Jrínos Pál pápa téri játszőtéľ funkcióbővítő megújításď' című pá|yazat

megvalósításáľa vonatkoző Támogatási Szerződés határidejének 2016. december 31-re
történő módosításat' egyben felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővarosi
onkormány zatná| a hattriđo mó do s ítás befo gadás át.

Felelős: polgármester
Hatarido : 20| 5 .június 4.

fe|hatalmazza a polgármesteľt a Fővárosi és Józsefuárosi onkormányzat kozott a
,,JATSZOTARSAK _ II. János Pá,| pápa téri játszőtér funkcióbővítő megújítćLsď, cimlJ
páIyázat megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 1. pont szeľinti
módosításának aláírására. abban az esetben"ha a Fővaľosi onkoľmanvzat a módosítást
befogadta.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015.június 4.

elfogadja a Jőzsęfvárosi onkoľmányzvt és a Népszírlhaz Kor a Polgáľi Értokekeĺt
Egyesület között létrejtitt, a ,,JATSZOTARSAK _ II. Janos Pál pápa térí játszőtér
funkcióbővítő megújítása,, cimu ptiyázat megvalósításáľa vonatkozó Támogatási
Szerzőđés módosítását az a|źhbiak szerint:

a) a pľogľam megvalósításának hatáĺideje 2016. december 01-re módosul.

b) a program megvalósítása soriíľl a Népszínház Kor a Polgári Értekekert Egyestilet a
nem beruházásitevékenységek lebonyolítását vállalja bruttó 14 millió forint értékben,
a többi pľo gľamelem leb onyo lítását az onkorm áľly zat hajtj a vé gre,

c) az onkormányzat szźm|ájara a 36.000,0 e Ft visszafizetési kötelezettséghatárideje a
módosított szerzodés aláíttlséń követő 3 munkanap.

feIhatalmazza a po|gáĺmesteľt a 3. a) pont szeľint móđosított Támogatási Szerződés
a|áítźsźtta, abban az esetben, ha aFővtttosi onkormtnyzat az I. pont szerint a módosítást
befogadta.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2015.június 4.

fe|hata|mazza a po|gtlrmestert a 3. b) pont szerint módosított Támogatási Szerződés
a|áirásáta'

Felelős : polgiírmester
Hataridő: 20|5.június 4.

2.

3.

4.

5.
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6. a 3. pontban foglaltak miaÍt az

a) az onkormźnyzat 11605 cím _ cjnként vállalt feladat - bevételi fe|halmozási célú
támogatások áIlaĺĺ.háztaľtáson kívtilről elókáĺyzatát és a kiadás beruházás e|őirényzatźń
36.000,0 e Ft-tal megemeli.

b) az onkormányzat 11605 cím - önként vállalt feladat - kiadás ťelhďrmozźtsi célú
támogatźs á|lanháztartáson kívĹĺlre elófutlnyzatárőI 8.100,0 e Ft-ot átcsoportosít a
b eruhazás előír ány zatár a.

c) felkéľi a polgármestert, hogy a koltségvetésről szóló rendelet kĺivetkező módosításánáI
a 6. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) pont 2015.június 04,c.) pont legkésőbb 2015. december 31.

Napirend 213. pontja

meghozata|áta
(írásbeli előterj esĺés, póľKÉzBESÍTÉS)
Előterjeszto: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis M:áté
A napirend vitźljátmegnyitja. Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ha jól emlékszik, 8 millió foľintot állítottak be a koltségvetésben effę atérre. Most kaptak egy
16 mitliós tervet, ami olyan tételeket tartalmaz, aĺĺit az onkormĺányzattó| még pluszban kér.
Kérdezi, hogy akkor ez a ťlnarlszirozás ez hogy fog ĺjsszeállni? Melyik része lesz
onkormźnyzati, melyik Iesz magźln? Például a teljes kozvi|ágítás kiépítését, aú. az
onkormĺín y zattőI szeľetnék.

Dr. Kocsis lláúé
Y áIaszadźsra megađja a szőt Sáľa Botond alpolgármesternek.

Dr. Sáľa Botond
Ez az e|őtefiesńés arľól szól, hogy abervházás másik feléľe azt egy źiIami trĺmogatásból, egy
páIyazati keretből az Alapítványnak lehetőséget teľemtenek, hogy megszetezze. A
benilźzásnáI źita|ábarl az ĺjnkormźnyzati beruhźnás az aÍra terjed ki, ami egyébként a
ktjzterĺileti rész, illetve akozszo|gáltatási. Ebben még nincsen egyezség, mert a Fővarossal is
egyeztetnek ebben aZ tigyben. Maga a szoborcsopoľtľa vonatkozó tervezés az aZ

onkoľmanyzaÍtő| kíVĹilálló, az aIapitvtny páIyázhatott és készült el egy mű, amit ők
elfogadtak és ezze| a művel fognak páIyźzĺi az áIlamhoz, az EMMI-hez. Minden, amit a
Képviselő Ur kérđez, az annak a fiiggvénye, hogy milyen összeget tudnak elnyeľni, meľt
eszerint módosíthatják a múvet, a páLyázati anyagot. lejjebb viszik a költségeket. Ha nem
nyerik meg, akkor ,űjra kell tĺáľgya|ni az egyiittmfücidésľe vonatkoző feltételeket. Szeľinte
vatJak meg, míg apá|yázat e|bíĺáIásra keľĺil.



Dr. Kocsis Nl.áté
Megadja a szőt Kaiser Józsefnek.

Kaiser József
trömét fejezi ki, hogy lesz Mindszeĺty téľ és Mindszenty szobor. Aggodalmavan,mert ez az
alkotás alkalmat ad arra, hogy egyes egyének ,,píszoétmak,, haszná|jtlk, ezért kéľi, hogy
valamilyen módon emeljék meg' vagy kerítsék kĺlrbe, mert nem szetetné, hogy méltatlan
á1 lapotb an mé|ttnýa|an do l gok to rténj enek vel e.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Úgy túnik, hogy igazavan, ezt je|ezni kellene atewezőkfelé is. További kérdés, hozzásző|ás
híányában a napirendi pont tiĺrgya|ásátlezárja. Szavazásra bocsátja ahatározati-javaslatsoľt.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. tźrnogatja és tulajdonosíhozztĺjttu|ását adja a Mindszenty József téren (34948l2hrsz) az
előteľjesztés 1. melléklete szeľinti, Mindszenty József bíboľost ábrtuolő szobor
e|helyezéséhez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.június 4.

2. felkéri a polgármesteľt az előteľjesztés 3. mellékletét képezó, a Magyarországí
Mindszenty Alapítvany áItaI, a Nemzeti Kulturális Alaphoz benýjtandő pźiyázathoz
szükségestulajdonosinyi|atkozata|áírásźna.

Felelős : polgĺíľmester
Határidő: 20I 5. június 4.

Dr. Kocsis NIáté
Megállapítja, hogy |4 igen, 0 nem, 2 taĺtőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
határozatot.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISEIO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ vnĺo s ÍrBTT SZóToBB S ÉG SZÜKs ÉGES
HATÁRoZAT:
|3312015. (vI.04.) 14 IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. tźlmogatja és tulajdonosi hozzájélrulását aĄa a Mindszenty József téreĺ (34948/2hrsz) az
előterjesztés 1. melléklete szerinti, Mindszenty József bíborost ábrazo|ő szobor
e|he|yezéséhez.

Felelős : polgiíľmester
Hatźriđő: 20| 5. iúnius 4.
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2. felkéri a polgáľmestert az előterjesztés 3. mellékletét képező, a Magyarországi
Mindszenty Alapítvány áIta|, a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandő páIyázathoz
sziikségestulajdonosinyilatkozataláirására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015.június 4.

Szünet

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat éľintő előteľjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat iinkoľmányzati intézmények áta|akitásálval kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľjesĺés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Sántha Pétemé - alpolgaľmester

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Holdíngosítási folyamat részeként az Intézménymuködtető Központ megsziintetéséhez
nincsen hozzásző|ruva|őja. Ez már minden részletében eldöntött kérdés, tehátbízzaĺak abban,
hogy jól sikerül és az egyre nagyobb kihívások eIé néző Kisfalu kiválóan fogja állni a helyét,
baľ ebben a JSZSZGYK-nak is van többletfeladata. Az óvodákkal kapcsolatban ismeńk
egymás álláspontját, pontosan tudják, hogy ezt az óvoda tjsszevonást (ami peľsze
kommunikácíőban megjelent, hogy nincsen, de mégis egy íntézmény lęsz a vége a
történetnek) nem támogatja, és nem tartja egy kellően megérett elképzelésnek. A beiratkozási
számok aIapján megközelítőleg teljesult az, amit Alpolgármester Asszony je|zett, hogy a
törvény szeľinti létszámmaximum érdemi túllépéséľe nem keľül sor. Kéľdése, hogy az
aktuálisan életbelépő alacsonyabb tankĺitelezettség kezďęttęI párhuzamosan feladatuk és
kevésbé az intézmények feladata, inkább ennek a következményeivel ke|I az új Napraforgó
Egyesített óvodanak szembenéznie, hogy milyen előkésztileteket tesznek a kallódó
gyeľekekkel kapcsolatban, akik a hatá|yba lépő tanköte|ezeÍtség ellenéľe sem lesznek
óvođások, mert ők nem jelennek meg a beíratkozási adatokban. Van-e a probléma létének
konkÍétabb ismeľetfü, hogy váľhatóan hany olyan gyerek lesz, akit majd úgy kell felkutatni,
hogy megfeleljen a család a tankötelezettséggel kapcsolatos tlj szabá|yoknak.

Dr. KocsÍs Máté
Alpo 1 gárme ster As szo ny v tllaszo| a felv eté sľe.

Sántha Péteľné
Az elmúlt testÍileti iilésen is ftlvetődott a |étszámkéľdés, akkor is elmondta, hogy az
óvodavezetők kiváló munkát végeńek a korábbi években is, meľt aki a lakossági
ĺyilvántartásban szerepel 3 éves korú gyeľek, őket már a korábbi években is megkeľesték és
osztonoztékarca, hogy korábbankatkozzanak be. Háľom héttel eze|őtt is elmondta és most is
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elmondja, hogy emiatt nem kovetkezettbe létszám-bumm,tehźú óľiási létszámnovekedés. Az
persze évről-évre előfoľdul, hogy augusztusban még eszébe jlĺ 1-2 szülőnek, hogy hoppá
elfelejtette beíratni a gyeľekét, de ez nem számottevő merrnyiség.

Arľa vonatkozóarl, hogyha nĺjvekszik az óvodások|étszźtma Jőzsefvárosban' akkor mit fogunk
csinálni, máľ megvan az eLképzeIésük, egy kĺjvetkezo eloterjesztésben szerepelni is fog.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szot Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dr. Erőss Gábor
Az összevonásról nem vźitozott a véleménye, most ezzel ĺem hozakodna elő újra. Most az
előterjesĺés kapcsán tenne fel néhany kérdést. A Kisfalu megnövekedett fe|ađataira
tekintettel az igazgatőság háromrő| ot tagra való növelése szerepel az e|ótefiesztésben. Nem
taláIta meg a költségvonzatćú az előteľjesztés pénzügyi részében. Ennek mi a kĺjltségvonzata,
indokolt-e, hogy valóban azigazgatóságot és nem a tényleges fenntaľtói, mfücjdtetői feladatot
ellátókat, hanem az igazgatőságot bővítsék? A karbantartókkal kapcsolatban, maradnak-e az
óvodáknál? Mi lesz a közfoglalkoztatottakka|, aĺĺőI mit lehet tudni? Lehetne-e foľrást
előterjesaeni, például az igazgatőtanácsi tagok fizetésének terhére? A dajkak által ellátott
konyhai kisegítő munkára külön státuszokat, vagy fel státuszokat létesítsenek óvodánként,
hogy a dajkák a pedagógiai munkában tudjanak idejtik nagyobb részében részt venni és ne a
konyhában kelljen sürgölődniük, amikor érkezik az ebéd. onkent vállalt feladatként
biztosítható volna ez az ővoďavęzetők elmondása aIapján, nagyon sok idejét leköti a
dajkáknak a konyhai kisegítő munka, aníg a konyhában vannak, addig nem tudnak a
gyerekekkel foglalkozni.

Dr. Kocsis NIáté
A váIaszra Pesti Ivettet fogja megkérni. De előtte, azok keľülnek be az igazgatőságba -
kétdeńe, miét bővül az ígazgatóság -, muszáj, hogy bővüljön. Miéľt nem azok, akik
va|őjźhan a tevékenységet végzik, azok bővĺilnek, mert azok kerülnek be az igazgatőságba,
akik a tényleges munkát végzík, tehát a diviziőknak a vezetĺĺi, belőltik fog á||ni az
igazgatőság. Tehát ahźny cég beolvad a holdingba, azoknak a vezetője tagsa |esz az
igazgatőságnak, hiszen ő látja a saját területét. Egyébként ő az operatív iľĺĺnyítój a a maga
ľészének. A béremelésre vonatkozó kérdésére ebben a kontextusban tud megválaszolĺi, az
ígazgatőság ťĺzetésének a terhére nem megvalósíthatő a másik béľemelés, de a képviselői
ťtzetés terhére megvalósítható' Hogyha ezt ę|óterjeszti, akkor ań foga tudni támogatni. A
képviselők juttatásainak teľhére tudnak p|uszpénzt terri az óvodákba. Megadja a szót Pesti
Iv ett igazgató as s zonynak.

Dľ. Pesti lvett
Az igazgaÍóknak a ťlzetése az integráIó intézményeknek a kĺlltségvetésében van benne, tehát
minden egyes igazgatő, ktilön-külön amikor döntés született az integrálásról, annak a
költségvetésében van benne. Azért nincs most benne minden egyes igazgatőnak a ťlzetése,
meľt nincs beintegrálva minden egyes intézmény. A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban a
Kisfalu Kft. máĺ fülvette a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, a szerződéskötés
folyamatban van, tehát a közfoglalkoztatottaknak a továbbfoglalkoztatása az a Kisfalu Kft.
keretein belül is meg fog valósulni. Az ővođai karbantartás, mint feladat megmarad, így az
óvodai karbantartókĺa is szfüség van a további feladatellátáshoz, így az ő munkahelytik is
me gmarad . TJ gy anazokkal a feltétel ekke l l e s znek továbbfo g l alko ńatv a.
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Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyző asszonynak.

Danada-Rimán Edina
A dajka álláshelyekkel kapcsolatosan az az elképzelésük, hogy amennyiben az új
intézményvezető megvá|asztásra került, akkor mindenképpen át kell tekinteni az óvoda
szervezeti felépítését, és amennyiben ő javasolni fogtra ezt, akkor meg fogják vizsgźt|ni ennek
a lehetőségét.

Dr. Kocsis M:álté
Megadja a szőt Eľőss Gábor képviselő úrnak.

Dr. Erőss Gáboľ
Reméli, hogy ene majd sor kerül, addig is Polgármester Úr ironikus vźiaszára e|kezdlk eń. a
játékot, akkoľ viszont javaslatot tenne arľa, hogy átmenetileg , arĺíg az uj intézményvezetőt ki
nem nevezik, és javaslatot nem tesz effe, hogy a dajkákat ily módon tehermentesítsék, akkoľ
addig javasolja a Polgármesteri Kabinet működési költségének terhére biĺosítani az źttmeneti
időszakban ezeket a forrásokat a kerĹileti óvodások érdekében.

Dr. Kocsis Ndáńé
Nem fogja folýatni Képviselő Úr, de a demagógbombát felľobbantotta. Vegyék eI a pénn. a
gazdagigazgatósági tagoktól és adják oďa az óvodáknak. Csak erre reagttlt, kérdés, hogy ki
volt először iľonikus, de talán ezt zárják is le. Kĺjszĺĺni, hogy nem a polgármester ťlzetését
mondta, mert azt törvény áIlapítjameg. Azzal nem tudtak volna mit kezdeni. A Polgáľmesteri
Kabineten belül pedig délután megk&dezi a munkataľsak véleményét a felvetéséről és
összegzi és elktildi dľ. Erőss Gábor képviselő úrnak. Megadja aszőt Kaiser József képviselő
úrnak.

Kaiseľ Jĺózsef
A fizetése I0 %-át a dajkĺíknak szeľetné ftĺlajanlani addig, amíg meg nem oldódík ahe|yzet.
Kéri Erőss Gáboľt is, hogy járuljon hozzá. Jelzi, hogy holnap befizeti az onkormtnyzat
pénztárába.

Dr. Kocsis lĺáúé
Yarsa a téteket. Kaiser Képviselő ÍJt átszakította a gatat. Ki az, aki komolyan gonđo|ja azt,
amit mond. Uj Széchenyik kerestetnek! Megadja a szót Sántha Pétemé alpolgármester
asszonynak.

Sántha Péterné
Ha problémája vo|t bármivel kapcsolatbaÍL az óvodavezetőknek, azt jelezték felé. Tekintettel
arra, hogy a töľvényi előírás szerint 2 ővodapedagógus és 1 dajka tartozik egy-egy óvodai
csoporthoz, ugy érzi,hogy ez nem valós pľobléma, hiszen a délelőtt nagy részét a csoporľtal,
illetve azo|d<a| a feladatokkal tudja töltení, ami a dajka fę|ađata, és amikor az ebédhez
készülnek és az óvodapedagógusok segítségével terítenek, kezet mosnak, ez a|aĹt azido a|att a
dajka a konyhai előkészületekben igenis részt tud venni. Nagyon szeretné, ha olyan
nüanszokból nem csinálnának nagy prob|émát, amelyek nem igazźtĺ valós pľoblémak. A
fejlesztő pedagógus, aki minden óvodában önként vállalt feladatként ott van, az ebédelés ideje
előtt mar nem fejleszt és ebédidő alatt sem fejleszt, tehźtt ilyenkor ő is be tuđ szá||ni az
ebédelés köľüli segítésbe, segítőmunkába.
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Nem látja mega|apozottnak, hogy felajánlják a képviselők a fizetésük bizonyos %o-át, ahogy
Jegyző Asszony elmondta, ha ez valóban indokolt' sztikséges, megalapozott, akkor az
onkormanyzat dönteni fog, és jól fog đcjnteni erről a kérdésről.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dr. Eľőss Gábor
Ez egy javaslat volt, megfontolják, és hogyha úgy gondolják, hogy nincs eme szükség, akkoľ
elvetik. Ha mégis, ahogy a legyző Asszony mondta, a kĺjvetkező csúcsvezető eú, fontosnak
tartja, akkoľ bevezetik. Kaiser Ur tisáeletdíjának 10 %-bő| ez sajnos nem megoldható, de ha
mindannyian beadnak I0 Yo-ot, akkor Sem, mert ez egy egészen más nagyságrendű. Ugy
tudja, hogy egyforma a tiszteletdíjuk és a havi tizeĺva|ahány ezer foľintból nem tudnak 13
álláshelyet létesíteni, úgyhogy ez igy nem fog menni. Ha esetleg az Y. kerületben keľesett
pénzt is beleadja, illetve annak a I0 oÁ-át, még az sem lesz elég. Ene inkább egy intézméĺyi
jellegű megoldást javasol. Nem érdemes ebből vitát csinální, ez egy építő javaslat, ami aľľól
szól, hogy a pedagógiai munkában a dajkak 100 %-ban részt tudjanak venni, ha úgy érzlk,
hogy így is tĺjkéletesen működik a rendszeľ - Alpolgáľmester Asszony elmondta -, hát akkor
rendben' Ha esetleg mégis megfontolják, és ha nem is a javaslatára, ugy gondolják, hogy
érdemes ezt megfontolni, konyhai kisegítőket is felvenni félállásban, akkor azt udvozo|ru
fogja.

Dľ. Kocsis lN{áté
Udvaľiatlan dolognak ártja, hogy személyesen támad meg valakit, uttna kozlí, hogy nem
szeretne ebből nagy vitát, akkor miéľt mondta. Most csinált belőle nagy vitźt. De hogy
megelőzze abajt és, hogy visszarángassa a Képviselő-testiiletet a napirend rabságába-bár
nem tiszte, de elmondja helyette _ Kaiser Umak van polgári foglalkozása. Ha egy
képviselőnek nincs a képviselősége mellett polgari foglalkozása, akkor azza| piszká|1ák, ha
van neki polgáľi foglalkozása, akkor meg azzal. HźLt, hogyha jőI nézi, mindegy, hogy mit
csinál Kaiser Úr, mindenképpen piszká|ják. Számos onkormlányzatta|, civil szervezettel, és
a|apítvámyal dolgozott egyiitt az elmúlt két évtizedben. Rendkívül sok baloldali
onkormanyzatta| és tartott a maga szakterĹiletén előadásokat, pľogramokat és rengeteg
szenvedélybeteg emberrel foglalkozott. Valóban egy közülfü az Y. kerületi munkája, nem
tĄa egy helytelen és ĺirdögtől való dolognak, az tosszabb lenne' ha a Kaiser Ur a
képviselosége mellett nem csinálna semmit. Eppen ezért engedje meg' hogy megvédje ebben,
és minden képviselőt ar.ra bíztat, hogy a képviselősége mellett, ha lehet, vállaljon polgĺĺľi
munkát, ahogy Kaiser Ur teszi, mert ez így helyes, ez úgysem foállás, és kéri, hogy ezeket az
egymás vagyoni, jövedelmi, személyes életét érintő témákat ań" szotitstl< ki a Képviselő-
testület üléséről. Nem gondolja' hogy u| az asztalnál bárki, aki ne tudna a vagyontxa|, vagy a
munkájáva|, vagy az e|végzett tevékenységével elsziímolni, ezért ne is kóstoIgassźk ezzel
egymást, ha lehet, meľt méltánytaIan kifejezésekhez fog vezetni, és nem szeretné, ha ebből
rendszer lenne. Kéri Kaiser Uľtól - teľmészetesen megadja neki a szőt -, személyes éľintettség
okźn a vitának inkább a tompítása, mintsem az éIezése legyen a közös cél. Megadj a a szőt
Kaiser József képviselő úrnak.

Kaiser Jĺízsef
Amit az Erőss Gáboľ mondott, azt meg sem hallotta és nem is érdekli igazábőL Amikor
felajanlotta a képviselői fizetésének a 10 %o-źú., ahkor a képviselőtársa egyből vett iráný és azt
mondta, hogy a szakmai koncepció akkor megfelel. Eľtik, hogy mi a különbség a közösségi
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hozzáá||źshoz, azt., hogy elfogaĄa az intézményvezetők azon munkáját, amit ők tesznek, és
úgy gondolja, hogy amikoľ egy intézményvezető nem kéri, hogy külön pénze legyen
valamilyen szak<rnábarl' dolgozó embernek, merthogy nem tudja ellátni a dolgát, al<kor ő azt
elhiszi. Nem kételkedik abban, és nem kotoľászik a kabinet pénztárcź!ában, hogy levegyen
pénzt róla, hanem maga felajánIja. Ugy gondolja, hogy ez egy kozösségi hozzáá||ts. Az
Alpolgármesteľ Asszony közölte, hogy ennek semmi értelme nincs, ezért etto| függetlenül ezt
arészt havonta fel fogja ajánlani a hátrányos helyzetu óvodásoknak a segítéséľe. Lehet, hogy
kevés, de egy évben egy kicsit tĺibb lesz.

Dr. Kocsis M.áLté

A paĺlamenti végkielégítése kapcsán eú" meglette, szerinte ez egy helyes dolog. Ha valaki
megteheti, akkoľ tegye. Megadja a szőt dľ. Feľencz orsolya képviselő asszonynak.

Dľ. Feľencz Oľsolya
Ahogy eddig tették, ezutźn is tęnni fogiak, hogy az intézményeik (beleértve aZ óvodákat)
vezetőivel és az ott dolgozó szakmai szeméIyzettel folyamatosan kapcsolatban vamak, az
igényeikľől tudnak, minđegyiket kivétel nélkül megvitatva megpľóbálják megoldani.
Nemcsak az ővodai konyhai kisegítés kérdése van előttiik, mint egy szakmai kéľdés, đe az
iskolakban a fej|esztó pedagógusokat is beleérti. Ez mind előttük van, és ezeknek megfelelő
kciltségvetési keľetek szoktak biztosítani. Most a napokban is jelentős óvodai fejlesztésekĺe
külĺjnítenek el forrásokat, szereznek támogatásokat. Ez az önkormányzati munka. Ez jőva|
komolyabb, mint mega|apozat|an, egyébként duľván személyeskedő politikai támadásokat
indítani, akźlr egy intézménynek a szakmai vezetésę felé, mert a szemé|yeskedést Képviselő
Úr kezdte' amikor az intézményvezetésének a ťlzetésére gondolt ráterhelni báľmifete
szervezetí áta|a|<ltás költségét. Ez vo|t az e|so személyeskedése, és utána pedig egy csúsztatás
sarozatba megy bele. Az tjnkormźnyzati munka az i|yen személyeskedéseken meSSZe

túlmutat, eddig sem fukaľkodtak akźtr a személyes anyagí lehetőségeiken belül támogatni
minden nemes célt, és ezután sem fognak. Ha báľmilyen cél van, amihez szükséges, akkor az
egész képviselői juttatásukĺól is le tudnak mondani, mert többségiiknek komoly munkáik
vannak mellette. Nem azért ĺilnek itt, hogy képviselői juttatásokat kapjanak, hanem
dolgoznak. Nem ez a kérdés, amiről a Képviselő Uľ beszél, aZ egy durva politikai csúsztatás
volt.

Dľ. Kocsis }ĺáúé
A Képviselő Úr olyat nem mondott, hogy az intézméĺyvezetők, az ígazgatőság tagjaira utalt,
a Polgármesteri Kabinetľe utalt, de az óvodai intézményvezetőWe nem utalt. Megint
személyes oknál fogva megadja a szőt Erőss Gábor úrnak, đe utána senki másnak.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Képviselő Asszony nem figyelt, de Polgármesteľ Úľ maľ helyesbített, úgyhogy ehhez nem
szeretne hozzászőIni' nem ő személyeskedett először, Polgármesteľ Uľ nagyon korľektül
jeleńe az elobb. Nem figyelt eléggé. A fenntaľtással, vagy mfüödtetéssel kapcsolatos
kérdések akkor, ha jól érti, minden jogfolytonosan zajlik? Akkoľ ań' a megnyugtató vá|asń.
kapta, hogy minden megy tovább, mint eddig. Akkor minden megy tovább, ahogy eddig?
Van-e a működtetés, technikai feladatellátás során olyan váItozás, amiľől esetleg érdemes még
itt tudniuk lehet' hogy le van ítva, de átsiklottak felette?

Dr. Kocsis M:áté
Mindjárt hárman,jelentkeztek a vá|aszadźtsra Jegyző Asszony, Alpolgármester Asszony, és az
Alpol gármesteľ Uľ. Megadj a a szőt Danada-Rimán Edina jegyző asszonynak.
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Danada-Rimán Edina
Kiztĺrő|ag az iskolákná| Iévő gazdasági ngyiĺtézók álláshelyében történik váItozás, mert
lehetővé teszik, hogy utalással és csekkes beťrzetéssel lehessen az ebédpénń"beťlzetni és így
nem lesz szükség minden iskolában gazdasági igyintézőre, hanem váltani fogiák egymást.
Mindig lesz kint valaki, ęz három álláshelyet jelent' dę az is tires álláshely lesz. Elküldeni
nem küldenek el senkit.

Dr. Kocsis N ĺ.áté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIás nem vo|t, ezért a napirend vitáját Iezárja, és
szav azást a bocsátj a a hattn ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1) a 201512016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az á|tala fenntaľtott
Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormányzat Napraforgó Egyesített
o vo dára vo natko zó an az alábbiak szeri nt határ o zza me g:

Napraforgó Egyesített óvoda és tagĺivodái Csopoľtok száma
201512016-ban

Napľaforgó Egyesített ovoda székhelyén 4
Napraforgó E gyesített ovoda Gyerek-Vi t ás' T asőv o dái a 4
Napraforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz Taeóvodái a 4
Napľaforsó Esvesített ovoda Kincskereső Tasóvodái a 5

Napraforsó Esvesített ovoda Várunk Rád Tasóvođáia 4
Napraforsó Eevesített ovoda Napsusár Tasóvodái a 4
Napľaforgó Egyesített ovoda Koszorú Tasóvodái a 4
Napra foľ gó E gyes ített o vo da Hétszínv ír ás Ta s óvo dái a 4
Naprafoľgó Egyesített ovoda Mesepalota Tasóvodái a 5

Napľaforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tasóvodáia 5

Napraforgó Egyesítętt ovoda Pitypans Taeóvodái a 5

Napľaforgó Egyesített ovoda S zivárvány Taeóvodái a 4
Naprafoľgó Egyesített ovoda Csodasziget Tasóvodáia a

J

Napľaforgó Egyęsített ovoda Százszorszép Taeóvodái a 6
Napraforgó Egyesített ovoda Katica T agővodáia 6

osszesen 67

Felelős: polgáľmester
Határiđo: 20I 5. augusztus 3 1 .

2) engedé|yezi a 201512016. nevelési év indításźľrá| a maximźůis óvodai csopoľtlétszám
tullépését a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat Napraforgó
Egyesített óvoda Mesepalota Tagóvodájában, a TA-TI-KA TagóvodźĄában, a Pitypang
Tagó vo dáj ában é s a Katica T agőv o dáj ab an az alábbiak szerint :
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3)

Napraforgó Egyesített
Óyoda
tagintézmĺźnyeinek
megnevezése

csoport
megjelölése

20 I 5. szeptember I -j én /tervezett/
a csopo
tényIegeslszámi
ott maximális
Iétszáma
íÍő)

eltérés az Nkt. 4.
melléklete szerinti
maximális csoport
|étszámtó|
(fő)

Napraforgó Egyesített
Ovoda Mesepalota
TagővoďtĄa

1

2
a
J

Kagylóváros
Micimackó
Csingiling

f6/f6
261f6
27/27

+1

+1
ĺĄ-T^2,

Napľaforgó Egyesített
ovođa TA-TI-KA
Tagővođt\a

i. Afonya
2.Ficźlnka
3. Kiscsoport

28/28
28128
27/21

+3
1a-rJ
lĄ-1- Z

Napraforgó Egyesített
Ovoda Pitypang
Tagóvodája

1

2
a
J

Pillangó
Maci
Mókus

f8/28
26/26
27/27

+3

+1
IĄTZ

Napraforgó Egyesített
Ovoda Katica
Taeóvodáia

5. csoport 24/f7 |ôTL

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. augusztus 31.

a) a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Napraforgó Egyesített
óvoda engeďé|yezett álláshelyeinek szźlmát 273,5 álláshelyben _ óvodapedagógus 166 fo
(l igazgatő, 3 igazgató-helyettes, 14 tagővoda-vezető), 104,5 álláshely nevelőmunkát
segítő (13 óvodatitkáÍ, 67 dajka, 24,5 peđagógiai asszisztens), 3 álláshely adminisztratív
ügyi ntézo - hatźrozza mee 20 1 5. augusztus 0 l . napi átó | az alábblak szerlnt:

Napľafoľgó Egyesített Ovoda és tagóvodái
Engedélyezett
álláshelvek száma

Napľaforsó Eeyesített ovoda székhelyén ))s
Napľaforsó E syesített ovoda Gyerek-Vir ás' T asőv o đáia I]
Napraforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz Taeóvodái a I4
Napraforsó Egyesített ovoda Kincskeľeső Tasóvodái a 20
Naprafoľgó Egyesített ovoda váÍunk Rád Taeóvodźia 16,5

Napľaforgó Egyesített ovoda Napsugár Tagóvodái a 16.5

Napľaforgó E gyesített ovoda Ko szoľti T agőv o ďái a 16,5

Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvirág Tagóvodái a 16.5

Naoraforsó Esvesített ovoda Mesepalota Tasóvodáia 20
Naoľafoľsó Esvesített ovoda TA-TI-KA Tasóvodái a 20.5
Naoľaforsó E svesített ovoda Pitvpans Tasóvodái a 19,5

Naoraforsó E svesített ovoda S zivárvánv Taeóvo dái a 15

Napraforsó E svesített ovoda Csodaszi ge t T asőv o đái a T2

Napľaforeó E gyesített ovoda Szézszorszép Tasóvodái a ^aZJ
Napraforgó Eeyesített ovoda Katica Taeóvodái a 24

osszesen f73.5
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4)

b) felkéri a polgáľmestert, hogy aZ álláshelyekkel kapcsolatos többletköltségek
meghatátozására és annak költségvetési fedezetéľe tegyen javaslatot a következő
képviselo-testtileti ülésľe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: a) pont esetében 2015. június 04.,b) pont esetében a Képviselő-testület soron

kcivetkező ĺilése

a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék engeđélyezett|étszźlmát aKatica Napközi otthonos
ovoda és Bcjlcsőde bölcsődei Iétszźlmával - kötelezo fe|adatellátás éľdekében _ 2015.
augusztus 01. napjátóI 2016. decembeľ 3t. napjáig 26 fove| _ szakalka|mazott 15 fo,
technikai, egyéb 11 fő - megemeli, íey a kĺiltségvetési Szerv kötelező feladat
engedélyezett |étszáma Í79 fóre, önként vállalt feladat 5 főre módosul, összes
engeđélyezettlétszáma 158 főľől 184 főre módosul.
Az eĺgedé|yezettlétszámot}}l7 ' jarnlár 1-jétől 183 foben határozzameg.

Felelős: polgármester
Határidő 20I 5. augusztus 0 1.

jőváhagyja a Jőzseťvátosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabá|yzatát,
Szakmai Pľogramját az e|őterjesńés I-2. szźtmt mellékletei szerinti tartalommal 2015'
augusztus 0 1 . napi hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgármesteľ
Hatźrido: 20 I 5. junius 04.

6) a) a Pitypang Napközi otthonos ovodában a tomaszoba csoportszobává történő
áta|akitásźra és a targyi eszkĺjzök beszerzésére összesen bruttó 7.699,0 e Ft fedezetet
bińosít,

b) a Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda telephelyén ryIII. Baľoss u. 91.) atagővoda-
vezetői iroda kialakitásfua és atárgyi eszkĺjzök beszerzésére 650,0 e Ft fedezetet biztosít,

c) a Sziváľvany Napközi otthonos óvoda székhelyén (VIII. Szigony u. 18.) a tagóvoda-
vezetói iroda kialakításttta és a tárgyi eszközĺik beszerzésére 1.000,0 e Ft fedezetet
biztosít,

d) a Napraforgó Napközi otthonos óvoda (egyesített óvoda székhelye: VIII. Tolnaiu.7-
9.) intézményvezetői iroda berenđęzéséhez, ttrgyi eszköztik beszerzésére 700,0 e Ft
fedezetet biztosít,

e) a Jőzsefuĺĺľosi Szociális Szo|'gáItató és Gyeľmekjóléti Központ költségvetésében
1.000,0 e Ft-ot biztosít ta,ĺgyí eszkĺjzök beszeľzésére a feladatbővülés miatt,

Í) az a)-d) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzat |<ladás III07-02 cím felhalmozási
céltartalékon belül az óvođfü minimális taneszkoz pótlás kĺjtelező feladat
e|őirźnyzatáÍő| 4.049,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím - kötelező feladat _
b eruházts e|óir źny zatát a,

g) az e) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiađás 11107-01 cím működési cél és
általános tartalékon be|u| az általános tartalék _ kötelező feladat - e|őiráĺyzatań| 1.000,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kĺitelező feladat _ kiadás felhalmozási

s)
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ťĺnaĺszirozási kiadáson belül az irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás
fi zeté s i szźlmlár a tö rténő utal ás a e|őir źlny zaÍár a,

h) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40102 cím - kötelező
feladat bevételi felhalmozási ťlnanszírozási bevételen belül aZ ktlnyítőszerui
támogatásként folyósított támogatás ĺrzetési számláĺ tĺjľténő jőváírása e|oirźnyzatát és a
kiadás beruházás elólrányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli az e)) pontban
foglaltak miatt,

i) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló ľendelet kovetkező módosítástnáI
az a)-h) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelos: polgármester
Határidő: a)-g) pont esetében z}Is.június 4.; i) pont esetében a költségvetési rendelet

kĺjvetkező módosítása

7) a) a lőzsefuarosi Intézményműködtető Kĺizpont módosító okiratát és a módosítással
egységes szerkezętbe foglalt a|apítő okiratát az előterjesztés 3-4. sz. mellékletében foglalt
tartalommal, 20 | 5 . j unius I 5 . hatá||y al j óváha gyj a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015.június 04.

b) felhatalmazza a polgármestert az a) pontban meghatározott dokumentumok a|áirására
és az a|apítő okiľatok tekintetében a Magyar Allamkincstár esetleges hianypótlási
felszólításának teljesítéséte azzal, hogy a hiĺĺnypótlás teljesítése jelen határozaÍ1al nem
lehet ellentétes és az a|apitő okiľatokat lényegi -heIyreigazítási kérdésnek nem minősülő
- kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 5.június 1 0.

8) felkéri a polgáľmestert az Mt-ben szabáIyozott munkáltatói értesítés megtéte|ére 2015.
július 15. napjáig a munkáltatő szemé|yébęn bekövetkező váItozásrő|.

Felelos: polgármester
Hatfuidő: 2015.július 1 5.

9) a)2015. augusztus 01. napjátó|alőzsefvárosi Intézményműködtető Központot (székhely:
1083 Budapest, Baross u. 84.) az éůIarchélńaľtásról szőIő 2011. évi CXCV törvény 11. $
(3) bekezdése alapjan beolvadással egyesíti a Jőzsefvéľosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekj óléti Központtal (székhely: 1 08 1 Budapest, Népszínhráz u. 22.),

b) a beolvadó költségvetési szerv 2015. július 3I. napjarl megszűnik és általános jogutódja
a 2015. augusztus 01. napjától a Józsefuĺírosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti
Központ.

Felelős: polgármester
Hattniďó: a) pont esetében 2015. augusztus 01.' b) pont esetébęn}}I5.július 31.

10) a) a kĺiltségvetésről szóló önkormányzati rcndelet címĺendjét 40109 címmel kiegészíti
oktatás-nevelési intézmények étkeztetése elnevezéssel.
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b) 2015' augusztus 01 . napjtńő| a Jőzsęfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ engedélyezett álláshelyeinek számát207 főbenhatározza meg (címeken beltil:
40101 címen 12 fő, a 40102 címen 56 fő, a 40103 címen 20 fő, a 40104 címen 35 fo, a
40105 címen 3f fő, a 40106 címen 17,5 fő, a 41107 címen 3,5 fő, a 40108 címen 10 fő, a
40109 címen 2I fő).

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a) pont esetében 2015.július 31.' b) pont esetében 2015. augusztus 01.

felkéľi a J őzsefv áĺosi Intézménymfüĺĺdtető Kĺizpont v ezetőjét

a) a beolvadással egyesitett intézmény ingatlan és ingóságainak |e|tttrozására,- aZ
átadás - átv étel el ő ké szíté sére,

b) az Mt-ben szabáIyozott munká|tatői értesítés megtételéľe a munkáltató személyében
bekövetkez ó változásról 20 1 5. július 1 5. napj áig.

Felelő s : Józsefi'áro si Intézménymfü ödteto Központ igazgatőja
Hatáľidő: a) pont esetében 2015.július 31., b) pont esetében 2015. július 15.

a) afeIadat ellátáshoz szfüséges tźľgyi eszktjzĺjket téľítésmentesen a Kisfalu Józsefi'aľosi
Yagyongazdálkodó Kft. ingyenes használatába adja2015. június 15. naptól hatźrozatlarl
időľe'

b) azIXK-950 foľgalmi rendszámú, azXXT-416 forgalmi rendszámú gépjárműveket a
Józsefuárosi Intézménymfüödtető Központ az oĺlkorrnányzat tulajdonába adja
térítésmentesen,

c) az MDP-097 forga|mi rendszámú gépjtrmuveket a Józsefvárosi Városüzemeltetési
Szolgálat az onkorm tny zat tulaj donáb a adja térítésmentesen,

ď) a,IXK-950 forgalmi rendszámú, azXXT-4I6 forga|mi rendszámu és az MDP-097
forgalmi ľendszĺímú gépjármúvek iizembentartőja 2015. június 15. napjátől a Kisfalu
Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft .

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015.június 04.

13. A Képviselő-testület, mint a Kisfalu Józsefuaľosi VagyongazdáIkođő Kft. egyszemélyes
tulajdonosa úgy dönt, hogy
13.1.a) a99l20I5. (IV.16.) szárníl' képviselő-testületi hatźnozat2. pontjźtban elfogadott, a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zártkorueĺ Mfüödő Részvénýaľsaság
alapszabá|yának 8.1. pontját a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ és a
Józsefuaľosi Vĺáľosüzemeltetési Szolsálat á|tal eL|źltott feladatok áwételét követően az
alábbiak szerint módosítj a:

,,A táľsaság ügyvezetéseként öt ft'ből źi|ő igazgatóság múködik és az igazgatőság tagjai
képviselik a társaságot.''

b) felhatalmazza apolgármestęrt az egységes szerkezetii aLapszabá|y aláirástlta.

Felelős: polgáľmester
Határíďó: 20l 5.június 3 0.

12.
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13'2 etfogadjaahatározat mellékletétképező' az onkormányzat és a Kisfalu Józsefuarosi
Yagyongazdálkodó Kft. kozött kotenđő, 10 évre sző|ő (2015. június 15. ĺapjźiőI2025.
június 15. napjáig)kozszolgźitatási keretszetzőđést, és a 2015. június 15. napjátó|2015.
december 3I. napjáig hatályos a kozszoIgá|tatási kerctszerzodés 4. számu mellékletét
képezo Eves szeruódést, valamint felkéri a polgármestert a szerzőďések a|áfuásfua.

Felelős: polgármes[er
Határidő: 2015. iúnius 08.

13.3 a 126/2015. (V.14.) számu képviselo-testiileti hatátozat 7. pontjá'ban' a Kisfalu
Józsefuarosi Vagyongazdálkodó Kft. áIta| ellátott feladatokat 2015. augusztus 01.
napjátő| kiegészíti a kézbesítői feladatok e|Iźĺásáva|.

Felelős: polgármester
Hatfuiđó : f)I 5. j únius 08.

14. a) a Jőzsefvźrosi Intézményműködetési Központ 72103 cím _ tjnként vállalt feladat
felha|mozási finanszírozási bevételen belül az itányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|źn történő jővźittsa e|őiráĺyzatát és ezzel egyidejrĺleg a kiadás
beruháztĺs eIőirányzatán belül a Losonci Téri Altalános Iskola tanuszoda fejlesztés
e|őir źny zatát 3 .3 9 0,0 e Ft-tal csökkenti.

b) az onkormányzat kiaďás 11108-02 cím - onként váIla|t feladat _ felhalmozási
ťlnanszirozási kiadáson belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|oirźlnyzatáról átcsopoľtosít és a kiadás 11601 cím - önként váIIaIt feladat _
beruházási e|őirźnyzatéra 3.39O,O e Ft-ot a Losonci Teri Általános Iskola tanuszoda
fejlesztés címén.

c) az onkormźnyzat201'5. évi kcĺltségvetéséről szóló rendelet 1. számú címľendjét2015.
június 15. napjától kiegészíti a 11601-01 címmel' melynek címe oktatási intézményi
önkoľmĺĺnyzati tvlajđonú ingatlanok üzemeltetésével, fenĺÍartásával, karbantartásával
kapcsolatos feladatok' valamint a 1160|-02 címmel, melynek megnevezése a nevelési
iĺtézményi önkormányzati tulajdonri ingatlanok üzemeltetésével, fęwfiartźsávaI,
karb aĺtartás ával kapc s o l ato s feladatok.

d) a Józsefuaľosi Intézményműködtető Kozpont 7210| cím _ kötelező feladat _ kiadás
személyi juttatás e|őirányzatát 20.723,7,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és
szociális hozzájaru|ási adó elóirźtĺyzatát 5 .58|,9 e Ft-tal, a dologi e|őirányzatát 7 .973 ,0 e
Ft-tal, aberuházás elóirányzatát 499,0 e Ft-tal, a bevételi ťtnanszíľozási bevételen beliil a
működési irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źln t<jrténő
jőváítźsa e|őĺrányzatát 34.278,6 e Ft-tal, a felhalmozási irźnyítőszervi tĺímogatásként
folyósított támogatás fizetési szźlm|źn töľténő jőváirása e|őirányzatát 499,0 e Ft-tal
csĺjkkenti.

e) a Józsefuárosi Intézményműkĺidtető Központ 72102 cím - kötelező feladat _ kiadás
személyi juttatás e|őirányzatát7.999,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jaľulékok és szociális
hozzájáru|ási adó előirányzatát2.149,0 e Ft-tal, a dologi eloirányzatźLt 35.587,0 e Ft-tal, a
beruházás elófuźnyzatát 855,0 e Ft-tal, a bevételi ťĺnanszírozási bevételen belül a
mfüĺjdési írźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźtn történő
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jőváítása e|őirźnyzatźLt 45.703,0 e Ft-tal, a felhalmozási irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési számlán tĺjrténő jővttírása e|őiráĺyzatát 855,0 e Ft-tal, a
műkodési bevételi e|óirányzatźLt 32,0 e Ft-tal cscjkkenti.

f) a Józsefutrosi Intézményműködtető Központ 72103 cím - kotelező feladat _ kiadás
személyi juttatás eloirányzatát 49.630,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok és
szociális hozzájźtru|ási adó elóirtnyzattń 13 .345,0 e Ft-tal, a dologi e|őirányzatát 8 1 .95 1 '0
e Ft-tal, aberuházás előirźnyzatát93,0 e Ft-tal, a bevételi ťtĺaĺszítozási bevételen belül a
műkcidési irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlľúén tĺjrténő
jőváírása eloirányzatát 138.413 e Ft-tal, a felhalmozási irźnyítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési számlán történő jőváírása előirányzatát 93,0 e Ft-tal, a
mfüodési bevételi e|őirányzatát 6.513,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

g) az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím - kotelező feladat - mfüödési ťlnanszírozási
kiadáson beltil az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őirźlnyzatát 224.907,6 e Ft-tal, a felhalmozási ťlnanszírozźsi kiadáson belül aZ
irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|ĺ5irtnyzatát I.447,0 e Ft-tal
csökkenti.

h) a Józsefuáľosi Intézménymúktjdtető Központ 72101 cím _ önként vállalt feladat _
kiadás személyi juttatás e|oirányzatát 1.258,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájaru|ási adó előkányzatát 449,0 e Ft-tal' a bevételi ťlnanszítozási bevételen
belül a működési írźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźtmlźn
tĺ}ľténő jővźirása e|óirányzatát I.707,0 e Ft-tal csökkenti.

i) a Józsefuárosi Intézményműködtető Kĺizpont 72102 cím - önként vá||a|t feladat -
kiadás személyi juttatás eloirányzatát 774,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jaľulékok és
szociális hozzájfuu|ási adó e|őirányzatát276,0 e Ft-tal, a bevételi ťlnanszítozási bevételen
belül a működési irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési számlán
tĺiľténő j óv áírź.sa e|őirźnyzatát 1 . 05 0,0 e Ft-tal csökkenti.

j) a Jőzsefuaľosi Intézménymfü<jdtető Központ 72103 cím - kĺjtelező fe|adat - kiadás
személyi juttatás előirányzatźú 6.107'0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájźľulási adó eIőirányzatát 2.068,0 e Ft-tal, a dologi elóirźnyzatát 4.877,0 e Ft-tal, a
bevételi ťtnanszítozási bevételen beltil a működési irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás ťlzetési szám|źtn történő jőváirźsa eloirźnyzatát l|.896,0 e Ft-tal, a
mfüĺidési bevételét 1.156,0 e Ft-tal csökkenti.

k)u onkormányzat kiadás 11108-02 cím - ĺjnként vti|a|t feladat . múködési
ťĺnanszírozási kiadáson belül az fuényítőszeľvi tiímogatásként folyósított támogatás
kiutalás a e|őír ány zatát | 4 . 6 5 3,0 e Ft-tal c s<jkkenti.

l) az onkormányzat kiadás 11601-01 cím - kotelezo feladat _ dologi e|őírányzatát
|7.165,0 e Ft-tal megemeli az iskolák RFV gazszo|gá|tatźsa címén.

m)az onkormányzat |160l-02 cím _ kĺitelező feladat - dologi e|óirányzatát 8.899,0 e Ft-
tal megemeIi az óvodák RFV gázszoIgá|tatása címén.

n) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a
működési tartalék _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatát 35.246,7 e Ft-ot átcsoportosít a
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11601-01 cím - kĺjtelező feladat - múködési célú támosatás á||unháztartáson kívĹilľe
eloirźlnyzatára a Kisfalu Kft. kompenzációja címén.

o) az onkormányzat kiadás 11601-01 cím _ k<jtelező feladat _ kiadás műkodési célú
támogatások á|IaÍnháztartáson kívtilre előirźtĺyzattú 128.922'8 e Ft-tal, a felhalmozási
célú támogatás államhźntartáson kívülre előiányzatát250,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu
Kft . kompe nzáciőja címén.

p) az onkormźnyzat kiadás 11601-01 cím - önként váI|a|t felađat - múködési célú
tĺímogatás ttl|arhźztartáson kívülre e|őirtnyzatát 14.16I,9 e Ft-tal, a felhalmoztsi célru

źi|atlhánatáson kívülľe e|őiźnyzatát 93,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft.
kompenzációja címén.

q) az onkormtĺnyzat kiadás 11601-02 cím _ kötelező feladat - működési célú támogatás
á|Iarnháztartáson kívtilre előirányzatát 6I.665,4 e Ft-tal, a felhalmozási céIu tźlmogatás
áIlamhźztattson kívülre eloírźnyzaÍćú 1.104,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft.
kompenzációja címén.

r) az onkormányzat kiadás 1160I-02 cím - önként vállalt fęladat - - működési célú
támogatás áIlałĺÁáztartáson kívĺilre eIőirźnyzatátZ.Z33,5 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft.
kompenzációja címén.

s) a kovetkezĺĺ évekĺe tartós múkcĺdési kötelezettségetvti|a|, melynek <isszege évenként
megközelítőleg 31.958 e Ft, melynek fedezetéüI az adőbevételeket és az önkormányzatí
saját bevételeket jelöli meg.

t) felkéľi a polgármestert, hogy a JIK átszervezéséből adódó felmentés, végkielégítés,
szabadságmegvá|tása vonatkozó többletigények összegeiľe és kĺlltségvetési fedezetére a
javaslatot a következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

u) felkéri a polgármestert, hogy a kcĺltségvetésről szóló következő ľendelet
módosításĺĺnál, valamint a kĺjvetkező évek tervezésénéI ahatáĺozatbarl foglaltakat vegye
Íigyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a)-ľ) pontok esetében z}ls.június 04., s) pont esetében a Képviselő-testület soron

következő ülése, t) pont esetében a költségvętésről szóló rendelet ktivętkező
módosítása és az azt követő évek költsésvetési teľvezése

Dr. Kocsis Nĺáúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatáľozatot 11 igen, 2 nem, 3 tartôzkodás mellett
elfogadta.

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o ZATH)Z AT ALH) Z ľĺnĺo s ÍľBTT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
134t201,5. (VI.04.) 11 IGEN 2 NEM 3 TARTOZKODASSAL

A Képviselo-testület úgy d<lnt, hogy
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1) a 207512016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az á|ta|a fenntartott
Budapest Fováros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Napľaforgó Egyesített
ovodaĺa vonatkozóan az altlbbiak szerint hatźtrozzames

Naprafoľgó Egyesített ovoda és tagóvodái
Csoportok száma
2015ĺf0|6-ban

Napraforgó Esyesített ovoda székhelyén 4

Napraforgó E gyesített ovoda Gyerek-Vir ás' T aeőv o đái a 4
Napraforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz Taeóvodáia 4
Napraforsó Esvesített ovoda Kincskereső Tasóvodáia 5

Naprafoľsó Esvesített ovoda Váľunk Rád Tasóvodáia 4

Napľaforsó Esvesített ovođa Naosusár Tasóvodáia 4
Napľaforgó Esvesített ovoda Koszoru Tasóvodái a 4
Naprafoľgó Egyesített ovoda Hétszínvirás Tasóvodái a 4
Napraforgó Eeyesített ovoda Mesepalota Taeóvodái a 5

Napraforgó Esyesített ovoda TA-TI-KA Tasóvodáia 5

Naprafoľgó Egyesített ovoda Pitypans Taeóvodáia 5

Naprafoľgó E gyesített ovo da S ziv áw ány Taeóvo dái a 4
Napľaforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tasóvođái a a

J

Napraforsó E svesített o voda S ztzszor széo Tasóvodái a 6
Napraforsó Esvesített ovoda Katica Tasóvodáia 6

osszesen 67

Felelos: polgáľmester
Hataľidő: 2015. augusztus 3 1.

2) eĺgedéIyezi a 201512016. nevelési év indításanál a maximális óvodai csopoľtlétszálĺl
túllépését a Budapest Fővaros VIII' kerület Józsefuárosi onkormányzat Napraforgó
Egyesített ovoda Mesepalota Tagővodájźtban, a ľa.-ľl-ra Tagővođájában, a Pitypang
Tagóvo dáj áb an é s a Kati ca T agőv o đáj áb an az alábbiak s zerint :

N,aľraÍor8ó Eglesített
Ovoda
tagintézményeinek
megnevezése

csoporĺ
megjelĺ)lése

20 1 5. szeptember I -i én /tervezett/
a csopoÍ
tényleges/szám
ott maximális
Iétsztlma
(fő)

eltéľés az Nkt. 4.
melléklete szerinti
maximális csoport
|étszámtőI
(fő)

Naprafoľgó Egyesített
Ovoda Mesepalota
Tagóvodája

1

2
a
J

Kagylóvaros
Micimackó
Csingiling

26t26
26126
27/27

+l
+1
rnTL

\aprafoľgó Egyesített
Ovoda TA-TI-KA
Tagóvodája

1. Afonya
f.Ficfutka
3. Kiscsopoľt

28/28
28/28
27127

+3

+3
-TZ

Napľafoľgó Egyesített
Ovoda Pitypang
Tagóvodája

1. Pillangó
2.Maci
3. Mókus

28t28
26/26
f7/27

ta-Í-J

+1
raTZ
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3)

Naprafoľgó Egyesített
Ovoda Katica
Tasóvodáia

5. csoport 24127 +2

Felelős: polgármester
Határiđő: 2015. augusztus 3 1.

a) a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormtnyzat Naprafoľgó Egyesített
ovoda engeđéIyezett álláshelyeinek szátmát f73,5 álláshelyben - óvodapedagógus 166 fő
(I igazgatő, 3 ígazgató-helyettes, 14 tagővoďa-vezeto), 104,5 álláshely nevelőmunkát
segítő (13 óvodatitkár, 67 dajka, 24,5 peđagógiai asszisztens), 3 álláshely adminisztratív
ngyintéző - határozza meg 20 1 5. augusztus 0 1 . napj átóI az alábbtak szeľint:

Napľaforgó Egyesített Ovoda és tagóvodái Engeđélyezett
álláshelvek száma

Napraforgó Egyes tett ovoda székhelven ))5
Naprafoľgó Egyes tett ovođa Gyerek-Vi r áe T aeőv odáia I7
Naorafoľsó Esves tett ovoda Tesz-Vesz Tasóvodáia I4
Naorafoľsó Esves tett ovoda Kincskeľeső Taeóvodáia 20
Napraforsó Egyesített ovoda VáÍunk Rád Taeóvodáia 16,5

Napraforsó E gyesített ovoda Napsugár Taeóvodáia 16,5

Napľaforsó Egyesített ovoda Koszorú Taeóvodái a 16.5

Napraforsó Egyes tett ovoda Hétszinv ir áe Tagóvodái a 16"5

Napľafoľgó Egyes tett ovoda Mesepalota Tagóvodáia 20
Napraforgó Egyes tett ovoda TA-TI-KA Taeóvodáia 20^5

Naorafoľsó Esvesített ovoda Pitvpans Tasóvodái a 19,5

Naprafoľsó Esvesített ovođa Szivarvánv Tasóvodáia 15

Napraforsó Esvesített ovoda Csodaszi get Taeóvodái a T2

Napľaforeó E syesített ovoda S zźlzszot szép Taeóvođái a 23

Napraforgó Eeyesített ovoda Katica Tasóvodái a f4
osszesen f73.5

b) felkéri a polgármesteľt, hogy az álláshelyekkel kapcsolatos többletkĺjltségek
meghatźrozásźtta és annak kĺiltségvetési fedezetére tegyen javaslatot a következő
képviselő-testületi ülésľe.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a) pont esetében 2015. június 04.' b) pont esetében a Képviselő-testtilet soľon

következő ülése

4) a Jőzsefvttrosi Egyesített Bĺjlcsődék engeđélyezett|étszźtmát aKatica Napközi otthonos
ovoda és Bölcsőde bĺjlcsődei létszámával _ kötelező feladatellátás érdekében - 2015.
augusztus 01. napjátóI 2016. december 3l. napjáig26 ťőve| - szaka|kalmazott 15 fiő,
technikai, egyéb 11 fő - megemeli, igy a kcĺltségvetési szerv kĺjtelező feladat
engeđé|yezett létszáma 179 főľe, önként vtila|t fe|ađat 5 főre módosul, cisszes

engedéIy ezett |étszáma 1 5 8 főľől I 8 4 főr e módo sul.
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s)

Az engedél y ezefr. Iétszámot 20 17 . j anuár 1 -j étől 1 8 3 foben határ ozza meg'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. aususztus 01.

jővćhagyja a J őzsef:tárosi Egyesített
Szakmai Pľogramját az előterjesztés
augusztus 0 1 . napi hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5.június 04.

Bolcsodék Szervezeti és Mfüĺjdési SzabźiyzatźÍ,
I-2. szźlmí mellékletei szerinti taľtalommal 20ĺ5'

6) a) a Pitypang Napközi otthonos ovodában a tomaszoba csoportszobává történő
áta|akítźLsźLra és a tźtrgyi eszktjzĺjk beszerzésére cisszesen bruttó 1.699,0 e Ft fedezetet
biztosít'

b) a Gyerek-YirágNapközi otthonos óvoda telephelyén (VIII. Baross u. 91.) a tagóvoda-
vezetői iroda kialakításźraés a tárgyi eszközĺjk beszerzésére 650,0 e Ft fedezetet biztosít,

c) a Szivtmany Napkĺizi otthonos óvoda székhelyén (VIII. Szigony u. 18.) a Íagővoda-
vezetői iľoda kialakitására és a tárgyi eszközök beszerzésére 1.000,0 e Ft fedezetet
biztosít'

d) a Napľafoľgó Napkcizi otthonos ovoda (egyesített óvoda székhelye: VIII. Tolnai u. 7-
9.) intézményvezetői iroda berendezéséhęz, tárgyi eszközök beszerzéséľe 700,0 e Ft
fedezetet biztosít,

e) a Jőzsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kĺiltségvetésében
1.000,0 e Ft-ot biztosít tárgyí eszktjztjk beszerzéséľe a feladatbővĹilés miatt,

Í) az a)-d) pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzatkiadás I1I07-02 cím felhalmozási
céltaľtalékon belül az óvodfü minimális taneszkoz pótlás k<jtelező feladat
eIofuźnyzatárő| 4.049,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím _ ktitelező feladat _
bervhźnáse|őirányzatźta,

g) az e) pontban foglaltak miatĺ az onkormrínyzatkiađts 11107-01 cím műk<jdési cél és
általános tartalékon belül az általános tarta|ék _ kĺjtelező feladat _ előirźnyzatarőI 1.000,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kotelező feladat - kiadás felhalmozási
ťlĺanszítozási kiadáson belül az irányitőszervi tamogatásként folyósított támogatás
ťĺzetésiszám|źtratörténőutalásae|őfu ányzatára,

h) a Józsefuárosi Szociális Szolga|tatő és Gyeľmekjóléti Központ 40|02 cím _ kĺjtelező
feladat bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen beltil az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn tĺiľténő jőváírása e|ókźnyzatát és a
kiadás benlházás elóiráĺyzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli az e) pontban
foglaltak miatt,

i) felkéľi a polgáľmestert, hogy a ktiltségvetésľől szóló ľendelet következő módosításánál
az a)-h) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a)-g) pont esetében 2015. junius 4.; i) pont esetében a költségvetési rendelet

kcivetkező módosítása
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7) a) a Jőzsefuárosi Intézméĺyműködtető Központ módosító okiratát és a módosítással
egységes szerkezetbę foglalt alapitő okiratát az e|óterjesztés 3-4. sz. mellékletében foglalt
tartal omma|, 20 1 5 . j unius I 5 . hatáIly a| j őv áhagy j a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.június 04.

b) felhatalmazza a polgármestert az a) pontban meghatározott dokumentumok a|áirására
és az alapító okiratok tekíntetében a Magyar Allamkincstár esetleges hianypótlási
felsző|itásának teljesítésére azzaI, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen hatélrozatÍa| nem
lehet ellentétes és az aIapítő okiratokat lényegi _helyreigazítási kéľdésnek nem minőstilő -
kérdésekben nem módosíthatj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5.június 1 0.

8) felkéri a polgármesterĹ az Mt-ben szabá|yozott munkáltatói értesítés megtéteIére 2015.
július 15. napjáig a munkáltatő szeméIyében bekovetkező váItozźsrő|.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2015.július 1 5.

9) a) 2015. augusztus 01. napjától a Józsefuarosi Intézménymfütidtető Központot (székhely:
1083 Budapest, Baľoss u. 84.) az á||anlháńartásrőI sző|ő 2011. évi CXCV törvény 11. $
(3) bekezdése alapjan beolvadással egyesíti a lőzsefvźlrosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Kcizponttal (székhely: 1081 Budapest, Népszínház u.2f .),

b) a beolvadó k<ĺltségvetési szerv 2015. július 3I. napjáĺ megszúnik és általános jogutódja
a 2015. augusztus 01. napjától a Józsefuarosi Szociális Szolgź:,|tatő és Gyeľmekjóléti
Központ.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: a) pont esetében 2015. augusztus 01.' b) pont esetében 2015. július 31.

l0) a) a költségvetésľől szóló cinkormtnyzati ľendelet címĺendjét 40|09 címmel kiegészíti
oktatás-nevelési intézmények étkeztetése elnevezéssel,

b) 2015. augusztus 01. napjátóI a Jőzsefvárosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti
Központ engedélyezett álláshelyeinek szźtmát207 főbenhatźxozza meg (címeken belül:
40101 címen |2 ťo, a 40|02 címen 56 fő, a 40103 címen 20 fő, a 40104 címen 35 fó, a
40105 címen 32 fő, a 40106 címen |7,5 fő, a 4II07 címen 3'5 fő, a 40108 címen 10 fo, a
40109 címen 2I fő).

Felęlős: polgármester
Határidő: a) pont esetébęn 2015.július 31.' b) pont esetébenZ}Iĺ. augusztus 01.

1 1. felkéri a J őzsefvźlľosi Intézményműködtető Központ vezetőjét

a) a beolvadással egyesített intézméĺy ingatlan és ingóságainak |eltźrozásáĺa,_ aZ

átadás - źLt.v éte l előkés zíté s ére,

b) az Mt-ben szabáIyozott munkáltatői éľtesítés megtételére a munkáltató személyében
bekövetkez o váItozásr őI 20 I 5 . j úlius l 5. napj áig.
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Felelő s : Józsefu áro si Intézményműködtető Központ igazgatőj a
Határido: a) pont esetében 2015'július 31., b) pont esetébeĺf}I5.július 15.

If . a) afe|adat e||átáshoz szükséges tárgyi eszközöket térítésmentesen a Kisfalu Józsefuáľosi
Yagyongazdálkodó Kft. ingyenes használatába ađja2015.június 15. naptól hatźrozatIan
időľe,

b) az IXK-950 forgalmi rendsziímú, az XXT-476 ťorga|mi ľendszĺimú gépjárműveket a
Józsefuarosi |ntézménymfücĺdtető Központ az Onkormányzat tulajdonába adja
térítésmentesen,

c) az MDP-097 forga|mi rendszámú gépjáľműveket a Jőzsefvźtosi Várostizemeltetési
S zol gálat az onkorm ány zat tulaj donába adj a téľítésmentesen,

d) az IXK-950 foľgalmi rendszámú, azXXT-416 forgalmi rendszámű és az MDP-097
foľgalmi rendszámú gépjárművek üzembentartőja f0I5. június 15. napjától a Kisfalu
Józsefu ĺáľosi Vagyongazdálkođó Kft .

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015.június 04.

13. A Képviselő-testület, mint a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdá|kodő Kft. egyszemélyes
tulajdonosa úgy dönt, hogy
13.1.a) a99l20I5' (IV.16.) szám,(l képviselő-testiileti hattlrozat2. pontjábarl elfogadott, a
Józsefuarosi GazďáIkodási Központ Zártkoruen Mfüödő Részvénýaľsaság
alapszabáIyának 8.1. pontját a Józsefuaľosi Intézménymúködtető Központ és a
Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolsálat á|ta| ellátott feladatok átvételét követően az
alábbiak szerint módosítj a:

,,A táľsaság ügyvezetéseként öt főből źů|ő igazgatóság múködik és az igazgatőság tagjai
képviselik a taľsaságot.''

b) felhatalmazza apolgáľmestert az egységes szerkezetú alapszabá|y a|áírásáta.

Felelős: polgáľmester
Határido: 201 5.június 30.

13.2 e|fogadja ahatározat mellékletétképező, az onkoľmtnyzat és a Kisfalu Józsefüarosi
Yagyoĺgazdálkodó Kft. között ktitendő, 10 évľe sző|ő (20|5. június 15. napjátő| 2025.
június 15. napjáig)kozszo|gáltatási keretszerződést, és a2015.június |5. napjátőI2015.
decembeľ 31. napjáig hatályos a közszolgźitatási keretszetződés 4. széml,(l mellékletét
képezo Eves szerződést, valamint felkéľi a polgáľmestert a szerződések aláírásźna.

Felelős: polgármester
Hatźttiđó : 201 5 . június 08.

I3.4a 1261201'5. ry.14.) számu képviselő-testtileti határozat 7. poĺť1ában, a Kisfalu
Józsefuarosi Vagyongazdtl|kodő Kft. źlltal e||źÍott feladatokat 2015. auguszfus 01.
napjźtőlkiegészítiakézbesítőifeladatoke|Iátésával.

Felelos: polgármester
Hatźriđo: 20I 5 . iúnius 08.
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14. a) a Jőzsefuárosi Intézménymfüodetési Központ 72103 cím - önként vállalt fe|aďat
fe|ha|mozási finanszírozási bevételen belül az irtlnyítőszervi támogatásként folyósított
ttlmogatás fizetési számltn tĺjrténő jőváírása e|őirányzatát és ezze| egyiđejtĺleg a kiadás
beruhtzás előirányzatan belĺil a Losonci Téri Altalános Iskola tanuszoda fejlesztés
e|oirtnyzatát 3,3 90,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

b) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - önként vállalt fe|adat - felhalmozási
ťlĺanszírozási kiadáson beliil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása eloirányzatáról átcsoportosít és a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat -
beruhtnási e\őirźnyzatára 3.39O,O e Ft-ot a Losonci Téri eItaltnos Iskola tanuszoda
fejlesztés címén.

c) az onkormtnyzat2015. évi költségvetéséľől szóló ręndelet 1. számú címĺendjét 20|5,
június 15. napjától kiegészíti a 11601-01 címmel, melynek címe oktatási intézményi
onkormányzati fi|aJdonú ingatlanok tizemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával
kapcsolatos feladatok, valamint a 1160|-02 címmel, melynek megnevezése a nevelési
írĺézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok tizemeltetésével, fenntartásával,
karb antartás ával kap c s o 1 ato s fe l adato k.

d) a Józsefuárosi Intézményműködtető Ktizpont ]2I0I cím - kotelező feladat - kiadás
személyi juttatás e|őirányzatát 20.723,7,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és
szociális hozzźljárulási adó e|őirźnyzatát 5.581,9 e Ft-tal, a dologi előirźnyzatéú7.973,0 e
Ft-tal, aberuhćnás eIőirtnyzatát 499,0 e Ft-tal, a bevételi ťlnanszitozási bevételen belül a
mfüödési irányitószeľvi támogatásként folyósított támogatás ťlzetésĺ szárlán történő
jőváirása e|őitáĺyzatéLt 34.278,6 e Ft-tal, a felhalmozási iráĺyítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szźlrcián töľténő jőváfuása eloirányzatát 499,0 e Ft-tal
csĺjkkenti.

e) a Józsefuárosí Intézménymfüödtető Kĺĺzpont 72102 cím - kötelező feladat _ kiadás
személyi juttatás elóirźnyzatát 7 .999,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jráľulékok és szociális
hozzájáru|ási adó elóirányzatát 2.149,0 e Ft-tal, a dologi e|őirźnyzatát 35 .587 ,0 e Ft-tal, a
benlházźs e|őirányzatát 855,0 e Ft-tal, a bevételi ťlnanszírozási bevételen belül a
mfüödési irźtnyítőszeľvi támogatásként folyósított tĺĺmogatás ťĺzetési sztnn|tn töľténő
jőváítása e|oirźlnyzatát 45.703,0 e Ft-tal, a felhalmozási irźnyítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési száľrúźn történő jőváírása e|oirźnyzatát 855,0 e Ft-tal, a
működési bevételi e|őirányzatát32,0 e Ft-tal csökkenti.

f) a Józsefuarosi Intézményműködtető Kcizpont 72103 cím - kötelező feladat - kiadás
személyi juttatás e|őirányzattń 49.630,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és
szociális hozzájtruIási adó e|oirányzatat 13.345,0 e Ft-tal, a dologi e|őirźnyzatát 81.951,0
e Ft-tal, aberuhźvás előirźnyzatźń 93,0 e Ft-tal, a bevételi ťlnanszírozási bevételen belül a
működési irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźm|án történő
jőváírźsa elóírétnyzatát I38.4I3 e Ft-tal, a felhalmozási irźnyítószervi támogatásként
folyósított tźlmogatás fizetési sztlm|tn történő jőváirása e|oirányzatát 93,0 e Ft-tal, a
működési bevételi e|oirányzatát 6.5 I3,0 e Ft-tal csökkenti.

g) az onkormtnyzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - működési ťtnanszírozási
kiadáson beltil az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őirányzatát 224.907,6 e Ft-tal, a felhalmozási ťlnanszirozási kiadáson belül az



irányitőszeľvi támogatásként folyósított tźtmogatás kiutalása e|őfutnyzattLt I.447 ,0 e Ft-tal
csökkenti.

h) a Józsefuárosi Intézménymrĺködtető Kozpont 7210I cím - önként váIla|t feladat -
kiadás személyi juttatás előirtnyzatát I.258,0 e Ft-tal' a munkaadót terhelő járulékok és
szociális Łlo,z:zájátulási acló eIoirályzaL:át 449,0 e Ft-Ĺal, a bevételi ľĺnanszírozási bevéĹelelr
belül a miĺkĺjdési irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő j őv źirása elóir ány zatát I .] 07,0 e Ft-tal csökkenti.

1) a Jőzsefuarosi Intézményműktjdtető Kĺizpont 72102 cím - önként vá||a|t feladat _
kiadás személyi juttatás e\oirányzattrt 774,0 e Ft-tal' a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájttru|ási adó e|őirźnyzattń276,0 e Ft-tal, a bevételi ťlnanszírozási bevételen
belül a mrĺködési futnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťrzetési sztlĺr:Ján
történő jőváírása e|őiráĺyzatát 1.050,0 e Ft-tal csökkenti.

j) a Józsefuarosi Intézményműködtető Központ 72103 cím - kĺitelező feladat _ kiadás
személyi juttatás eIokányzattlt 6.107,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájaru|ási adó elóirźlnyzatát 2.068,0 e Ft-tal, a dologi e|őirźnyzatát 4.87],0 e Ft-tal, a
bevételi ťlnanszirozási bevételen belül a működési irányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szźnr]án tĺjrténő jőváírása előírányzatát II.896,0 e Ft-tal, a
műk<jdési bevételét 1 . 1 56.0 e Ft-tal csökkenti.

k)az onkormányzat kiadás 11108-02 cím - önként vźi|aIt feladat - műk<jdési
ťlnanszitozási kiadáson belül az írtlnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása elofu źny zattlt I 4.653,0 e Ft-tal csökkenti.

1) az onkormányzat kiadás 11601-01 cím - kötelező feladat - dologi e|őirányzatát
17.1'65,0 e Ft-tal megemeli az iskolĺák RFV gazszolgáltatása címén.

m)az onkormźnyzat 1160I-02 cím _ kote|ezo feladat _ dologi e|őirtnyzatát 8.899,0 e Ft-
tal megeme|i az ővodtk RFV gázszo|gá|tatása címén.

n) az onkotmźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belĹil a
működési tartalék - kotę|ező feladat _ e|óirźnyzatźŃ 35.246,7 e Ft-ot átcsoportosít a
11601-01 cím _ kotelező feladat _ műkĺjdési célú támogatás áI|atlhánaĺáson kívülre
elóirányzataľa a Kisfalu Kft. kompenzációja címén.

o) az onkormányzat kiadás 11601-01 cím - kötelező feladat - kiadás működési célú
támogatások áI|aĺnháztartáson kívülre e|őirźnyzatát 128922,8 ę Ft-tal, a felhalmozási
célú támogatás államháztartáson kíviilre e|oirtnyzatát 250,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu
Kft . kompe nzáciőja címén.

p) az onkormányzat kiadás 11601-01 cím _ önként vállalt feladat _ műk<jdési célú
támogatás á|Lanháaartáson kívtilre e|őirányzatźú, |4.|61,9 e Ft-tal, a felhalmozási céLu
áI|amhánartźson kívülre e|óirźnyzatát 93,0 ę Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft.
kompenzációja címén.
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q) az onkormányzat kiadás 1160I-02 cím - kötelező feladat - működési célú támogatás
áI|aĺĺ.háztartáson kívĺilľe eloirźnyzatát 6I.665,4 e Ft-tal, a felhalmozási cé|u támogatás
áIlamháztarttson kívülre e|óirányzatźt 1.104'0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft.
kompenzációja címén.

r) az onkormźnyzat kiadás 11601-02 cím _ onként vźĺ||a|t feladat - - működési célú
támogatás áIlamhánartáson kívĹilre e|óirányzatźń2.233,5 e Ft-talmegemeli a Kisfalu Kft.
kompenzációja címén.

s) a következő évelrľe tartós múködési kötelezettségetváIIaI, melynek összege évenként
megközelítőleg 31.958 e Ft, melynek fedezetéil az adőbevételeket és az önkormáĺyzati
saját bevételeket jelöli meg.

t) felkéľi a polgármestert, hogy a JIK źiszervezéséből adódó felmentés, végkielégítés,
szabadságmegváltásra vonatkozó tĺibbletigények összegeire és költségvetési fedezetére a
javaslatot a következő képviselő-testÍileti ülésľe teľjessze elő.

u) felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésľől szóló következő rendelet
módosításánál, valamint a k<jvetkező évek tewezésénél ahaÍározatban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatźridő: a).r) pontok esetében 2015.június 04., s) pont esetében a Képviselő-testület soron

következő ülése, t) pont esetében a költségvetésről szóló rendelet kcivetkező
módosítása és az azt követő évek koltsésvetési teľvezése

(A Képviselő-testület a ]35/20]5' 0/I.04.) számú
megismételte.)

Dľ. Kocsis M:áté

határozata alapjón a szavazást

Szav azźsr a bo csátj a a rendelet-t erv ezetet.

BUDAPEST rózsBpvÁnos rÉpvIspro-ľBsľÜrBľp ELFoGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST r.ovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsBpvÁRoSI
oNronvÁNyza'r xÉpvIspro TESTÜLETÉNBK 27DOI5. (VI.12.)
oNronvĺÁNyzaľl RENDELETÉT A BUDAPEST ĺózsBr.vÁRoSI
oNrconvÁNyz,ą.ľ VAGYoNÁnór És va.oyoN FELETTI TULAJDoNOSI JoGoK
GYAKoRLÁsÁnór szoLo 6612012. (Xil.13.) oNromĺÁNyzaľĺ RENDELET
vóuosÍľÁsÁnor

Dľ. Kocsis lIáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testÍilet 11 igen, 3 nem, 2 hrtőzkođással megalkotta a
27 l20I 5. (VI. 1 2.) önkoľmányzati reĺdeleÍét.
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A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN lo ĺ<Épvlspl-o
A RENDELETALKoľÁsHoz IrĺnĺŐ sÍľpľľ szóľog g sÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺozspr.vÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrpľp 11 IGEN, 3 NEM, 2
ľ.ą.RrozronÁssa.r ELFoGADĺa. És MEGALKoTJA BUDAPESľ r.ovÁnos Vil.
rpRÜrBľ ĺózspr.vÁRosl ÔNroRľĺÁNyza.ľ rÉpvlspro ľpsľÜrpľÉNBr
27l20I5. (VI.12.) oNroRv^łNyza.ľI RENDELEľÉI a. BUDAPESľ rózsppvaRosl
oNromĺÁNyzłr vacyoNÁnór És VAGYoN FELETTI TULAJDoNoSI JoGoK
GYAKoRLÁsÁnór szoĺo 66120|2. (XII.13.) oNron-rĺÁNyze.rl RENDELET
voposÍľÁsÁnór

(A Kĺźpviselő-testület a ]35/20]5' (ĺ/I,04.) számú határozata alapján a szavazást
megismételte.)

Dr. Kocsis NIáté
Jegyzó Asszony je|ezÍe egy ponton a problémáj át, ezért az azugyrendi javaslata, hogy nyissák
meg újra ennek a napirendnek a tátgyalástlt, szeretne egy kiegészítést tenni hozzá és utána
ismételjék meg a szavazást, a jelenlegi szavazást pedig tekintsék meg nem történtnek.
Szavazásra bocsátja az a|ábbí ügyrendi javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet az
ügyrendi javaslatot 14 igen,0 nem, 2 tartőzkodással elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z EGYS ZERÚ S ZoToB B s Éc szÜrsÉcp s
HATAROZAT:
13st201.s. (vr.04.) 14IGEN O NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dclnt, hogy elfogadja Dr. Kocsis Máté polgármester ügyľendi
inđítvźlnyźĺ, mely szerint a ,,Javaslat tinkoľmányzati intézmények áta|akításáxa|
kapcsolatos dtintések meghozata|ära,, címú napirendet nyissák meg újľa, és Danada-Rimĺĺn
Edina jegyzó szőbę|i kiegészítése után ismételjék meg a szavazést.

Dľ. Kocsis ľ'IáLté
A 3lI napirenđ vitáját ismételten megnyitja, és megadja a szőt Danada-Rimlín Edina jegyző
asszonynak.

Danada-Rimán Edina
Az előterjesztés 5. számű melléklete szerinti kozszo|gá|tatási keretszerzőđés, aminek a7.I.
pontjĺĺnak harmadik bekezdését az alábbial<ra szeretnék módosítani:,, A Keretszętzőđés 5.1.1 .,

5.I.3., és 5.1.5. pontjában meghatźnozott feladatok e||átásźĺ az onkormźnyzat az Éves
Szerződés szerinti Kompenzációval ťĺnanszítozza,|ĺvéve azokat arészfe|adatokat, amelyeket
aKozszolgá|tatő szo|gáItatásként végez.,, Ez ajelenleginek, ami kiosztásra kerĹilt, aĺrnak egy
megfordított és kiegés zített bekezdése.

Dr. Kocsĺs l.ĺ.áté
Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselő úľnak.

Dľ. Erőss Gáboľ
Szeretne kémi egy magyaffa fordítást, hogy az mit is jelent akkor tarÍa|miIag.



Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyzt5 asszon1łnak.

Danada-Rimán Edina
Ez aztjclcnti, hogy az onkormányzat tálmogatásként kompenzáció formájában finanszírozza
azokat a kozszolgáltatásokat, amit jelenleg a Kisfalu Kft. lát el és ezekben varmak olyan
részfeladatok, amelyek szolgáltatások, AFA-ktjtelesek és nyilván azokat nem tudja
komp enzáció ként ťlnanszír o zni.

Dľ. Kocsis N.ĺ'áté
Megállapítja, hogy további kéľdés' hozzászőIźls nem volt, ezért a napirend vitájtú|ezárja, és az
előbbi kie gészíté s sel együtt szav azźĺsta bo csátj a a hatźn ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) a f015l20l6. nevelési évben indítható óvodai csopoľtok szźtmát az á|ta|a fenntaľtott
Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmźnyzat Naprafoľgó Egyesített
ovodara vonatkozóan az aIábbiak szeľint hatáĺozza'ozoaÍ7 aZ aLaoolaK sZęTl

Napraforgó Egyesített ovoda és tagóvodái
Csoportok száma
201512016-ban

Napraforgó Egyesített ovoda székhelyén 4
Naprafoľgó E gyesített ovo da Gyerek-Vir ág' T aeőv o dái a 4
Napraforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz Tagóvodái a 4
Naoraforsó Esvesített ovoda Kincskeľeső Tasóvodái a 5

Naoraforsó Esvesített ovoda Várunk Rád Tasóvodáia 4
Naoraforsó Esvesített ovoda Napsu gár Taeóvodái a 4
Napľaforsó Egvesített ovoda Koszoľú Tasóvodái a 4
Napľaforsó Esyesített ovoda Hétszíĺvirźle Tasóvodái a 4
Napľafoľgó Egyesített ovoda Mesepalota Taeóvodái a 5

Napľafoľgó Esyesített ovoda TA-TI-KA Tagóvodái a 5

Napľaforgó Egyesített ovoda Pitypang Tagóvodáia 5

Napraforgó E gyesített ovo da S zivarvĺíny T aeőv o dái a 4
Naorafoľsó Esvesített ovoda Csodasziset Tasóvodái a J

Naoraforsó E svesített o voda Szźzszot szép Tasóvodái a 6

Naprafoľsó Esvesített ovoda Katica Taeóvodái a 6

összesen 67

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5. augusztus 3 1 .

2) engedé|yezi a 201512016. nevelési év indításanál a maximális óvodai csoportlétszám
tullépését a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Naprafoľgó
Egyesített ovoda Mesepalota Tagóvodájában, a TÁ-TI-KA Tagóvodájźtban, a Pitypang
T agőv o daj ában és a Kati ca T agőv o ďáj áb an az a|ábbiak szeľint :
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Napraforgó Egyesítetĺ
Ovoda
tagintézményeinek
megnevezése

a csoport
megjelölése

20 I 5. szeptember l-ién /tervezett/
a csopor
ténylegeslszámí
ott maximális
Iétszáma
(fő)

eltéľés az Nkt. 4.
melléklete szerinti
maximális csopoľt
|étszźmńőI
(fő)

Napraforgó Egyesített
Ovoda Mesepalota
Tagóvodája

I
2
a
J

Kagvlóvaľos
Micimackó
Csingiling

26t26
26/26
27/27

+1

+1
-rL

Naprafoľgó Egyesített
Ovoda TA-TI-KA
Tagóvodája

1

2
a
J

Afonya
Ficánka
Kiscsopoľt

28/28
28/f8
27/27

+3

+3

+2

Napľafoľgó Egyesített
Ovoda Pitypang
Tagóvodája

I

2
a
J

Pillangó
Maci
Mókus

28/28
26126
27/27

+3

+1
|ĄTZ

Napraforgĺí Egyesített
Ovoda Katica
Taeóvodáia

5. csoport 24/21 |ĄTZ

Felelős: polgáľmester
Határid(5: 201 5. augusztus 3 1 .

3) a) a Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat Napraforgó Egyesített
ovoda engedélyezett álláshelyeinek számát 273,5 álláshelyben - óvodapedagógus 166 fő
(I igazgatő, 3 igazgató-helyettes, 14 tagóvoda-vezető), 104,5 á||áshely nevelőmunkát
segítő (13 óvodatitkźr,67 dajka, 24,5 pedagógiai asszisztens), 3 álláshely adminisztratív
ĺjgyintéző -hatźlrozza meg 2015. augusztus 01. napjátó| az alabbiak szerint:

Napľaforgó Egyesített Ovoda és tagóvodái EngedéIyezett
álláshelvek száma

Naprafoľgó Egyesített ovoda székhelyén 22.s
Napľaforsó E gyesített ovoda Gyeľek-Viráe Tasóvodái a I7
Napraforgó Eeyesített ovoda Tesz-Vesz Taeóvodáia I4
Naprafoľgó Esyesített ovoda Kincskereső Taeóvodáia 20
Napraforgó Eeyesített ovoda Vaľunk Rád Tasóvodáia 16,5
Napraforgó Esyesített ovoda Napsugár Tasóvodái a 16,5
Naprafoľgó Egyesített ovoda Koszorú Taeóvodái a 16,5
Naprafo r gó E gye sített o vo da Hétszínv ir ás Taeóvo dái a 16,5
Napraforgó Egyesített ovoda Mesepalota Tagóvodáia 20
Naoraforsó Esvesített ovoda TA-TI-KA Tasóvodái a 20,5
Naoraforsó Esvesített ovoda Pitvoans Tasóvodái a 19,5
Naoľaforsó Esvesített ovoda Szivárvánv Tasóvodáia 15

Napraforsó Esvesített ovoda Csodasziset Tasóvodáia 12

Napraforsó Esvesített ovoda Százszorszép Tasóvodái a f3
Napraforsó E svesített ovoda Katica Tasóvodái a 24

osszesen 273.s

45



b) felkéľi a polgármestert, hogy aZ álláshelyekkel kapcsolatos többletköltségek
meghatźrozására és annak költségvetési feđezetére tegyen javaslatot a következő
képviselő-testĹileti tilésre.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a) pont esetében 2015.június 04., b) pont esetében a Képviselő-testület Soľon

következo ülése

4) a Jőzsefvźĺrosi Egyesített Bĺjlcsődék engedélyezettlétszámát aKatica Napkĺizi otthonos
ovoda és Bölcsőde bölcsődei |étszámtpal - kotelező feladatellátás érdekében _ 2015.
augusztus 01. napjátóI 2016. december 3I. napjáig 26 fővel _ szakalkalmazott 15 fő,
technikai, egyéb 11 fő - megemeli, igy a költségvetési szerv kote|ező feladat
engedélyezett Létszttma I79 főre, önként vá||a|t feladat 5 főre módosul' cisszes
engedé|yezett\étszáma 158 fóről 184 főre módosul.
Az enge dé l y ezett létszźĺmot 20 I 7 . j aĺuár 1 -j étő 1 1 8 3 főb en határ o zza me g.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíľidő: 2015. aususztus 01.

5) jőváhagyja a Jőzsefvfuosi Egyesített
Szakmai Programjat az e|óterjesńés
augusztus 01. napi hatáIyba lépéssel.

Felelős: polgáľmesteľ
HaÍáridő: 20I 5 . június 04.

Bölcsődék Szervezeti és Működésí Szabá|yzatźń,
I-2. számu mellékletei szerinti taľtalommal 2015.

6) a) a Pitypang Napközi otthonos ovodában a tomaszoba csoportszobźná történo
átalakítására és a targyi eszközök beszerzésére összesen bruttó |.699,0 e Ft fedezetet
biztosít'

b) a Gyerek-YírágNapkĺizi otthonos ovoda telephelyén (VIII. Baĺoss u. 91.) a tagóvoda-
vezetőí iľoda kialakitására és atárgyi eszközok beszeruéséľe 650,0 e Ft fedezetet biztosít,

c) a Szivarvany Napközi otthonos ovoda székhelyén (VI[. Szigony u. 18.) a tagóvoda-
vezetói iľoda kialakításźľa és a tźtrgyi eszkĺjzök bęszęrzésére 1.000,0 e Ft fedezetet
biztosít,

d) a Napraforgó Napkĺizi otthonos óvoda (egyesített óvoda székhelye: VIII. Tolnai u. 7-
9.) intézményvezetői iroda berenđezéséhez, tárgyi eszközök beszerzésére 700,0 e Ft
fedezetet biztosít,

e) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont kĺiltségvetésében
1.000,0 e Ft-ot biztosít taryyi eszközĺjk bęszerzéséte a feladatbővĹilés miatt,

Í) az a)-đ) pontban foglaltak miatt az Önkormanyzat kiadás II|07 -02 cím felhalmozási
céltartalékon belül az óvodák minimális taneszkoz pótlás kotelező ťeladat
elófuányzatźLÍő| 4.049,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - koteIezó feladat -
b enshtyts e|őit ény zatát a.
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7)

g) az e) pontban foglaltak miatt az Ônkormányzatkíađás 11107-01 cím műkcjdési cél és

általános tartalékon be|i| az általános tartalék - kötelező feladat _ e|őirányzatárő|' 1.000,0

e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ kötelező feladat _ kiadás felhalmozási
ťlnanszirozási kiadáson belül az irányíÍőszervi támogatásként folyósított támogatás
ťĺzetésíszźtmlttratörténőutalásae|őirányzatáta,

h) a Józseftárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺĺzpont 40102 cím - kĺltelező
feladat bevételi felhalmozási ťlnaĺszírozási bevételen belül az irźnyítőszewi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jőváírása elóirányzatát és a
kiadás beruhźłzás e\óirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli az e) pontban
foglaltak miatt,

i) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet k<jvetkező módosítástlná|
az a)-h) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hattnidó a|g) pont esetében 2015.június 4.; i) pont esetében a költségvetési rendelet

következő módosítása

a) a Jőzsefuarosi lĺtézményműk<jdtető Központ módosító okiľatát és a módosítással
egységes szeľkezetbe foglalt a|apitő okiratát az előteľjesńés 3-4. sz. mellékletében foglalt
taľtalommal, 20 I 5 . j únius 1 5. hatállyal jőv tthagyja.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺárido: 2015. június 04.

b) felhata|mazza a polgármestert az a) pontban meghatźttozott dokumentumok a|áírásfua
és az a|apitő okiratok tekintetében a Magyar Allamkincstár esetleges hianypótlási
felszólításának teljesítéséte azzal, hogy a hianypótlás teljesítése jelen hataľozattal nem
lehet ellentétes és az a|apítő okiratokat lényegi _ helyreigazítási k&désnek nem minősülő
_ kérdésekben nem módosíthatja.

Felęlős: polgármester
Hataridő: 2015.június l 0.

felkéri a polgármestert az Mt-bęn szabá|yozott munkáltatói éľtesítés megtéte|ére 20|5.
július 15. napjáig a munkáltatő szeméIyében bekövetkezo vá|tozásrőI.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20|5.július 1 5.

a) 2015. augusztus 01. napjától a JózsefuárosiIntézményműködtető Kĺĺzpontot (székhely:

1083 Budapest, Baľoss u. 84.) azá||amhaztartásról sző|ő2011. évi CXCV törvény 11. $
(3) bekezdése alapjan beolvadással egyesíti a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekj óléti Központtal (székhely: 1 08 1 Budapest, Népszínhaz u. 22.),

b) a beolvadó köttségvetési szerv 2015. július 3I. napjźn megszűnik és általános jogutódja

a 2015. augusztus 01. napjától a Józsefuaľosi Szociális Szolgttltatő és Gyeľmekjóléti
Központ.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 2015. augusztus 01., b) pont esetében}}I5.július 31.

8)

e)
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10) a) a költségvetésről szóló önkormźlnyzati ľendelet címľendjét 40109 címmel kiegészíti
oktatás-nevelési intézmények étkeztetése elnevezéssel,

b) 201'5. augusztus 01. napjától a Józsefuárosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti
Központ engeđé|yezett álláshelyeinek szźmát207 foberĺhatározza meg (címeken beltil:
40101 címen 12 fő, a 40102 címen 56 fő, a 40103 címen 20 fő, a 40104 címen 35 fő, a
40105 címen 32fő,a40106 címen |7,5 fő,a4II07 címen 3,5 fő, a40108 címen 10 fü, a
40109 címen 2I fó).

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 2015.július 31., b) pont esetében 2015. augusztus 01.

1 1. felkéľi a Jőzsefvárosi Intézménymfüodtető Központ vezetőjét

a) a beolvadással egyesített intézmény ingatlan és ingóságainak |eltźlrozźsźľa,_ az
átađás - átv étel előké s zíté s éľe,

b) az Mt-beĺ szabáIyozott munkáItatői értesítés megtételére a munkáltató személyében
bekövetkez o v á|tozásr őL 20 I 5 . j úlius 1 5 . napj ái g.

Felelő s : Józsefu aro si Intézménymfü ĺjdtető Központ ígazgatőja
Hataridő: a) pont esetében 20L5.július 31., b) pont esetében2}I5.július 15.

|2. a) a feladat ellátáshoz szükséges targyi eszkozöket téľítésmentesen a Kisfalu Józsefuáľosi
Yagyongazdálkodó Kft. ingyenes használatába ađja2015.június 15. naptól határozat|an
időre,

b) az IXK-950 forgalmi rendszámí, az XXT-4I6 forgalmi rendszámú gépjáľműveket a
Józsefulírosi Intézménymúködtető Központ az onkoľmányzat tulajđonába adja
térítésmentesen,

c) az MDP-097 foryalmi rendszámú gépjĺáľműveket a Józsefvaľosi Váľosüzemeltetési
Szol gálat az onkoľm źny zat tulaj donába adj a térítésmentesen,

d) az xK-950 forgalmi ľendszámú, azXXT-416 forgalmi rendszámú és azMDP-097
forgaImi rendszámú gépjátmuvek üzembentartőja 2015. június 15. napjától a Kisfalu
Józsefu ĺĺro s i Y agy ongazdálkodó Kft .

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015.június 04.

13. A Képviselő-testiilet, mint a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdá|kodő Kft. egyszemélyes
tulajdonosa úgy dönt, hogy

13.1.a) a99l20l5. (IV.16.) szttmtĺ képviselő-testületi hatátrozat2. pontjźtban elfogadott, a
Józsefuĺĺľosi Gazdá|kodási Központ Zártkorueĺ Mfüödő Részvénýaľsaság
a|apszabá|yának 8.1. pontját a Józsefráľosi Intézményműködtető Ktizpont és a
Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat által ellátott feladatok átvéteIét kovetően az
alábbiak szerint módosítj a:

,,Atźtsaság ügyvezetéseként öt foből á|Iő igazgatóság múködik és azigazgatőságtagsai
képviselik a taľsaságot.''
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b) felhatalmazza a polgáľmestert az egységes szerkezeli a|apszabá|y a|áirására.

Felelős: polgármesteľ
}Jatáridő: 20I 5 . junius 3 0.

I3.2 elfogađja ahatáľozat mellékletétképező' az onkormányzat és a Kisfalu Józsefuárosi
Yagyongazdálkodó Kft. között kötendő, l0 évre sző|ő (2015. június 15. nap|átóI2025.
június 15. napjáig)kozszo|gáltatási keretszerződést, és a2015.június 15. napjátóI2015.
december 3I. ĺapjáig hatályos akozszolgá|tatási keretszerződés 4. számu mellékletét
képezo Éves szeruődést, valamint felkéri a polgármesteľt a szerzőđések a|tftására.

Felelős: polgármester
Határiđo: 20I 5 . iúnius 08.

|3.3 a 12612015. (V.14.) számí képviselo-testületi hatáĺozat 7. porújábaÍ\ a Kisfalu
Józsefuarosi Vagyongazdá|kođő Kft. tita| ellátott feladatokat 2015. augusztus 01.
napjźtőI kiegészíti a kézbesítői feladatok e|látźsáva|.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015.június 08.

14. a) a Jőzsef:łźrosi Intézménymrĺkĺidetési Kĺizpont 72|03 cím - ĺjnként vá|Ia|t feladat
fe|ha|mozźlsi finanszírozási bevételen bę|u| az irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított
támogatás Íizetési szám|tn tĺjrténő jőváfuźsa e|őirźnyzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás
benlházás előirányzatán belül a Losonci Téri Altalános Iskola tanuszoda fejlesztés
eIőfu ányzatźú. 3 .390,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

b) az onkormányzat kiadás 11108-02 cím _ önként váIla|t feladat _ felhalmozási
ťlnanszirozási kiadáson belül az fuányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|őfuányzatáról átcsoportosít és a kiadás 11601 cím - ĺinként vá||a|t fęladat -
benlhtuási e|őirányzatfua 3.390,0 e Ft-ot a Losonci Téri Általános Iskola tanuszoda
fejlesztés címén.

c) az onkormányzat2015. évi költségvetéséről szóló rendelet 1. számú címĺendjét 2OI5.
június 15. napjától kiegészíti a 11601-01 címmel, melynek címe oktatási intézméĺyi
önkoľmányzati tu|ď1donú ingatlanok Ĺizemeltetésével, fenntartásával, kaľbantartásáva|
kapcsolatos feladatok, valamint a 11601-02 címmel, melynek megnevezése a nevelési
intézményi önkoľmiínyzati tulajdonú ingatlanok tizemeltetésével' fenntaľtásával,
karb arúartźlsával kap c s o l ato s feladatok.

d) a Józsefuárosi Intézménymúkodtető Kĺizpont 72I0I cím _ kötelező feladat _ kiadás
személyi juttatás e|őirźnyzatźLt 20.723,7,0 e Ft-tal, a munkaadót terheIő járulékok és
szociális hozzájáru|ási adó eloirányzatát 5.58|,9 ę Ft-tal, a dologi elófuźnyzatźú7.973,0 e
Ft-tal, abenlházás e|őirányzatát 499,0 e Ft-tal, a bevételi ťlnanszítozási bevételen belül a
működési irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizętési szźm|źn tĺirténő
jőváirása elóirtnyzatát 34.278,6 e Ft-tal, a felhalmozási irźnyitószervi támogatásként
folyósított támogatás ťrzetési szárritn történő jővźirása e|őirányzatát 499,0 e Ft-tal
csökkenti.
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e) a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72I0f cim - kote|ezo feladat - kiadás
személyi juttatás e|óirényzatát] .999,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájáru|ási ađó e|óirányzatát2'149,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát35.587,0 e Ft-tal, a
beruházás e|őirányzatát 855'0 e Ft-tal, a bevételi ťĺnanszírozási bevételen belül a
múködési irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|áĺ tcjľténő
jővttírása előfuányzatát 45.703,0 e Ft-tal, a felhalmozźsi kányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváírása e|őirtnyzatát 855,0 e Ft-tal, a
működési bevételi eIóirányzatát 32,0 e Ft-tal csökkenti.

f) a Józsefuarosi Intézménymúködtető Központ 72103 cím - kötelező feladat - kiadás
személyi juttatás eIokányzatát 49.630,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és
szociális hozzájáru|ási adó e|őirányzatát 13.345,0 e Ft-tal, a dologi e|őirányzatát 81.951,0
e Ft-tal, aberuhtzás elóirtnyzatát93,O e Ft-tal, a bevételi ťlnanszirozási bevételen belül a
működési irźtnyítőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szám|án ttjrténő
jővtĺirása e|őirźtnyzatát 138.41.3 e Ft-tal, a felhalmozási irźnyitószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szźrnlźn töľténő jőváítása eIőhźnyzatát 93,0 e Ft-tal, a
múködési bevételi előirányzatát 6.5 I3,0 e Ft-tal csökkenti.

g) az onkotmtnyzat kiadás 11108-02 cím - kotelező feladat - működési ťlnarszítoztĺsi
kiadáson belül az itányitőszerui támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|oirźnyzatát 2f4.907,6 e Ft-tal, a felhalmozási ťlnanszirozási kiadáson belül az
futnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatźLt I.447,0 e Ft-tal
csökkenti.

h) a Józsefuarosi Intézményműködtető Központ 72I0I cím - önként vállalt feladat -
kiadás személyi juttatás előfuányzatát I.258,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jarulékok és

szociális hozzájátulási adó e|őirányzatát 449'0 e Ft-tal, a bevételi ťĺnanszítozási bevételen
beltil a mfüödési irányítószervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźĺrlJt.n
t<jrténő jőváńrása előirányzatát |.70],0 e Ft-tal csĺikkenti.

i) a Józsefuaľosi Intézményműködtető Központ 72102 cím - ĺjnként váI|alt feladat _
kiadás személyi juttatás eIőfuányzatát 774,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és

szociális hozzźtjźn,llási adó e|őirźnyzatát276,0 e Ft-tal, a bevételi ťĺĺanszítozási bevételen
beltil a műkĺjdési irźnyítőszervi tttmogatźlsként folyósított támogatás ťĺzetésí szám|án
tĺjrténő jőv áírása e|őirźny zatát l . 05 0,0 e Ft-tal csökkenti.

j) a Józsefuĺárosi Intézménymfüödtetĺĺ Kdzpont 72103 cím - kötelező feladat _ kiadás
szeméIyijuttatás e|oirźnyzatát 6.107,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jaľulékok és szociális
hozzájnulási adó e|őirányzatát2.068,0 e Ft-tal, a dologi e|őirányzatát 4.877,0 e Ft-tal, a
bevételi ťĺnanszírozási bevételen belül a műktidési iľányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési sztm|źn ttjľténő jőváírása eLokźnyzatát 11.896,0 e Ft-tal, a
műkĺjdési bevételét 1.156,0 e Ft-tal csökkenti.

k)az onkoľmányzat kiadás 11108-02 cím - önként vá|Ia|t feladat - mfütjdési
ťlnanszítozási kiadáson belül az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása előirtnyzatát I 4.653,0 ę Ft-tal csökkenti.

1) az onkormányzat kiadás 11601-01 cím _ kötelező feladat - dologi előírányzatát
17.|65,0 e Ft-tal megemeli az iskolák RFV gázszolgá|tatása címén.
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m)az onkormtlnyzat 1160I-02 cím - kötelező feladat _ dologi előiráĺyzatát 8.899,0 e Fĺ
tal megeme|i az ővodák RFV gźzszo|gá|tatása címén.

n) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a
működési tartalék _ kötelező feladat _ előiľtĺnyzattú 35.f46,7 e Ft-ot átcsoportosít a
11601-01 cím - kcjtelező feladat - műkĺjdési célú támogatás źtllamháztartáson kívülre
e|őirányzatáľa a Kisfalu Kft. kompenzációja címén.

o) az onkormtnyzat kiadás 11601-01 cím - kötelező feladat _ kiadás miĺködési célú
támogatások á|Iarháztartáson kívülre eIoirźnyzatát |28.922,8 e Ft-tal, a felhalmozási
célú támogatás államháztartáson kívülre e|őkányzatát 250,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu
Kft . kompe nzáciőj a címén.

p) az onkormányzat kiadás 11601-01 cím _ önként vá|la|t feladat _ műkc'dési célú
tiímogatás áIlamhźntartáson kíviilľe előirányzatát 14.161,9 e Ft-tal, a felhalmozási céIil
áIlamháztartáson kívĺilre e|oirźnyzatát 93,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft.
kompenzációja címén.

q) az onkormányzat kiadás 1160I-02 cím _ kötęlező feladat - működési célú támogatás
á||amháztartáson kívülre e|őirźnyzatźLt 6|.665,4 e Ft-tal, a felhalmozási cé|ű támogatás
á||amháztartáson kíviilľe eLőirźtnyzatát l.l04,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft.
kompenzációja címén.

r) az onkormányzat kiadás 1160I-02 cím _ ĺjnként vá||a|t feladat - _ mrĺködési cétú
támogatás źilIamhánartáson kívülre eloirźnyzatát2.233,5 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft.
kompenzációja címén.

s) a következó évehe tartós működési kĺjtelezettségetváI|a|, melynek összege évenként
megközelítőleg 31.958 e Ft, melynek fedezętéü| az adőbevételeket és az ĺjnkormźnyzati
saját bevételeket jelöli meg.

t) felkéľi a polgármesteľt, hogy a JIK átszewezéséből adódó felmentés, végkielégítés,
szabadságmegvá|tásra vonatkozó többletigények tisszegeire és költségvetési fedezetére a
javaslatot a következő képviselő-testületi iilésre teľjessze elő.

u) felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló következő rendelet
módosításánál, valamint a kĺjvetkező évek tervezéséné| ahatározatban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a)-r) pontok esetében 2015. június 04., s) pont esetében a Képviselő-testiilet soron

következő ülése' Đ pont esetében a költségvetésről szóló ľendelet kĺivetkező
módosítása és az ań. követő évek kclltsésvetési tervezése

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźtrozatot 11 ígen, 2 nem' 3 tartózkodással
elfosadta.
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IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHc.Z AT ALlľrI Z vnĺo s ÍľBľľ szóľo g g s Éc s zÜrs ÉcB s
HaľÁRoz,tľ:
136l20t5.(vl.04.) 11IGEN 2 NEM s ľa'nrozxolÁssa.r,
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1) a f0I5l20I6. nevelési évben indítható óvodai csoportok szárnttt, az á|ta|a fenntartott
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat Napraforgó Egyesített
ovodára vonatkozóan az a|ábbiak szerint határozzames:

Napľafoľgó Egyesĺtett Ovoda és tagóvodái
Csoportok szźtma
2015ĺ20l6-ban

Naoraforsó Esvesített ovoda székhelyén 4

Napraforsó Esyesített ovoda Gyerek-Virás Taeóvodáia 4

Napraforsó Esyesített ovoda Tesz-Vesz Tagóvodái a 4

Napraforgó Egyesített ovoda Kincskeľeső Taeóvodái a 5

Napraforgó Egyesített ovoda Váľunk Rád Taeóvoďáia 4
Napraforgó E gyesített ovo da Napsugár T agőv o dźia 4

Napraforsó Esvesített ovoda Koszoru Taeóvodái a 4

Naoraforsó E svesített ovo da Hétszínvir áe Taeóvodái a 4
Napraforsó Esyesített ovoda Mesepalota Tasóvodái a 5

Napraforgó Esyesített ovoda TA-TI-KA Taeóvodái a 5

Napraforgó Esyesített ovoda Pitypane Tagóvodái a 5

Napraforgó E gyesített ovo da S ziv árv ány Tagóvodái a 4
Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodái a a

J

Napraforgó Egyesített ovoda Százszotszép Tagóvodái a 6

Naoľafoľsó Esvesített ovoda Katica Taeóvodái a 6

osszesen 67

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. augusztus 31 .

2) engeđé|yezi a 201512016. nevelési év inđitásźná| a maximális óvodai csopoľtlétszám
túllépését a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Napľaforgó
Egyésírctt óvoda Mesepalota Tagővodájábarl, a TA-TI-KA Tagóvođájában, a Pitypang
T agőv o đaj ában é s a Kati c a Tagó vo dáj áb an az a|ábbi ak szerint :

N.aľraíorsó Egyesített
Ovoda
tagintézményeinek
megnevezése

a csoport
megjelaĺése

20 1 5. szeptember ĺ-jén /terve7ett/
a csopoÍ
tény|eges/számí
ott maximális
|étszźtma
(fő)

eltérés az Nkt. 4.
melléklete szerinti
maximális csoport
|étszámtő|
(ro)

Naprafoľgó Egyesített
Ovoda Mesepalota
Tagővodája

Kagylóvaĺos
Micimackó
Csingiling

I

J

26/26
26/26
27127

+1

+1

-t-z
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Napraforgó Egyesített
Ovoda TA-TI-KA
Tagóvođája

1

2
aJ

Afonya
Ficánka
Kiscsopoľt

28t28
28/28
27127

ta-rJ
1a-T-J

-L')

Napratbľgó Egyesített
Ovoda Pitypang
Tagóvodája

I

a
J

Pi1langó
Maci
Mókus

28128
261f6
27/27

-rJ

+1
.TL

Naprafoľgĺi Egyesített
Ovoda Katica
Taeóvodáia

5. csoport 24127 -1-Z

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2015. augusztus 3 l.

3) a) a Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefvfuosi onkormányzat Napraforgó Egyesített
ovoda engeđéIyezett álláshelyeinek számát 273,5 álláshelyben _ óvodapedagógus 166 fó
(I igazgatő,3 ígazgató-helyettes, 14 tagővoda-vezeto), 104,5 álláshely nevelőmunkát
segítő (13 óvodatitkáÍ, 67 dajka, 24,5 peđagógiai asszisztens), 3 álláshely adminisztratív
ĺJ;gy intéző - hatźlr ozza me g 20 | 5 . augusztus 0 1 . napj átóI az alźhbiak szerint :

Naprafoľgó Egyesített óvoda és tagĺóvodái
Engedé|yezett
álláshelvek száma

Napľafoľgó Egyesített ovoda székhelyén ))5
Napľafoľgó Egyesített ovoda Gyerek-Vi t áF, T agőv o dái a I7
Napraforgó Esyesített ovoda Tesz-Vesz Tasóvođái a t4
Napľaforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tasóvodái a 20
Napraforgó Egyes tett ovoda Vaľunk Rád Tasóvodáia t 6.s
Napľaforgó Egyes tett ovoda Napsugár Taeóvodáia 16.s
Napľafoľgó Egyes tett ovoda Koszorú Taeóvodáia 16.5
Napraforgó Egyes tett ovoda Hétszínv ir ás Tasóvodái a 16.s
Napľaforgó Egyesített ovoda Mesepalota Taeóvodáia 20
Napraforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Taeóvodáia 20,5
Napľaforgó Egyesített ovoda Pitypang Tasóvodái a 19,5
Napraforgó Egyesített ovoda Szivarvĺĺny Tagóvodái a 15

Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget T aeőv ođáia T2

Napľafoľeó Esvesített ovoda Szźzszorszéo Tasóvodái a Ą.z5
Napľaforgó Egvesített ovoda Katica Tasóvodái a 24
osszesen 273,5

b) felkéri a polgármestert, hogy az álláshelyekkel kapcsolatos többletk<iltségek
meghatározásźra és annak kciltségvetési fedezetére tegyen javaslatot a következő
képviselő-testületi ülésre.

Felelős: polgáľmester
Határiđo: a) pont esetében 2015. június 04., b) pont esetében a Képviselő-testület soľon

következő ülése
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4) a.Iózsefyétrosi Egyesített Bölcsődék engedé|yezett |étszámät a Katica Napközi otthonos
ovoda és Bölcsőde bĺjlcsődei |étszźtmával - kötelező felađatellátás éľdekében - 2015.
augusztus 01. napjátóI f0I6. december 31. napjáig 26 főve| - szakalka|mazott 15 fő,
technikai, egyéb 11 fő - megemeli, így a költségvetési szerv kotę|ęző feladat
engedé|yezett \étszáma I79 főre, önként vállalt feladat 5 fore módosul, összes
engedéIyezeÍtIétszáma 158 főrol 184 főľe módosul.
Az engeđé|yezettlétszźlmotz}I7 . január l-jétől 183 főben hatćlrozzameg.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. augusztus 0 1.

5) jóvahagyja a Józsefuárosi Egyesített
Szakmai Programját az e|őterjesńés
augusztus 0 1 . napi hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. iúnius 04.

Bölcsődék Szetvezeti és Működé sĺ Szabá|yzatźtt,
|-2. szźtmu mellékletei szerinti tartalomma| 2015.

6) a) a Pitypang Napkĺizi otthonos óvodában a tornaszoba csopoľtszob źlvá torténő
áta|akításáta és a tźĺgyi eszközök beszerzéséľe tisszesen bruttó I.699,0 e Ft fedezetet
biztosít,

b) a Gyerek-Virág Napkĺizi otthonos óvoda telephelyén (VIII. Baľoss u. 91.) a tagóvoda-
vezetői iľoda kialakításźlraés atárgyi eszközök beszeruésére 650,0 e Ft fedezetet biáosít,

c) a Szivaľvány Napközi otthonos ovoda székhelyén (VIII. Szigony u. 18.) a tagóvoda-
vezetői iľoda kialakíttsáĺa és a tźtrgyi eszkĺjzok beszeruésére 1.000,0 e Ft fedezetet
biztosít,

d) a Naprafoľgó Napktizi otthonos óvoda (egyesített óvoda székhelye: VIII. Tolnai u. 7-
9.) íntézményvezetői iroda berenďezéséhez, tárgyí eszközok beszerzésére 700,0 e Ft
feđezetetbiztosit,

e) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont költségvetésében
1.000,0 e Ft-ot biztosít tárgyi eszkĺjzök beszerzésére a feladatbővülés miatt,

f) az a)-d) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás |IT0]-02 cím felhalmozási
célta"rtalékon belül az óvodak minimális taneszköz pótlás kcitelező feladat
e|őirźnyzatáÍő| 4.049,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ kote|ezó feladat _
b er vhźľ;ás eIőfu ény zatár a,

g) az e) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és
általános taľtalékon be|u| az általános tarta|ék_ kĺjtelező feladat _ e|oírényzatźrő| 1.000,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - köte|ező feladat - kiadás felhalmozási
ťlnanszírozási kiadáson belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetésiszźlritnatörténőutalásaeloirányzatára,

h) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40I0f cím - kötelező
feladat bevételi felhalmozási ťlnanszitozási bevételen belül az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźlm|źn történő jőváírása e|őirányzatát és a
kiadás beruhazás e|őirźnyzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli az e) pontban
foglaltak miatt,

i) felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló ľendelet kĺjvetkező módosításáná|
az a)-h) pontban foglaltakat vegye figyelembe.



Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a)-g) pont esetében 2)I5.június 4.; i) pont esetében a költségvetési rendelet

következő módosítása

7) a) a Józsefuarosi Intézménymúködtető Központ módosító okiľatát és a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiľatát az előterjesztés 3-4. sz. mellékletében foglalt
tartalomma|, 20 I 5 . j únius I 5 . hatá|Iy al j óvahagyj a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: Z)Is.június 04.

b) felhata|mazza a po|gáĺmestert az a) pontban meghattrozott dokumentumok a|áíttsźtra
és aZ a|apítő okiratok tekintetében a Magyar Allamkincstar esetleges hianypótlási
felszólításának teljesítéséte azzaI, hogy a hianypótlás teljesítése jelen határozatta| nem
lehet ellentétes és az a|apítő okiľatokat lényegi -he|yreígazítási kéľdésnek nem minősiilő _
kéľdésekben nem módosíthatj a.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: fUI 5 . június 1 0.

8) felkéri a polgáľmestert az Mt-ben szabá|yozott munkáltatói éľtesítés megtéte|ére 2015.
július 15. napjáíg a munkáltató személyében bekövetkezo vá|toztĺsrőI.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015.július 1 5.

9) a) 2015. augusztus 01. napjától a Józsefuárosi Intézményműködtető Ktizpontot (székhely:
1083 Budapest, Baross u.84.) azźi|aĺĺlhánartásról sző|ő2011. évi CXCV törvény 11. $
(3) bekezdése alapjĺĺn beolvadással egyesíti a Jőzsefvtlrosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központtal (székhely: 1081 Budapest, Népszínház u. 22.),

b) a beolvadó költségvetési szerv 2015.július 3I. napján megszúnik és általános jogutódja
a 20|5. augusztus 01. napjától a Józsefuĺírosi Szociális Szolgźtltatő és Gyermekjóléti
Központ.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 2015. augusztus 01., b) pont esetében2015.július 31.

10) a) a költségvetésről szóló önkormźnyzati rendelet címrendjét 40109 címmel kiegészíti
oktatás-nevelési intézmények étkeztetése elnevezéssel'

b) 2015. augusztus 01. napjától a Józsefuarosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti
Központ engeđéIyezett álláshelyeinek számát207 fóbęnhatźtrozza meg (címeken belül:
40101 címen 12 fő, a 40102 címen 56 fő, a 40|03 címen 20 fő, a 40104 címen 35 fő, a
40105 címen 32fő,a40106 címen 17'5 fő,a41107 címen 3,5 fő, a 40108 címen 10 fő, a
40|09 címen 21 fő).

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiďő: a) pont esetében 2015,július 31.' b) pont esetében2}Iĺ. augusztus 01.
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1 1. felkéri a Jőzsefvárosi Intézményműkodtető Központ vezetőjét

a) a beolvadással egyesített iĺtézmény ingatlan és ingóságainak leltározására,- az
źúadás- átv étel előkészítéséľe,

b) az Mt..ben szabtiyozott munkáItatői értesítés megtételére a munkáltató személyében
bekövetkező változásról 2015. július 15. napjáig.

Felelő s : Józsęfu áľo si Intézményműkĺj dtető Központ igazgatőj a
Határidő: a) pont esetében f0I5.július 31., b) pont esetében})I5.július 15.

12. a) a feladat e||átźshoz szükséges tźtgyi eszközöket térítésmentesen a Kisfalu Józsefuáľosi
Yagyongazdálkodó Kft. ingyenes használatábaađja2015.június 15. naptól határozatlan
időľe,

b) az tXK-950 forgalmi rendszámu, az XXT-4I6 forga|mi ľendszámú gépjárműveket a
Józsefuáľosi lntézményműködtető Központ aZ onkormányzat tulajdonába adja
térítésmentesen,

c) az MDP-097 forga|mi rendszámú gépjármuveket a Józsefuárosi VárosĹizemeltetési
S zo\gá|at az onko rm ány zat tul aj donába adj a téríté smente sen,

d) azIXK-950 forgalmi rendszámú, azXXT-476 foľga|mi rendszámú és az MDP-097
forgalmi rendszámú gépjáľművek üzembentartőja 2015. június 15. napjától a Kisfalu
Józsefu áľosi Vagyongazdálkodó Kft .

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015.június 04.

13. A Képviselő-testület, mint a Kisfalu Jőzsefuárosi Vagyongazdá|kodő Kft' egyszemélyes
tulajdonosa úgy dönt, hogy

13.1 .a) a 99l20I5. (N.16.) számu képviselő-testĹileti határozat 2. pontjában elfogadott, a
Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zźrtkoruen Mrĺködő Részvénýáľsaság
alapszabá|yának 8.1. pontját a Józsefuĺíľosi Intézménymfüödtető Központ és a
Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat źital e|Iátott feladatok átvéte|ét követően az
alábbiak szerint módosítj a:

,,A tarsaság ügyvezetéseként cjt főből álló igazgatőság működik és az igazgatőság tagsaí
képviselik a társaságot.''

b) felhatalmazzaapolgármestert az egységes szetkezefria|apszabźůy a|źirására.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20| 5. június 3 0'

13.2 e|fogađja ahatározat mellékletétképező' az onkormányzat és a Kisfalu Józsefuárosi
Yagyongazdálkodó Kft. kĺjzött kötendő, 10 évre sző|ő (2015' június 15. napjátől2025.
június 15, napjáig)kozszo|gáltatási keretszerzódést, és a2015.június 15. napjátő|2015.
december 3I. napjáig hatályos a közszolgá|tatási keretszerződés 4. szźĺmű mellékletét
képezó Eves szeruődést, valamint felkéri a polgármesteľt a szerzőďések a|áírásfua.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő 20I 5 .junius 08.



I3.4a 12612015. (v.14.) számu képviselő-testületi határozat 7. pontjában' a Kisfalu
Józsefuárosi Vagyongazda|kodő Kft. által ellátott feladatokat 2015. auguszťus 01.
napjátő|kiegészitiakézbesitőifeladatoke||átásával.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015.június 08.

14. a) a Jőzsefvtlrosi Intézménymúködetési Kozpont 12103 cím _ önként vá|Ia|t feladat
fe|halmozási finanszírozási bevételen belül az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás ťrzetési sztlĺr/rán tĺjrténő jőváírtsa e|oirtnyzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás
beruházás e|oirányzatán beliĺl a Losonci Téľi Altalános Iskola tanuszoda fejlesztés
előirányzatát 3 .390,0 e Ft-tal cs<jkkenti.

b) az onkormanyzat kiađás 11108-02 cím _ önként vźiĘalt feladat _ felhalmozási
ťlnanszítozási kiadáson belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|őirányzatáról átcsoportosít és a kiadás 11601 cím - önként vá||a|t feladat -
beruházźsi e|ofuányzatára 3.39O,O e Ft-ot a Losonci Téri Általános Iskola tanuszoda
fejlesztés címén.

c) az onko rmźnyzat 20t5 . évi költségvetéséľől szóló ľende|et 1 . szźmú címrendj ét 2015 '
június 15. napjától kiegészíti a 11601-01 címmel, melynek címe oktatási íntézményi
ĺinkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, fenntaľtásával, kaľbantartásával
kapcsolatos feladatok, valamint a 11601-02 címmel, melynek megnevezése a nevelési
intézményí oĺlkoĺmányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, fenntaľtásával,
karb antartásával kapc s o lato s fel adatok.

d) a Józsefuaľosi Intézménymúködtető Közpoĺlt 72I0I cím _ kĺjtelező feladat _ kiadás
személyi juttatás e|óirźnyzatát 20.723,7,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és
szociális hozzźĄźlru|ási adó előírźnyzatát 5.581,9 e Ft-tal' a dologi e|óirźnyzatát7.973,0 e
Ft-tal, abenlhźnás előirányzatźLt 499,0 e Ft-tal, a bevételi ťĺnanszírozási bevételen belĺil a
műkcĺdési irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlźn töľténő
jőváírása előirányzatźú 34.278,6 e Ft-tal, a felhalmozási irźnyítószeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án torténo jőváírása e|őirźnyzatát 499,0 e Ft-tal
csrikkenti.

e) a Józsefuarosi Intézménymúködtető Központ 72102 cím - kĺjtelező feladat _ kiadás
személyi juttatás e|óirźnyzatźLt 7 .999,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jĺírulékok és szociális
hozzájźru|ási adó e|őirźnyzatát2.149,0 e Ft-tal, a dologi e|oirányzatźLt35.587,0 e Ft-tal, a
beruházás e|őirányzatát 855,0 e Ft-tal, a bevételi ťtnanszírozási bevételęn belül a
múkĺjdési irźnyítőszewi ttlmogatásként folyósított trímogatás fizetési szźm|źn ttiľténő
jőváfuása e|ofutnyzattń 45.703,0 e Ft-tal, a felhalmozási irźnyitószervi támogatásként
folyósított támogatás ťĺzetési szám|źn töľténő jőváírása elóírźnyzatát 855,0 e Ft-tal, a
miĺkĺjdési bevételi előiránvzatát 32.0 e Ft-tal csökkenti.
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f) a Józsefuáľosi Intézményműkodtető Kozpont ]2703 cím - kotelező feladat - kiadás
személyi juttatás e|óirányzatát 49.630,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozztljźru|tlsi adó eloirtnyzatát 13.345,0 e Ft-tal, a dologi e|őirányzatát 81.951,0
e Ft-tal, aberuhtzás e|őirányzatát 93,0 e Ft-tal, a bevételi ťlnanszirozási bevételen belül a
működési irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési sztlĺrián történő
jőváírása e\óiráĺyzatát I38.4I3 e Ft-tal, a felhalmoztlsi irźnyítószervi támogatásként
folyósított Íámogatás fizetési számlán tcjrténo jóváírása e|oirányzatät 93,0 e Ft-tal, a
működési bevételi e|óirtnyzatát 6.513,0 e Ft-tal csökkenti.

g) az onkotmányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - múködésí ťlnanszírozási
kiadáson belül aZ irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|oirźnyzatát 224.907,6 e Ft-tal, a felhalmozási ťĺnanszirozási kiadáson beltil aZ
írtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirźnyzatát I.447,0 e Ft-tal
csökkenti.

h) a Józsefuaľosi Intézméĺyműködtető Központ 72I0I cím _ önként vtůIalt feladat -
kiadás személyi juttatás e|őirányzatát I.258,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és
szociális hozzájáĺultlsi adó eIőirtnyzatát 449,0 e Ft-tal, a bevételi ťtnarszírozási bevételen
belül a mfüödési irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán
torténő j őv źfu ása e|őir tny zattLt 1' .7 07,0 e Ft-tal c s ĺj kkenti.

i) a Józsefuáľosi Intézménymiĺkcjdtető Központ 72102 cím - önként váI|a|t feladat _
kiadás személyi juttatás előhányzatát 774,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jaľulékok és
szociális hozzájźruLási adó e|őirźlnyzatátf76,0 e Ft-tal, a bevételi ťlnanszírozási bevételen
belĺil a működési irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szźlm|án
tĺirténő jőv áírása eIőirźny zatát l . 05 0,0 e Ft-tal cstjkkenti.

j) a Józsefuarosi Intézményműködtető Központ ]2103 cím - kötelező feladat - kiadás
személyi juttatás eLófuźnyzatát 6.107,0 e Ft-tal' a munkaadót teľhelő járulékok és szociális
hozzźĘttrulási adó e|őirtnyzatát 2.068,0 e Ft-tal, a dologi e|oirźnyzatát 4.877,0 e Ft-ta|, a
bevételi ťĺnanszirozási bęvételen belül a műkcjdési irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás ťlzetési szźlmIźn ttjrténő jőváirása e|oirtnyzatźú II.896,0 e Ft-tal, a
működési bevételét 1. 1 56,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

k)az onkormányzat kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat - múködési
ťlnanszírozási kiadáson beliil az irźnyítőszervi tiĺmogatásként folyósított támogatás
kiutalása előirźnyzatát I 4.653,0 e Ft-tal csökkenti.

1) az onkormányzat kiadás 11601-01 cím - kĺjtęlező feladat - dologi e|oírźnyzattú
17.165,0 e Ft-tal megemeli az iskolak RFV gazszolgá|tatása címén.

m)az onkormźnyzat 1160I-02 cím - kote|ező feladat _ dologi e|őirányzatát 8.899,0 e Ft-
tal megemę|i az ővođák RFV gtzszolgáItatása címén.

n) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általános taľtalékon belül a
működési taľtalék _ kötelező feladat _ eloirányzatát 35.246,7 e Ft-ot átcsoportosít a
11601-01 cím _ kötelező feladat - működésí célú támogatźĺs á|Iamhánartáson kívülre
e|őirányzatáraaKísf aluKft .kompenzációjacímén.
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o) az onkotmányzat kiadás 11601-01 cím _ kĺjtelező feladat _ kiadás működési célú
támogatások á||amháztartáson kívülre e|óiráĺyzatát If8.922,8 e Ft-tal' a felhalmozási
célú támogatás államháztafiáson kívülre e|őirányzatát250,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu
Kft . kompe nzáciőja címén.

p) az onkormányzat kiadás 11601-01 cím - önként vźila|t feladat - működési célú
támogatás á||amháztartáson kívtilre előkányzattú 14.161,9 e Ft-tal, a felhalmozási céIu
á|Iamháztartáson kívtilre e|őirányzatát 93'0 ę Ft-tal mesemeli a Kisfalu Kft.
kompenzációja címén.

q) az onkormányzat kiadás 11601-02 cím - k<jtelező feladat - műk<jdési célú támogatás
źi|amhźĺztartáson kívülre előirányzatát 6|.665,4 e Ft-tal, a felhalmozási célu tiĺmogatás
á||amháztartźson kíviilre e|ofuányzatát I.I04,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft.
kompenzációja címén.

r) az onkormányzat kiadás |160I-02 cím _ önként vállalt feladat - _ műkĺjdési célú
támogatźs á'||amháztartáson kívülre e|őirányzatát2.233,5 e Ft-talmegemeli a Kisfalu Kft.
kompenzációja címén.

s) a következő évekĺe taľtós működési kĺjtelezettségetvźila|, melynek összege évenként
megk<izelítőleg 3l.958 e Ft, melynek fedezetéü| az adőbevételeket és az önkormányzati
saját bevételeket jelöli meg.

t) felkéľi a polgármesteľt, hogy a JIK átszervezéséből adódó felmentés, végkielégítés,
szabadságmegvźitásra vonatkozó tĺibbletigények összegeire és költségvetési fedezetére a
javaslatot a következő képviselő-testületi ülésľe teľjessze elő.

u) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről sző|ő következő ľendelet
módosításánál, valamint a következő évek tervezéséné| ahatározatbaĺ foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđő: a)-r) pontok esetében 20|5. június 04., s) pont esetében a Képviselő-testtilet soron

következő ülése' t) pont esetében a költségvetésről szóló rendelet következő
módosítása és az azt kcjvető évek költsésvetési tervezése

A 13612015. (vI.04.) képviselő.testüIetĺ határozat mellékleteit a jegyztĺktinyv melléklete
tartalmazza.

Dľ. Kocsis N{.álté

Szav azást a bocsátj a a rendelet-teĺv ezetet.

BUDAPEST JóZsEFVÁnos xÉpvrsnr,Ő-ľnsľtjr-nľn ELF.oGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERt}LET JóZSEFvÁnosI
oľronnĺÁNYZAT xnpvrsnlo TEsTtiLErn,ľnx 27t2015. ęvI.12.)oľronľĺÁNYZATI RENDELETÉT A BUDAPEST JozsEFvÁnosr
oľronľĺÁľyza.r vAGYoNÁnól És vAGYoN FELETTI TULAJDoNoSI
JoGoK GYAKoRLÁsÁnol szoĺo 66t20t2. (KI.13.) oľronmÁrĺyz'ł.ľr
RENDELET MoDosÍľÁsÁnol
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Dr. Kocsis ľ{.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 11 igen' 3 nem, 2 tartőzkodással megalkotta a
27 l20I 5. (VI' 1 2.) önkoľmány zati renďe|etét.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN lo rÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsHoz unĺosÍľBTT SZOTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľvÁnos xÉpvrsEĺ,o-ľBsľÜr,n,rE fl IGEN, 3 NEM, 2
TARTOZKODÁSSAL ELFOGADJA ES MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS
VIII. KERÜLET JoZSEFvÁnosl oľxonľĺÁľyzĺ.ľ xEpvIsnĺ,o
TESTÜLETÉNEK 27ĺ2015. (vI.12.) oľxonmÁľyzaľr ' RENDELETÉT A
BUDAPEST JóZsEFvÁRoSI olĺxonmÁľyza.ľ vAGYoNÁnol És va.cyoľ
FELETTI TULAJDoNoSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnol szoLo 66/20Í2. (KI.13.)
ÖľxonuÁNYZATI RENDELET MóDosÍľÁsÁnol

f)r. Kocsis lNĺ.áté
Tisztelt Képviselők, tekintettel az óvodavezetők időbeosztásaĺa és idegľendszerének
kíméléséľe, a következő igyrendi javaslatot teszi, mely szeľint az 5l4 napiĺendi pontot

,,Javaslat óvođák fejlesztésének támogatásźra,, 3l2 napireĺdi pontként ttlrgyalják meg.
Szav azásr a bocsátj a az ĺjgy r enđi j avaslatot.
Megá|Iapít1a, hogy a Képviselő-testtilet az tigyrendi javaslatot 16 igen, 0 nem, 0
tartő zko dás s al elfo gadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlsBro
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH) Z EGYS ZERÚ S ZóTo B B s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
137t201s. (Vr.04.) O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogadja Dr. Kocsis Máté polgármester tĺgyrenđi
indítvanyát, mely szerint az 5l4 napirendi pontot ,,Javaslat óvodák fejlesztésének
támogatására,, 312 napirendi pontként tláľgyaljak meg.

Napiľend 3l2. pontja
Javaslat óvodák fejlesztésének támo ga tására
(írásbeli e|őterjesńés, POTKE'ZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }l4:áté. polgáľmester

Dľ. Kocsis M.áté
Rdvid kiegészítésként elmondja, hogy fontos, hogy ma dĺjntsön erľől a Képviselő-testtilet,
mert az óvodak feliĄítására szĺĺnt újbóli 80 millió foľintnak az elköItése, illetve amak az
előkészítése, közbeszereztetése időigényes és szeretnék, hogyha a szeptemberi szezonrlyitásra
elkészülnének ezek a munkák, ezért nem tették a június 25-i képviselő-testtileti tilésre. Jelzi,
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hogy a múltkoľi karbantartási-felújítási összegekkel együtt páIyźzati, Vagy Pitypang
óvodaépítési szempontból túl lévő döntéseikkel egybeszámítva mintegy 440 millió forint
kerül az óvodákba az idei évben. A tételekbőI |árhatják, hogy a Szivárvány óvoda kimaradt a
karbarltartási-felújítási munkákból, eĺľrek aZ aZ oka, hogy a Szigony utcai óvoda sokak
meglátása szerint teljesen alkalmatlan arra, hogy hosszútávon óvodaként fenntartsák, de a
Corvin Negyed amúgy is benépesülő környéke miatt a jövő évben építsenek óvodát,
ugyanezzela néwel, vezetéssel. A jelenlegi óvoda elosztása, állapota nem teszi alkalmassá'
hogy a jovó évtízedben is fenntartsák óvodaként. Ellenben eĺľrek a munkának az elkezdésérőI
is döntenek a hatáľozat e|fogadásával. Kell keľesni egy üres telket, ffi98 kell nézni, hogy
mennyi anégyzetméteľ igény, kcjrülbeltil mennyiért |ehet ezt megépíteni, ffieg kell terveztetni'
engedélyeztetni kell, és év vége felé, ősz körül mĺlgé teszik a pénú^ Reményei szerint jövő
szeptemberľe elkészül. A nyi|ászźnó cserékĺe vonatkozó óvodai igényeket azéĺt hínźk kl,
mert az eneľgiaracionálásra szánt kormáĺyzati, vagy uniós forľások eléľhetők. Ahol lehet
külső ťrnanszírozássa| támogatást kérni, azza| a lehetőséggel élni kell, erre jó esély van.
Kortilbelül 100-150 millió foľintig az ĺinkormányzat intézméĺyeinek nyílászĺírói keriiljenek
felmérésre. Ez tűnik most ľeálisnak, ha jók az esélyek. Anyi|ászátőkat ezért nem találják meg
ebben az előterjesztésben. Ezzel akiegészítéssel nyitja meg a napirend vittĄát.
Kérdés, hozzásző|ás hianyában a napirendi pont tárgya|ását lezáĺja. Szavazásra bocsátja a
hatćlr o zati j avas latsort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az önkormányzat ferĺrtartásában működő napközi otthonos óvodak karbantafiására,
felújításara 79.282'0 e Ft-ot biĺosít.

Felęlős: polgármester
Hataridő: f0l5.junius 04.

2. a) a Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda (1082 Bp., Baľoss u. 111/b) felújítási
munkálataira összesen 16.100,0 e Ft-ot - kerítés fe|t$itására 5.000,0 e Ft-ot, a
játszóudvar teljes felújításźna 10.000,0 e Ft, a terasz gumiburko|atának hiányző
részének pőt|ására, kiegészítésére 1.l00,0 e Ft _ biztosít.

b) a Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda tagóvođájanak (1082 Bp., Baľoss u. 91.)
felújítási munkálataira cisszesen 21.000,0 e Ft-ot - lapos tető felújítására 11 .000,0 e Ft-
ot, a játszőudvaľ teljes felújítására 10.000,0 e Ft _ biĺosít.

c) a Kincskereső Napközi otthonos ovoda (1089 Bp', Bláthy o. u. 35.) II.
c sopoľtszob áj źnak p arkettázásár a, f e|.(fi ítéls ara 3 . 5 0 0, 0 e Ft- ot bi ĺo sít.

d) a Várunk Ráđ Napközi otthonos óvoda (1086 Bp., Csobánc u. 5.) fetújítási
munkálataira összesen 5.550,0 e Ft-ot - szétrítőhelyiségek felújítása, csempézése 650,0
eFt, az emeleti mosdó teljes felújítása 1.900,0 e Ft, az épu|et belső festése,mźnolása
2.600,0 eFt, az udvari szín tetejének áwizsgálása és javítása 400,0 e Ft - biztosít'

e) a Napsugár Napk<izi otthonos óvoda (1086 Bp., Dankó u. 31.) felújítási
munkálataira cisszesen 10.800'0 e Ft-ot - az ővoďa szemyvíz aknáínak felújítása és az
udvaron belĹil a csőrendszer kicserélése 500,0 e Ft, tető felújítása 4.500,0 e Ft, udvari
homlokzat vakolatának felülvizsgá|ata, javitása 2.000,0 e Ft, udvaľi játék tárolőjtnak
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bontása, új tároló beszerzése 1.500,0 e Ft, háľom csoportszoba paďIőjának cseľéje
1.500,0 e Ft, udvari kerítés javítása 800,0 e Ft - biztosít.

f) a Koszorú Napközi otthonos ovoda (1086 Bp., Koszoľú u. I4-L6.) felújítási
munkálataira összesen 930,0 e Ft-ot - vezetői iroda, óvónői öItozó faljavítás, festés'
ajtócseľe 480,0 e Ft, a 2. csoport és dajka o|tozó fal. javítása 150'0 e Ft, ajtók felújítása
300,0eFt_biztosít.

g) a Hétszínviľág Napközi otthonos óvoda (1081 Bp., Kun u. 3.) felújítási
munkálataira összesen 3.100,0 e Ft - tető részleges felújítása2.f00,0 e Ft, ftjlszinti
csoportszobákban, öltĺjzőkben arudiátorok fa védorácsainak cseľéje 600,0 e Ft, udvari
ĺíľnyékoló kialakítás homokozóhoz 300,0 e Ft - biztosít.

h) Mesepalota Napkozi otthonos ovoda (1^085 Bp., Somogyi B. u. 9-15.) felújítási
munkálataira összesen 2.800,0 e Ft - 150 m, alapterületű tetasz lefedésére 300,0 e Ft,
ablakok cseľéjére 2,500 e Ft- biztosít.

i) a Tá-ti-ka Napközi otthonos óvoda (1088 Bp., Rakóczi út 15.) felújítási
munkálataira ĺisszesen 5.500,0 e Ft-ot - épületen kívüli csatornavezeték javitása,
felújítása 3.000,0 e Ft, teljes körrĺ festés 2.500,0 e Ft _ biztosít'

j) a Százszorszép Napközi otthonos ovoda (1086 Bp., Szuz u. 2) felújítási
munkálataira összesen 2.900,0 e Ft-ot - II. épület gyermekmosdó felújítás 1.800,0 e Ft,
udvaľ gurnitég|ázása játszőeszközök alatt 650,0 eFt, az I. épiilet emeleti folyosó, négy
csoport szoba festése 450,0 e Ft _ biĺosít.

k) Szivaľvany Napkozi otthonos ovoda tagővodájźnak (1083 Bp., Tĺimő u. 38/A)
csopoľtszob źú< tisztasági festésére 6 5 0, 0 e Ft-ot bizto sít.

l) a Napľafoľgó Napközi otthonos óvoda (1084 Bp., Tolnai L. u. 7-9.) feltljítási
munkálataira tisszesen 6.052,0 e Ft-ot - ľiasztórendszeľ felújítása992,0 e Ft, Víg utcai
udvaľ tég|afa| keľítésének bontása, új kerítés kialakítása 3,500,0 e Ft, szenrlyvíz
elvezetó csövek cseréje, felújítása 650,0 e Ft, gyeľmek ölttizők PVC burkolati cseréje
460,0 e Ft, kettő gyermek vizesblokkban a|jzat- és oldalfal burkolatok felújítása 450,0
e Ft - biĺosít'

m) a Katica Bĺjlcsőde és Napkĺĺzi otthonos óvodában (1089 Bp., Vajda P. u. 37.)
udvaľi gyeľmekmosdó teljes körű felújítástna 400'0 e Ft-ot biztosít.

n) az a)-m) pontokban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 1 1 107-01 cím általános
1arta|ék előírźnyzatárőI79.282,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ kote|ező
feladat _ felújítási e|óirányzatára 40.500,0 e Ft-ot, beruhazási e|őirźnyzatára2.I00,0 e

Ft és dologí eloiráĺyzatára _ kaľbantartásta _ 36.682,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hataľidő : a költségvetési rendelet kĺjvetkező módosítása
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3. felkéri a polgármesteľt, hogy aSzivárváĺy Napkozi otthonos ovođa (Szigony u. 18.)

másik épületbe tĺjľténő elhelyezésének lehetőségét vizsgálja meg, és az űj helyszínľe
és annak koltségeire vonatkozó javaslatot teľjessze be a Képviselő-testüIet 2015.
szeptemberi ülésére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptember 30.

4. a) a határozat 2, pontjában foglalt munkálatok bonyolítója és mtĺszaki ellenőre a

Kisfalu Kft., dijazása cisszesen 2.|84.937 Ft + Afa.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím általános
tartalék e|őírányzatáÍő|2.774,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ k<jtelező

feladat - dologi e|oirányzatáľa bonyolítási díj címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

5. felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a hatźtrozat 2. a)-m) pontja szeľinti bonyolításra
vonatkozó szerződés elkészítésére és felhata|mazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetoje
Határidő: 2015.június 30.

6. felkéľi a polgármesteľt, hogy a kĺĺltségvetésről szóló rendelet következő módosításánáI
ahattrozatf. és 4. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźlridő : a kĺj ltsé evetési rendel et következő módo sítása

Dľ. Kocsis Nl.áté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testiilet a határozatot
elfogadta.

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z AT Ho Z AT ALH) Z lr,ĺn.l o s ÍľBTT S Zó To B B S ÉG S ZÜK s É GE S

HATÁRoZAT:
1381201s. (VI.04.) 16 IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. az onkormányzat fenntartásában múködő napk<izi otthonos óvodak karbaĺfiartźsáta,
fe|Íjításara 7 9 .282,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Határiđo : 20I 5. iúnius 04.
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2. a) a Gyerek-Viľág Napkozi otthonos ovoda (1082 Bp., Baross u. 111/b) felújítási
munkálataira összesen 16.100,0 e Ft-ot - kerítés felijítására 5.000'0 e Ft-ot, a
játszóudvaľ teljes felújításźľa 10.000,0 e Ft, a tetasz gumiburkolatának hiányző
részének pőt|ására, kiegészítésére 1.100,0 e Ft _ biztosít.

b) a Gyeľek-Virág Napközi otthonos ovoda tagóvodájának (1082 Bp., Baross u. 91.)
felújítási munkálataiľa összesen 21.000,0 e Ft-ot _ lapos tető felújítására 1 1.000,0 e Ft-
ot, a jätszőudvaľ teljes Íblújítására 10.000,0 e Ft - biztosít.

c) a Kincskereső Napközi otthonos óvoda (1089 Bp., Bláthy o. u. 35.) il.
c s opo rtszob áj anak p arkettázásár a, felujitás ara 3 . 5 0 0, 0 e Ft- ot bizto s ít.

d) a Várunk Rád Napközi otthonos óvoda (1086 Bp., Csobánc u. 5.) felújítási
munkálataira összesen 5.550,0 e Ft-ot - szrírítóhelyiségek felújítása, csempézése 650,0
e Ft, az emeleti mosdó teljes felújítása I.900,0 e Ft, az éptilet belső festése, mázolása
2.600,0 eFt, az udvaľi szín tetejénekátvizsgálása és javítása 400,0 e Ft - biĺosít.

e) a Napsugár Napközi otthonos óvoda (1086 Bp., Dankó u. 31.) felújítási
munkálataiľa cisszesen 10.800'0 e Ft-ot - az ővoda szenrlyvíz aknáinak felujítása és az
udvaľon belül a csőrendszer kicserélése 500,0 e Ft, tető felújítása 4.500'0 e Ft, udvaľi
homlokzat vakolatának felĹilvizsgá|ata, javítźsa 2.000,0 e Ft, udvari játék tźrol'őjźtnak
bontása, új tároló beszerzése l.500,0 e Ft, háľom csopoľtszoba pađ|őjának cseľéje
1.500,0 e Ft, uđvari kerítés javítása 800,0 e Ft _ biztosít.

f) a Koszorú Napközi otthonos ovoda (1086 Bp., Koszorú u. 14-16.) felújítáSi
munkálataira összesen 930,0 e Ft-ot - vezętői iľoda, óvónői oltoző faIjavítás, festés,
ajtócseľe 480,0 e Ft, a 2. csoport és dajka o|toző faljavítása 150,0 e Ft, ajtók felújítása
300'0eFt-biztosít.

g) a Hétszinviľág Napközi otthonos óvoda (1081 Bp., Kun u. 3.) felújítási
munkálataira összesen 3.100,0 e Ft - tető részleges felújítása 2.200,0 e Ft, fĺjlszinti
csoportszobźĺkban, öltözőkben arađiátorokfavédőrácsainak cseréje 600,0 e Ft, uđvari
áľnyékoló kialakítás homokozóhoz 300,0 e Ft - biztosít.

h) Mesepalota Napközi otthonos óvoda (ł085 Bp., Somogyi B. u. 9-15.) felújítási
munkálataira ĺisszesen 2.800,0 e Ft - 150 m, alapteľĺiletiĺ tetasz lefedéséľe 300,0 e Ft,
ablakok cseľéjére 2,500 e Ft- biaosít.

Đ a Tá.ti-ka Napközi otthonos óvođa (1088 Bp., Rakóczi út 15.) felújítási
munkálataira összesen 5.500,0 e Ft-ot - éptileten kívüli csatoľnavezeték javítása,
felújítása 3.000,0 e Ft' teljes ktjnĺ festés 2.500,0 e Ft _ biĺosít.

j) a Szttzszorszép Napközi otthonos óvoda (1086 Bp., Sdlz u. 2.) felújítási
munkálataira cjsszesen 2.900,0 e Ft-ot - II. épiilet gyermekmosdó felújítás 1.800,0 e Ft,
udvar gumítéglázása játszőeszközcjk alatt 650,0 eFt, az I. épület emeleti folyosó, négy
csoport szoba festése 450,0 e Ft _ biĺosít.

k) Szivárvĺíny Napközi otthonos óvoda tagővodájźĺnak (1083 Bp., Tömő u. 38/A)
csoportszob tl< tísńasági festéséľe 6 5 0, 0 e Ft-ot bizto sít.
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l) a Napraforgó Napkozi otthonos ovoda (1084 Bp., Tolnai L. u. 7-9.) felújítási
munkálataira összesen 6.052,0 e Ft-ot - riasztóľendszer felújíttsa 992,0 e Ft, Víg utcai
udvar téglafal kerítésének bontása, új keľítés kialakítása 3,500,0 e Ft, szerrlyvíz
e|vezető csövek cseľéje, felújítása 650'0 e Ft, gyermek öltĺjzők PVC burkolati cseréje
460,0 e Ft, kettő gyermek vizesblokkban aljzat- és oldalfal burkolatok felújítása 450,0
e Ft _ biztosít.

m) a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvodában (1089 Bp., Vajda P. u. 37.)
udvari gyeľmekmosdó teljes k<iľű felújítására 400,0 e Ft-ot biĺosít.

n) az a)-m) pontokban foglaltak míatt az onkormányzatkíadás 11 107-01 cím általános
taľtalék eloirźnyzatárő| 79.282,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiađás 11601 cím _ kötelező
feladat - felújítási e|őirányzatáĺa 40.500,0 e Ft-ot, beruhazási e|oirtnyzatáta2.100,0 e
Ft és dologi e|őirźnyzattra_kaĺbantartásra_ 36.682,0 e Ft-ot.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: a költségvetési rendelet következő módosítása

3. felkéri a polgáľmestert, hogy aSzívárvány Napközi otthonos óvoda (Szigony u. 18.)
másik épületbe tĺjľténő elhelyezésének lehetőségét vizsgźija meg, és az t$ helyszínĺe
és annak költségeire vonatkozó javaslatot teľjessze be a Képviselő-testtilet 2015.
szeptemberi ülésére.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźlrido: 201 5 . szeptember 3 0.

4. a) a hatźlrozat 2. pontjában foglalt munkálatok bonyolítója és műszaki ellenőľe a
Kisfalu Kft., dijazása összesen 2.184.937 Ft + Afa.

b) u a) pontban foglaltak mial| az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím általános
tartalék e|oirźnyzatźIÍőI2.774,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím _ kĺjtelező
feladat _ dologi e|őiráĺyzatárabonyo|ítási díj címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptember 30.

5. felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a hatźnozat 2. a)-m) pontja szerinti bonyolításra
vonatkozó szeruődés elkészítésére és felhata|mazza a polgármestert annak a|áírásźlta.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetője
Határidő 20I 5. junius 3 0.

6. felkéľi a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló ľendelet következő módosításaná|
ahatározatŻ. és 4. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatźlriđő : a költsé svetési rendelet kĺjvetkező módo sítása
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Napirend 3/3. pontja
Javaslat a Budapest Jőzsefvárosi Onkormányzat tulajdonában áItó lakások
bérbeadásának feltéte|eirőI, valamint a lakbéľ mértékéről szólĺí
Í6 ĺ20 |'0. (III.0 8.) számú önko ľm ány zati r endelet mó d os ításár a
(íĺásbeli előterj esĺés)
Előteĺjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis Nĺáúé
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja a szőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Ez a renđeletmódosítás egy kicsit a látványos ,,hogyan csiszoljuk tovább a bekezdéseket a
sehova nem vęzętő úton'' jelenséget ttikľöz. Erti, hogy megemelik a piaci lakbéĺt, de azt nem
érti, hogy mi haszna van, hogy szűkítik a szociális lakbér jogosultság körét. Alapvetően az
egész lakbérrendszer nem igazán át|áthatő és nem is ígazáĺ őszinte, és ezen nem változtat ez a
mostani javaslat érdemben semmit. Pontosan tudjfü, hogy a költségelvrĺ lakbéľen béľbe ađott
lakások túlnyomó tcibbsége nem kĺjltségelvű, mert a bérleti díj nem ađ fedezetet az ađottlakás
ferľrtaľtásáľa és karbantartási költségeire. A szociális lakbérhez víszont elenyésző kerületi
lakos fér hozzá. Nem igazĺín látja sem szfüségszerűségét, sem kĺilĺjnösebb hozadékéú a
lakbénendelet módosításnak.Erti, hogy vannak bizonyos tcirvényi kötelezettségek, amiket át
kell vezetni, de ezen túlmenően sokkal hasznosabbnaklartaná' ha egy alapos végiggondolása
a teljes lakbér és bérlakás rendszemek megtöľténne a kerületben, amelynek részeként
megtöľténne, hogy tĺjbb nincstelen honfitársuknak megpróbálj ák hozzźférhetőbbé tenni a
szociális lakbéľ intézméĺyét. Ań. jól tette az onkormányzat, amikor szétvźiasztotta a
lakbértípusokat és a bérleti jogviszoný egymástól. Azt ajelenséget, amit költségelvű lakbéľ
címen |átĺak, azt eI kell kezdeni kivezetni, vagy ha a jog sztikségszerűvé teszi, akkor ĺiľes
halmazként meg lehet tartani, de az, hogy van egy olyan költségelvti lakbérük, ami valójában
nem költségelvű, tehát az onkormányzatnak sem éri meg, viszont nem is szociális alapon
tĺjrténik a megáIlapítása, meg hosszútávon nincs értelme és olyan, mintha nem lenne
létjogosultsága' Egy alapos végiggondolását javasolja a lakbénenđszeľnek. A jogszabáIyi
kötelezettségen kívül nem látja indokoltságát és siirgősségét ennek a rendeletmódosításnak.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Saľa Botond alpolgármester úrnak.

Dľ. Sáľa Botond
Próbálta kihĺámozni Képviselő I)r szavait, đe az az igazság,,hogy aZ előterjesztésre elmondott
hozztszőIása minthogyha aú. tĹikľcizné, hogy a Képviselő Ur nem olvasta e| az e|őterjesztést.
Ezbiztos aĺľrak tudható be, hogy tegnap érkezett haza BľüsszelbőI. Nincs szó, sem a szociális
lakbér, sem a költségelvtĺ lakbért nem érinti ez az e|óteľjesztés. Ez az előterjesĺés egyedül a
piaci alapú takbért éńnti, amelyben az onkormźnyzat (bár tudja, hogy a Képviselő Úr
politikai vl|agába távol vaĄ prőbźi, mint magantulajdonos picit a piacra (90 őta
magantulajdon és piacgazdaság van' 90 óta, mint tulajdonos és mint bérbeadó) pľóbál
kikerülni. Jelenleg egy darab piaci béľlő van.Ezazértvan így, mert soha nem voltpá|yázat,
illetve nem volt lehetőség arca, hogy mint magĺĺntulajdonos megjelenjen az onkormtnyzat a
Iakásgazdálkodással és elveiben. A piaci béľleti díj módosíttlsćtra azért van sziikség, meľt
nemĺég egy indexen megjelent egy szakvélemény, amely szeľint Józsefuáľosban az átlagos



piaci m2-re leosztott bérleti díj 1.950.- FtlmZ. Az onkormányzatot, mint piaci szereplőt
kozelítsék akúloz, ami egyébként a piacon megjelenik, és ha lehetőséget teľemtenek a piaci
bérbeadásnak, akkor az abból befolyó bevétel nemcsak azoknak az ingatlanoknak a
fenntaľtásat teszik lehetővé, hanem a Képviselĺĺ Ur által említett szociális lakbér támogatására
is, tehát annak az átgondolására ís. Azza| egyetért a Képviselő Úrľal, hogy ezzel az
összefiiggésben célszerű gondolkodni abban, hogy a lakbéľ mértékét, a szociális lakbért és a
piaci lakbéľt egybenézve a lakbéne vonatkozó IakásgazđáIkodási szabá|yozásukat miként
célszerű szabá|yozni' és a gyakoľlatban hogyan érdemes működtetni. Ez a rendeletváltońatás
mindĺjssze aľ:ő| sző|, hogy szeretnék, hogyha az onkormĺínyzaÍ. megselenne a piacon és
szeretnének teľet engedni annak, hogy valóban magántulajdonosként tudjon piaci bérleti díjon
bérlőket fogadni és a szó Szoros értelmében tudjon polgárjogi szetzőđéseket kötni, azért,hogy
a piaci bevételeiből a más jellegtĺ önkormányzati fe|adatait el tudja látni, így példáu| a
szociális lakbéne fordított támogatást elő tudja teľemteni.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dľ. Erőss Gáboľ
Előre is elnézést kér, hogyha kicsit toređezett |esz a hozzźlszőIźlsa, de elég sok technikai
részletet, konkľét paľagrafust éľintene, lehet, hogy két részletben mondaná. Az 1 $ -nál úgy
szerepelne az uj szovegben, hogy 5 évenként hatźrozna meg új iľányelveket a Képviselő-
testület. Ezt javasolja, hogy módosítsák 1 évre. Úgy tudja, hogy eddig is így volt, tehát az,
hogy 5 évenként foglalkozik csak a vá|asńott képviselők grémiuma a választott iranyok
megszabásáva|, az nem elégséges' Tehát 5 helyett l év, ez volna a konlaét javaslata. Aztlj 4.
bekezdésnél peđig szeľencsésebb lenne, aho| az szerepel, hogy a munkacsoportban résztvevők
kcirét a polgáľmestet hatátozza meg' ehelyett javasolná, hogy a munkacsoportban résztvevők
korét a Képviselő-testtilet hatźtrozza meg, itt is megvan a tĺibbség, de mégis a nyilvánosság
szintje azért más Következő javaslata, hogy átfoga|mazni javasolja az elso bekezdést oly
módon, hogy az előkészitő munkacsoportot tĺímogató javaslata esetében a béľbeadó szervęzet
előterjesztésére dönt. Nem a munkacsoport dönt, hanem a Képviselő-testiilet. Akovetkezo ez
is egy átfoga|mazási javaslat, ,,a szociáLis ügyeket gyakorló bizottsźą a bérbeadó szervezethez
benyújtott kéľęlmek a|apján azE|őkészítő Munkacsopoľt javaslatának ismeľetében a bérbeadó
szervezet e|őterjesńésére e rendelet a|ka|mazésźlban a kéreImezó szociálís heIyzete aIapján
szociális, vagy költségelviĺ lakbér megá||apításarő| dcinthet.'' A módosítás egyik érdemi része
az,hogy a,javas|at ismeretébeľI'' nem k<jzvetlenül a javaslat a|apján, a másik, hogy ,,szociális
helyzete a|apján dönt arról, hogy költségelvĹĺ, avagy esetleg szociális.'' A harmad7k ,,a
bizottságot minden a béľbeadó szewezęthezbenyi$tott kérelemĺől tájékońatni kell.'' Ezpedig
bínosítaná azt,hogy olyan kérelmek' amelyek már esetleg az e|oszurőn fennakadnak, azokĺôI
a kéľelmekľől is tudomást szerez a bizottság. Nem tudja, érthető-e? A következő javas|ata
visszautalna a szociźůis rendelet vitájára, itt a (8) bekezdésné|, mźlt nem tudja melyik $ (8)
bekezdésénél, de alpolgármesteľ úr követi szerinte ,, A kérelmező, vagy a vele egyiitt költöző
szemé|y,, kiilönbĺlző feltételek vannak felsorolva és ezek kĺizül az egyik az, amelyet már a
szociális ľendelet kapcsán is vitattak. Azt szeretné, hogyha eú. ahárom feltételt, nevezetesen a
bb.)' bc.) és bd.) feltételt, azok kozil is kül<jn<jsen eZ a közösségi együttélés szabáIyaira
vonatkozó, illetve a lakókörnyezet rcndezettségére vonatkozó feltételt, hogyha azt törölnék.
Eń, mźlr abban a vitában is elmondta, em|ékeztetőiil csak annyit mondana, hogy ezek olyan
gumiparagrafusok, amelyek nem adj isten visszaélésekľe is okot adhatnak, vagy üľĺigyĹil
szo|gźl|hatnak, természetesen senki nem akar visszaé|ni ezze|, eń. nagyonjól tudja. Mégis, ha
ilyen feltételek szerepelnek, akkoľ az a legbinosabb, ha ezeket tĺjrölik. A kĺjvetkező az ilj b.)
pontkizáĺnáazokat' akiknek a jövedelme nem feđezi a lakbért és egyéb díjakat.
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Ez a szociális lakás elvét alapjaiban kérdője|ezi meg' erre kellene' hogy szolgáljon a
lakástámogatási rendszer. Ittjavasolná, hogy ne zárjákki azokat, akiknek a jövedelme nem
fedezi a lakbért, és egyéb díjakat, hiszen reménykedik abban, hogy egy éľdemi
lakástámogatási rendszerre| fog tudni segíteni az onkormányzat aktr a piaci alapon lakást
béľlő józsefuĺĺr.osiak lakásbéľlésébelr is. A 6. $-ná1 a IIlA.lrródosítását, lrogylra valaki olyan
helyzetbe kerül, hogy a tartoztsai kiegyenlítése érdekében kisebb lakásba kell kcjltoznie,
akkor valószínuleg közművekkel is tartoz1k, igy tehźń a tartozás után fennmarađő minden
péruét elveszíti az onkormányzat az itt meghatározott módon és pedig oly módon, 50 yo-át

felújítáSi munkákľa, másik 50 %-át a bérbeadó a cseľeként elfogadott lakásbéľleti díjába
számítja bele. Akkor ugyanúgy egy olyan helyzetbe kerül az illető, hogy nem fogja tudni
teljesíteni a lakbér, vagy kĺiztizemi ťlzetési kĺjtelezettségeit, tehát ezértjavasolja ennek az
utolsó mondatnak az e|hagyását. Akkor tartana egy szünetet és egy következő hozzászőIásban
folytatja.

Dr. Kocsis Máté
Az |átsz1k, hogy a Képviselő Úr sokat foglalkozott ezze| az üggyel, ami helyes egyébként,
viszont megkönnyíthette volna annyiban a Hivatal munkáját, hogy mindezeket leírja, mert
sokkal könnyebb követni. Sokan fognak most válaszolni. Jelzi, hogy van elég dolga allhoz,
hogy semmilyen plusz öromet nem okoz, hogyha további hatásköröket telepítenek a
polgármesterhez, az éIvezeti foka nincs meg kellőképpen aŁthoz, hogy ragaszkodjon allhoz,
hogy döntsön ezekben a dolgokban. Egyébként az operaÍivitását tekintve jobb, gyoľsabb és
egyszeľűbb, đe jelzi, a Képviselő-testĺilet bölcsességére bízza, nem okoz örömet az sem)
hogyha náIa marad ez aZ ĺigy, és egyáItalźn nem bárja, hogyha elveszik. Ezzel a két enyhe
ellenmondással akaľta kifejezni, ha valaki figyelte a mondatot, hogy vigyék, csak ĺjrül annak,
ha eggyel kevesebb. A többiľe vonatkozóan sonendjét tekintve először dr. Pesti Ivett.ígazgatő
asszony válaszol'

Dľ. Pesti lvett
Az első kérdése Képviselő Úľnak az 1. $ (1) bekezdéséľe vonatkozott, hogy miéľt kell 5

évenként meghatározni a vagyongazdálkodási irányelveket. Ez a vagyongazdźllkodási
koncepcióval egyÍittesen kerĹil beterjesztésre és azt gondolja, hogy vagyongazdálkodást
évente felül lehet vizsgálni, de alapvetően hosszútávta jő tęwezĺi. Ez edđig is így volt'
javasolná ezt fenrttartani. A méltányossági el1fuással kapcsolatos kérdésével kapcsolatban
csak részben tudott jegyzetelni, Polgármesteľ Ur mar egy részét megválaszolta. Maga a
méltányossági eljárás, olyan embeľeknek kívan az onkoľmtnyzat lakhatást biztosítani, akik
tulajdonképpen a tönk szélére kerültek, anyagilag is nagyon nehéz helyzetbe keľültek,
illetőleg nincs hol lakniuk. De allhoz, hogy a felelős vagyongazdálkodás mentén tudjanak
ilyen lehetőségeket biztosítani a kére|mezőknek, ezért kerÍilt ez a rendszer ilyen szigoru
kidolgozásra és ezért van az, hogy egyébként a teljes könĺ körĹilményeket kellene ennek a
bizottságnak vizsgáLnía. A feltételľendszeľ ezért kertilt így meghattnoztsra, hogy ténylegesen
azokkapjanak méltanyossági alapon lakást, akik ténylegesen rászorulnak. Tehát ez az egész
ľendszer, ahogy fel lett építve, ez pontosan ezért keri|t ilyen szigorúan meghatározásra. A
minőségi lakáscserénél mikoľ kisebb lakásba költcizne abér|ő és a jogszabá|y a|apjarl kellene
megtéríteni az érté|d<ülönbozetet a két lakás között, itt azértjavasolták eń. így meghatározni,
hogy a fennmaradó összeget egyÉsď. 50 oÁ-ban felújításra, és a ttjbbit beszáritantlk a
díjhátralékba, hiszen vagyongazdálkodási szempontból a bérlőnek jó, meľt nem kell fizetnie,
az Önkormtnyzatnak meg azért jó, mert erre aZ iđőszal<ra nem keletkezlk hátraléka a
bérlőnek' Gazdálkodási szempontból indokolt, hogy ez igy került előteľjeszésre.
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Dľ. Kocsis M:áté
Megadj a a szőt Danada-Rimán Edina j egy zo as szonynak.

Danada-Rimán Edina
Annak természetesen nincs akađálya, hogy amikor a d<jntésľe keľül a sor, itt a méltányossági
lakásokkal kapcsolatosan a benyújtott kérelmekľől is az előterjesztésen belül tájékoztatásra
kertilj enek a képviselők.

Dr. Kocsis lĺáté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselo úmak.

Komássy Ákos
olvasta aZ előterjesztést és teljesen szándékos volt a hozzásző|ása, megtisztelné
Alpolgármester Úľ, ha nem tételezné fe| az ellenkező esetet a kérdésben. Egyébként a
szociális lakbérjogosultságot igenis érinti, legalábbis a bizonyos paraméteľeit, és a
jogcímnélkülieket is. Két kérdés van, ami miatt még szőt kért, az egyik javasolja egy
módosító javaslatnak az eIengeđését,.vagy el nem fogadását, ez a renđelet 3. $ (1) bekezdése
utolsó mondatának az e|hagyása. Eľti, hogy fárasztő az előterjesztő számźna ennek az
előá|Iítása, de speciel az atípusu döntés előkészítő munka előíľásszintrĺ megfogalmazása, aĺli
egyébként a döntéshozőt nagymértékben segíti. Éľti, hogy nem 100 oÁ-ig meghatátozhatő,
precíz, méľhető adatokľól van kiztrő|ag sző, merthogy a piac nem feltétlenül tervezhető
ennyire. Amennyire e|óá||íthatő ez az információ, annyira szfüséges ez a megaIapozott dĺlntés
meghozata|źthoz. Az Ĺires és vĺíľhatóan megüresedő lakásállományról sző|ő tĄékoztatőban a
lakásállomány ovezet. alapteľÍilet, komfortfokozat, szobaszám és miíszaki állomany szeľinti
összetétel és a hasznosítási javaslatot számszerűsítve kell szerepeltetni, valamint meg kell
határozni az onkoľmćnyzatrak<jtelező, vagy a döntésétől fiiggő elhelyezési feladatokat is. Ez
fontos része a dĺintés előkészítő munkának és ennek az elhagyása, érti, hogy a
hátÍérintézmény munkáját könnyíti' de a dcintéshozatalt pedig nehezíti, ezért aztjavasolja,
hogy ezt ne engedjék el. Ha jól értette, akkor van szándék a:ľa, hogy alaposan áttękintsék a
béľlakás rendszeľĹiket, és annak a megfelelő mfüĺjdését. Fontosnak tatja, hogy éľdemi
különbséget tudjanak tenni és biztos, hogy a fejekben így van, csak a papírokból nem mindig
kĺjszön vissza az oltkényesek, és a jogcímnélktiliek. Tudja, hogy a jogcímnélküliek sem
tartoznak az onkormtnyzat kedvencei kozé, đe a jogcímnélküliek vagy úgy keletkeznek,
hogy kihal a béľlő és marad utánavalaki, vagy ugy,hogy az eladósodás következtében előbb-
utóbb valaki jogcímnélkülivé válik. Ennek megfelelően, hogy ręndkívüli esetben közérdekből
intézett cserelakás esetében a jogcímnélkülieket teljes egészében kihagyjak akęze|hetőségből,
azvéIeménye szerint egy téves elképzelés eredménye.

Dr. Kocsis lN.ĺáúé

Megadja a szőt dľ. Sára Botond alpolgáľmester úrnak.

Dr. Sára Botond
Természetesen az egész holdingosítási folyamatnak egy jelentős részét fogja képezni,hogy a
Kisfalu Kft-be való integľtĺ|t feladatellátás tartozik, a vagyonkezelést nem fogja egyébként
mę||ozni, tehtú a lakásgazdálkodás és a vagyonkezelésben egy racionális felelősségteljes
vonal kialakuljon, eZ mindenképpen elengedhetetlen. A vagyongazdálkodással,
|akásgazđáIkodással egyébként nemcsak ennek az onkormźnyzatnak, hanem valamennyi
önkormányzatnak, eznyi|ván fligg u lakásállománýő|, a lakásösszetételtől, és a minőségétő|
is. De ez egy veszteséges ipaľág és nyilvánvaló, hogy ezt soha nem fogják tudni elkerülni, de
ennek a mértékének a csĺjkkentésére igenis mindig is töľekedni kell.

i
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Sok esetben a módosítási javaslat arľa iľányul, hogy azt" vegyék figyelembe a Tisztelt
Képviselők, hogy az cjnkormáĺyzati tulajdonban lévő lakás és bármilyen ingat|an az is
kozvagyon,tehátazazza| kapcsolatos valamennyi döntés, akár egyedi döntés, vagy általános
rendeletben, vagy jogszab.áIyban megfoga|mazott koncepció, az arra irányul, hogy eń. a
vagyont meg kell védeni. Altalános jellegben is, de lehet ez egyedi bérleti jogviszonyokban is.
A Képvisető Úr által említett jogcímnélkülieknek nagyon sok kategóriájuk van, mindenki, aki
nem rendelkezik hatályos béľleti szeĺződésse|, az jogcímnélkiili. A jogcímnélkülieknek a
státuszmego|dására már most a rendelet szabtiyoz. Van olyan jogcímnélküli, aki igenis és
ennek a Testületnek a törekvése érte eI ań' hogy a jogviszonya ľendezhető,tehát szerződéses
lehet. Ugyanakkor vannak olyanok _ nemcsak az oĺlkényesekĺe gondol -, akiknek a
rendezését maga a jogszabtiy zárja ki. Ezekben az esetekben született döntések, akaľ egyedi
döntések, ezek mindig az onkormányzat, mint közvagyon feletti felelős gazdálkodás és
felelős döntés az, ami mega|apozza, még akkor is, ha lehetnek ebben egyedi séľelmek. Arľa
szerzóđtek, és arra esküdtek ftil, hogy a jogszabályi keľeteket betartva igenis megőrizzék és
felelősen gazdá|kođnak az önkoľmányzatí kozvagyon felett, mert ez minden józsefuĺírosié,
nemcsak a bérlőké, meg nemcsak azok, akik egyébként a közvetett, vagy kozvetlen érintettjei,
hanęm mindenkié. Valamennyi olyan javaslat, ami megszületik, mivel egy tipikus péIďa a
minőségi lakáscserével kapcsolatos egyedi móđosítási javaslat, ami egyébként maga a
minőségi lakáscsere, mint intézmény egyébként ennek a Testületnek a szüleménye, ez
korábban nem volt. Ez mind aľľa irányul, hogy maga a koz-,ĺagyon és itt a kötelmi
taľtozásokľól is szó vaÍI, a felhalmozoÍt tartozásoknak a kezeléséről' mint az érintett béfló
sorsáról, vagy jogcímnélküli sorsának ľendezéséről is szó van' mind a kozvagyon
megóvásaľő| sző van, ezért ezek olyankozéputat megirányző javaslatok, amelyek valamennyi
résztvevőnek az érdekét képvisel1k. Ezért ha valaki nagyobb lakásból kisebbe akar menni, és
neki jár téÍítés, akkoľ azt is figyelembe kell venni' hogy egyrészt van egy felhalmozott
tartozása, amelyľe jogos igéný tart az onkoľmányzat, nem személy szerint, hanem az a
közĺlsség, aki egyébként ennek a tulajdonosa, tehát ezt is ľendezni kell, ezt is figyelembe kell
venni. Nyilvánvalő az is szempont, hogy aki ebben érintett, az rle menjen tovább egy olyan
adósságcsapđźtba, hogy ezek a megoldások szźlmáĺa is megoldást jelentsenek. Aľra kéri a
képviselőket és a javaslataikat is abból a szemponttal mérlegeljék és értelmezzék, hogy
feladatuk az,hogy a ľendelkezésre álló lakásállománý és a helyiségekre is vonatkozik, ezeket
valamilyen módon megóvják. A felmerĺi|t tartozásokat az onkormányzat részére, ez egy
tartozás, aPénzngyi osztźtIyvezető el fudja mondani, hogy mit szenved, hogy kíírja ezeket a
könyvekből ezeket a tartozásokat, hogy az a 3,5 milliard forint' ami jelenleg kintlévőségként
megjelenik az onkormźnyzatná|, az m1|yenjelentős terhet okoz, az ezze| va|ő gazďálkodás és
az ezze| való döntés az felelősségteljes döntés. Nem lehet csak egyszerűen lemondani róla,
mert nem va|őszíníi, hogy ez a helyes megoldás. Kéri a képviselőket, hogy minden olyan
javaslat, ami megfoga|maződík azirźny, illetve a céI az eń.foga|mazzameg, hogy óvjak meg
a vagyont. Nyilvan a szerzódésben álló, vagy éppen ĺem szerzodésben, đe jogszabá|y alapjtn
lakáshasználókkal kapcsolatban is egy megoldási javaslattal éljenek. Dr. Erőss Gábor
képviselő úr nagyon helyesen észrevette, hogy a méItányossági lakáskérelmeknek az
elbírálása az egy olyan eljarási metódust követ, anit a szociális ľendeletnél a Testület
elfogadott. Nem fognak tudni különbséget tenni, hogy melyik a méltányos, és melyik a
méltányosabb, hanem nyilvanvaló, említette, hogy a polgármester milyen Bíráló Bizottságot
állít ossze, ezek szakemberek, ugyanolyan szakemberek, akik egyébként megjelennek a
szo ciális rendeletnél és az ĺjnkorm tny zati támo gatás i génybevételekor.
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Dr. Kocsis }ĺáLté
Nem döntést hoznak, csak javaslatot tesznek.

Dr. Sára Botond
Környezettanulmáný végeznek, ők, akik érdemben feltérképezik azt a helyzetet, amelybe a
kérelmezo belekeľült és javaslatot tesznek magának a kérelemnek az elbfuá|ástlra. Ezze| az
eljáľási metódussal kapcsolatban reflektálna, hogy visszautalna a szociális rendelettel
kapcsolatos eljárásmenetben reflektáltakľa, az ott relevánsak nyilvánvaló eÍTe az
eljárásmenetre is egyébként adottak.

Dr. Kocsis lĺ.áté
Megadja a szőt dľ. Erőss Gábor képviselő úrnak.

I)ľ. Erőss Gáboľ
Kĺjszĺjni az edđigi vá|aszokat, néhźlny pontľa még térjenek vissza. Két ponton hajlanak aľľa,
hogy elfogadják a javas|atát. Alpolgármester Urral nem szeretne fi|ozőfiai vĺtźha keveredni,
de ha máľ kifejtette a javaslat hátterében álló elveket, értékeket, akkor annyiban szeľetné
vitatni, hogy nyilvánvalóan a vagyon megőľzése, gyarapítása és egyáltalźn az onkormtnyzat
vagyonával való jó sáfáľkodás az nyilvánvalóan kiemelt cél, de szerinte ezzel egyenĺangú
célnak kell lennie aktr egy ilyen rendelet esetében is a szociális igazságosságnak, és a
keľületben lakók lakhatási viszonyainak a javításának. Errnek a három elvnek egyszeÍTe
kellene megfelelnie, merthogy a szándékai szerint így is van, csak ezek kozil csak egyet
emelt ki, ezért úgy gondolta, hogy a másik kettőre is felhívja a figyelmet. Elmondaná még a
hátra|évo javaslatait és aztán térjenek vissza az e|őzó kĺjrösökľe, hogy azokat hogy lehetne
re|atívan közĺjs erővel megszĺivegezni illetve befogalmazni a javaslatba. A7. $ ami a 12. $
módosítása, a rendvédelmiekkel kapcsolatosan merül ftjl a kérdés, hogy ez vonatkozlk-ę a
katonákľa is, illetve szfüséges-e, hogy vonatkozzon a katonákra is. Nem lehetne-e olyan
sziĺkítő megoldást alka|mazni, hogy a kerületben szo|gá|atot teljesítő és akkor értelemszeriíen
az itt szo|gźllatot teljesítő rendőrcĺkľe vonatkozna. Ha jól érti, a jogalkotói sztndék ez,hogy ne
az |egyen' hogy az cisszes magyar katona itt fog állomásozni, mert akkor ki védi meg a
hataľokat. Eń. javaso|ja igy źifoga|mazni. A 15. $-ná| a 26. $ (5) bekezdés t<jrlését

indokolatlannak tartja, mert ez arrol sző|, hogyha valakinek tartozás miatt felmondtak,
kiegyenlítette és már sok éve rendesen ťlzet akár, akkoľ lehessen vele újra hatźrozott iďeju
szerzódést kötni. Eń. viszont tĺjrölné az i\ javaslat és ezt nem tartja indokoltnak. Tehát, ha
valakinek egy korábbi tartozás miatt felmondtak, de aztźn kvázi jő Íúra tért, és kifizette,
kiegyenlítette a tartozását és fizeti rendszęręsen' akkoľ ne törĺiljék ezt a jogcímet. A töľlését
javasolja ebben az esetben, ha úgy tetszik. A rendelet 36' $ (6) módosításiíról, hogy miéľt 15

nap múlva kapja vissza a pénzt, hogy miéľt nem azonna|? A ITVT 80 oÁ-os, illetve 60 %o-os

arźĺnyr határoz meg a szöveg, korábban ez egységesen 100 %, vo|t. Mí az indoklás arĺa, hogy
ez csökkenjen, illetve javasolná, hogy legyen újra I00 %' A 40. $ (8) bekezdésének töľlését
szintén javasolná elvetni, ez arĺőL szólt, hogyha valakinek nemfizetés miatt indul el a
lakásfelmondási eljaľás, akkor vissza lehessen csinálni, ha rendezi időközben a tartozásźú. A
(8) bekezdés viszont elvenné eń' a |ehetőséget, abban az esetben, ha mát bírósági ítélet van.
Ugyanakkor a bírósági ítélet nem kötelezi az oĺtkormtnyzatot, hogy lakoltassa ki a volt
bérlőt, csak lehetőséget ad rá, miéft élnének vele, ha közben jő tftra tért a bérlő, lehet őt
büntetni azza|, hogy egyrészt bírősági procedúrára volt szükség, allhoz, hogy jó útra téľítsék,
de adott esetben nem indokolt ilyen halmazatí biintetést a|ka|mazni, tehátjavasolja, hogy ezt
ne töröljék ' A 4|. $ kiegészítésénél szeretne gratulálni, hogy valami jót is mondjon, egyébként
szerepel a szociális lakbéľ lehetővé tétele a javaslatban.
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Ennyiben meg is védené Komássy Képviselőtársát pont, hogy szeľepel nagyon helyesen. A
(6) bekezdésben nem világos, hogy a Képviselő-testület felhatalmazása alapjźn szovegrész az
általános felhatalmazást jeIent, vagy eseti felhatalmazást. Itt anemťlzetések okának vizsgźiata
nélkül egy á|ta|ános felhatalmazás nem elfogadható, eń. javasolja esetenkéntire módosítani.
Ezvolt a második kĺjľös és majd a harmadik körben visszatérne a többi módosítóra, ahol még
nem világosak az álláspontok.

Dľ. Kocsis Máté
Ha a polgármester a képviselőtesttileti ülésen terjesztene elő ilyen mennyiségíi anyagot avita
közben, akkor elmondja, hogy mi torténne. ,,Tisztelt Polgármester lJr, sérül a ttanszparencia,
átláthatősźIg és a döntési szabadság azza|, hogy ilyen nagymeÍInyiségű anyag ismeret,
előkészítés és korábbi megküldés nélktili döntését várják el tőlfü.'' Arľól nem beszélve,
hogyha jól érti, a bizottsági ülésen nem tudta, M egy dolog, hogy íľásban nem kaphatták meg
ennyi módosításának a leiratźń, nem gondolja, hogy fogjak tudni támogatru. Fordítva
Képviselő Ur is szóvá szokta tenni, viszont van még egy kérdés, ami ermek kapcsán felmerĺil,
hogy mennyire indokolt a Képviselő Ur bizottságokban való ľészvétele. Ez egy fontos kérdés,
ami megér egy vitát, mert a szakbizottságokban illik és szokás ezeket a kon]<rét táĺgyszerú
javaslatokat előhozni és a Képviselő-testületen pedig a stratégiai típusú vagy a nagyon vitás
tigyeket megvitatni. Mivel abizottsági ülésen ezek nem hangoztak el, felmeľtil, hogy muszáj-
e Képviselő Urnak benne ülnię a bizottságban. Felmerül, meľt a Képviselo-testületnek az
ülése bár alkalmat ađ arra, minden jő sztndékźÍkfeiezte azza|, hogy a gép erőszakoskodása
ellenére nem vette e| a szőt Képviselő Urtól, a továbbiakban sem fogja, mert ezért ülnek itt,
csak jelzi, ha ez fordítva történik, akkor valószínűleg megnevezní nemkívánja, de portálokon,
címlapokon lennének, hogy micsoda gya|źzatos, antidemokĺatikus eljárásban akarnak
dĺjntéseket hozatni Józsefuárosban. Nem is folyatná tovább, meľt nem éľ többet. Megadja a
szőt Zentai oszkár képviselő úľnak ügyrendben.

Zentai Oszkáľ
Nagyjából hasonlókat szeretne mondani, az Emberi Erőforrás Bizottságban, amelynek elnĺjke
és dľ. Erőss Gábor is tagja' szakbizottságkéĺt. napirendre vették és tźrgya|tźlk ezt az tigyet. A
képviselői munka úgy éptil ftĺl, hogy első körben abizottságokban vitatják meg a kérdéseket,
a bizottsági és a képviselőtestiileti ülés közötti néhany napos szünet lehetőséget bíńosit a
kéľdések megválaszoIására, az előteľjesztés átgondolásáta, további egyeztetések
lefolyatásaľa. Azt javasolja a Képviselő Urnak, hogy éljen a bizottsági ülés kínálta
Iehetőségekkel. Ezen kívĹil, mint képviselőnek joga van részt venni aYárosgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság tilésén is. Amennyiben néhány kéľđést azért nem hozott fü| az Embeľi
Erőfonás Bizottság ülésén' mert nem odatartozőnak tartotta, akkoľ viszont meg lett volna a
lehetősége, hogy a másik bizottság ülését meglátogassa, hogyha ań.illetékesebbnek taĄa'

Dr. Kocsis M.áLté

Akkor az igyrenđi javaslatot úgy foľdítja át a koznyelvľe, hogy az a kéľése a Képviselő
Úľnak, hogy írja le a képviselő kollégáj a a javaslatát, és abizottsági ülésen tárgya|ják meg. A
TestĹilet ügyľendileg nem tudjakezelni ezt a kérdést, fe|hatalmana érzi magá} arra,hogy íĺja
le Képviselő Ur, ez a javaslat. Nehéz dolog ez, ha most a Képviselő Uľ kezelhetetlen
nagyságú és általuk ismeretlen módosító inďítványźĺ elfogadjĺík, akkoľ aztkockźztatjźk,hogy
nęm minden ponton értik meg, hogy mi a döntés, és a felelősséget meg vállalni kell utána. Ha
nem fogađják el, akkoľ megazt fogják hallgatni, hogy egyetlen egy képviselői módosítót sem
fogadtak el, tehát nehéz dolog ez.Mi ahelyes eljeľ:ás?
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Megadja a szőt Kaiseľ lőzsef képviselo úrnak ügyrendben és az mindig elsőbbséget élvez, és
ltána Komássy Képviselő Ur reméli, feloldja ezt a đilemmáĹ

Kaiser József
Amit Polgáĺ.mester Úr és a tsizottsági h,lnok Úr vázo|t, az az olvasatában azt je|eĺti, hogy
felkészülve kell menni egy ülésre, és a módosító javaslatokat írásban teszik meg. Kéľi, hogy a
vitélt zárjźlk le, és a legkĺizelebbi bizottsági ülésre dľ. Eľőss Gáboľ készüljön fel jobban' és adja
le a móđosítőját.Kéri, az tigyrendi indítványának a megszavaztatását.

Dr. Kocsis Nĺ.źlté
A Hivatal jelezte, hogy az sZMsZ 25. $. (4) bekezdése tartalmazza, hogy rendelet, vagy
határozat módosító indítvány kízárőIag írásban tehető, kivéve, ha annak rĺjvid terjedelme és
egyszerujellege az egyéĺe|mtĺ szóbeli közlést lehetővé teszi. Az a javas|ata dr. Erőss Gábor
felé, hogy ezttegye meg írásban. Megađja aszőtKomássy Akosnak ügyrendben.

Komássy Ákos
Ügyrendi indiwźnya, hogy napoljak el ezt a đontést a június 25-i ülésre, akkor lehetősége
nyílik Erőss képviselő úrnak a módosítóit írásban benyújtania.

Dr. Kocsis N.ĺáté
Hatĺáridőben megkülđött, bizottsági ülésen meglárgya|t előterjesztésről van szó, melyre lett
volna lehetőség módosító indítványt írásban benffitani. Kéri, hogy a jövőben fokozottan
Íigyeljenek eÍTe a képviselők. Dr. Erőss Gáboré a sző|

Dľ. Eľőss Gábor
Ha nem sért kerületi éľdeket, akkor örülne annak, ha június 25-én visszatérnének a napirend
meg!árgya|ásétra. Szerinte a módosító indítványai mind megfeleltek az SZMSZ-ben
meghataĺozott kitétęlnek, csupán egyről érzi ań., hogy hosszabb teľjedelmű. Szerinte az edđigi
felvetésekľe kapott vtiaszt, és egyszertĺ, egyértelmű javaslatokat tett, például hogy valamelyik
rész kerÍiljön tcirlésre. Az ülések előtt 8 nappal töltik fel a Megapoľtźira az előterjesztéseket, a
testtileti ülést mege|oző 4. napon van a bízottsági ülés, tehát van 4 nap arÍa, hogy ,,túrźrysď,
magźi 30 előterjesztésen. Reméli, hogy az nem elvźtréts, hogy hétvégén ne a családjával
legyen, maľad a csütörtök, péntek előterjesztések olvasásaľa.

I)r. Kocsis ľ{.áté
Egy ĺlnkoľmźnyzat így működik, a képviselői munka kötetlen munkaidejű, amivel egész héten
foglalkozni kell. Jogi szempontból, hogyha ań. mondja egy pontra, hogy kertiljön törlésľe, ott
avitatárgya nem a,,töľlés'' szón van, hanem aparagrafus taľtalmán, alnit töröltetni kívan.
Van egy elnapolásra vonatkozó ügyrend és egy vita |ezźnására vonatkozó tigyľend. A vita
Lezárását úgy értelmezik, hogy aki bejelentkezett, az még elmondhatja, anit szętętne. Van egy
elnapolásra vonatkozó ügyrendi javaslat, meg egy vita|ezárására vonatkozó. A vitalęzźrásźlt
úgy értelmezi,hogy aki bejelentkezeff., az elmondhatj aamagáét. Előszöľ Kaiser Képviselő Úr
Ĺigyrendi javaslatáról döntenek avita|eztrását illetően aztźnKomássy Képviselő Uľéľól.
Szavazásra bocsátja az e|só ügyrendi javaslatot.
Megállapítja, hogy 12 igen, 3 nem, I tartőzkodással a Képviselőtestület elfogađta az
ügyrendi j avaslatot a víta lezźlrástrőI.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATHIZAT ALHc.Z EGYS ZERÚ szoľog g sÉc
HATAROZAT:
r39/20rs. (vr.04.)

3IGEN 1T NEM 1 TARTOZKODASSAL

12IGEN 3 NEM

SZÜKSÉGES

1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Kaiseľ József képviselő ügyrendi indíwányát,
mely szeľint ,,Javaslat a Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások
bérbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéről szóló 1'6/2010. (m.08.) számú
tinko rmányzati ren delet mó d o s ításár a,, című napiľend vitáj át zárják Ie.

Dr. Kocsis M.álté
Ügyrendben megadj a a szőt Kaiseľ József képviselőnek.

Kaiseľ József
Kéri, hogy az igyrendi javaslatának megszavazásźń kovetően ne lehessen felszólalásľa
jelentkezni.

Dľ. Kocsis lN.ĺálté

A másik ügyrendi javaslatot Komássy Akos tette az e|napo|ásról. Ha Erőss Gábor képviselő
úr szeľetné módosítani a lakbér rendeletet, akkor készítsen egy eloterjesztést a következő
ülésre, de ezt most eľedeti formájában hagyjak és így döntenek rőIa. Szavazásra bocsátja
Komássy Ákos képviselő úr ügyrendi javaslatátaz elnapolásľól.

Megállapítja, hogy 3 igen, 11 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület úgy döntött, hogy
nem napolja el a napiľenđtétrgya|ását.

SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATÁR o Z ATlľrI ZAT ALHIZ EGYSZERŰ szóľos B SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
t40t20ts. (vI.04.)

A Képviselő-testület úgl dont, hogl nem fogadja el Komássy Ákos képviselő tigłľendi
indínányót, mely szerint a ,,Iavaslat a Budapest JlÍaefvdrosi onkormdnyzat tulajdonlźban
daó hklźsok bérbeadúsúnak fekételeirőI, valamint a lakbér mértěkérdl szlíló
16/2010. (Iil.08.) szdmú iinkormányzati rendelet módosítdstźra,' címíj napirend tárgyalását
napoljók el.

Dľ. Kocsis M:áúé
Ügyrendben megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Szeľinte Alpolgármester Úr tuđta követni módosító javaslatait, viszont Polgármester Úr
ńszéro| fenyegetést érzett ki, és kifogásolja, hogy az SZMSZ szerint elfogadható javaslatait
sem tette fe| szavazttsra. Például, hogy 5 évről egy évre csökkenjen az a szám, ez az SZMSZ-
nek megfelelő módosító volt és még sem tette fe| szavazásra, szerinte ezze| a polgáľmesteľ
megsértette a Szerv ezési és Múkĺjdési SzabáIy zatot. .' ..
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Dľ. Kocsis M.źlté
Módosítókľól még nem szavaztak...

Dr. Erőss Gábor
ĺJgy zártale a vitát, hogy a módosítókĺól.. ..

Dr. Kocsis M:áLté
A vita nincs lezárva!

Dr. Eľőss Gáboľ
Akkor, hogy tudnak szavazni a módosítókĺól, ha nem beszélnek róla?

Dr. Kocsis M:áté
Kaiser Képviselő Úr ügyrendjének elfogadását k<jvetően az aďdig szőIźsrajelentkezettek
elmondhatják, aĺĺit szeľetnének, atÍaaz onkoľmányzat tisztségviseloi válaszolni fognak, és
utiána máľ nem kéľhet senki szót. Kéri, hogy a Képviselő Uľ higgadjon le! Ha sztikséges,
szünetet is tarthatnak!

Dr. Erőss Gáboľ
Ügyrendi javas|ata, hogy szavazzanak minden módosító javas|atźről, kivéve a hosszabb
paragrafu s módosításaľól nem.

Dr. Kocsis Máté
A módosító javaslatokľól történő szavazźs az SZMSZ szerint a vita lezárását kcivetően
történik meg' a vita |eztlĺźtsa pedig akkoľ van' amikor az utolsó bejelentkezett képviselő is
elmondta, amit szeretne. Képviselő Ur azt a mondatźú, hogy nem SZMSZ szerint vezęti az
ülést, visszautasítj a.

Dľ. Erőss Gábor
Visszavonj a eń. a mondatot.

Dľ. Kocsis Máté
Alpolgármester Úr reagáI a fęlvetésekre.

Dr. Sáľa Botond
Rendvédelmi szervek, a Belügyminisztérium aIá tartoző szerveket éľinti. Van ktilön
bérlőkijelölési megállapodása az onkormányzatnaka Honvédelmi Minisztériummal, és van a
MANK-kal, ami a muvészękľe vonatkoző. A BRFK-val, kerületi rendőrséggel is van ilyen
megállapodás, aki bérlőkijelölési joggal rendelkezik, ez tobb mint 3 éve így van. A HVT
teľületekľe vonatkozó bérleti jog megváltásnak az osszegszerűsége; abban az esetben, amikoľ
az onkormtnyzat a rá vonatkoző szabźĺIyok szeľint felajĺĺnl cserelakást, azt nem fogadjak el,
és ebben az e|jáľásban eljutnak oda, hogy egyébként bérleti jog megváltást kęll ťĺzetni a
bérlőnek, akkor abból indultak ki korábban, hogy az íngat|arl tulajdonosa az onkormányzat,
és azingatlan értékét ki kell ťĺzetĺí a bérlőnek, Ań.tartja helyesnek, hogy mint tulajdonos a
bérlővel oly módon áIlapodnak meg, hogy a bérleti jognak az értékét, azt a forgalmi értékhez
viszonyítva helyére teszi. A HVT teriilet az a terĹilet, amelyik városrehabilitáció
szempontjából akcióterĹilet' itt magasabb az érték, mint az általános, ami most 50 %. A
rendelet ,(lgy szabá|yozza' hogyha abéflő kezdeményezi az ó meglérítését, akkor a foľgalmi
érték 50 Yo.át ke|I megťtzetn| HVT terĹileten ez 60, vagy 80 Yo. Ez nem jelenti azt, hogy
egyedi megállapodásban a Képviselő-testület, vagy abizottságnęm téľhet el.
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Ez egy irányvonal. Az onkormányzat azt moĺdja' hogy mint tulajdonos a béľlőnek nem
kívárja megtéríteni, hanem annak a 80 %o-át. A tulajdonjog és a bérleti jog ktlztitt óľiási
különbség van, fenntaľtásban, kötelezettségben és az ingatlannal kapcsolatos renđelkezési
jogokban. Ez ebből indul ki ez a szabttlyozás. A másik két kérdése, ami a béľleti jog
helyľeállítása a bíľósági jogerős ítéletet követőelr, liogy nrelyik szakaszbarr val' ezt
általánosságban kezelné. Azzal nincs pľob\émája bírósági tźlrgya|ást mege|ózoen, hogy a
bérlővel egyeztetéseket folytasson és megállapodásľa jusson az onkormányzat. Azzal sincs
pľoblémája, hogy egy megszűnt szerzőđés esetén újľa helyreálljon a bérleti jogviszony. Jogi
problémái vannak vele. Hogyha egyoldalúan egy bérleti szeruódést felmondanak, a|<kor az a
szerzőďés megszűnik. A lakásľendeletnek van egy másik $-a, miszerint lakásbéľleti szerződést
létľehozni csakpáIyázati úton lehet' Egy tartozást felhalmozott bérlőnek, akinek megszűnik a
szerződése és egyébként jogkövetővé vźiLk,létrejÓjjtln vele bérleti szerződés,hogy az eredeti
állapot helyreálljon, ezze| jogi problémák varnak. A javaslat az ębbó| ered. Hogyha valaki
jogerős bírósági ítéletet követően, miszeľint felhalmoz 2-3 millió foľint tartozást, 3 éven
kereszľtil megy egy. bírósági tfugyaltls és a 3 év a|att nem mutat hajlandóságot, hogy
megegyezzen, az onkoľmányzat részére a bíróság megállapít egy követelést és az
onkormányzat aĺ:ő| mondjon |e. E'z nem helyes és ez abból ered, hogy a bíľósági jogeľős
ítéletet előtt 3 éven keresńi| a béľlőnek lett volna ideje, a bírósági tárgyalás ideje alatt is
(ezek egyszertí ügyek, hiszen van egy bérleti díjtartozás, akkor nyilvánvalóan vagy megťlzeti
valaki vagy nem' nagy bizonyítási e|jáĺźlsokat nem szoktak lefolytatni) van elég idó aĺĺa,
hogyha valaki meg akarja oldani ezt a problémźú,, akkoľ meg tudja oldani. Mind
egyĹittműkĺidési szempontból, mind jogi szempontból aggályos egy ilyen megállapodás
megkötése, hiszen itt van egy jogeľősen behajtható követelése az onkormányzatnak.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megadja aszőtJakabs Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
A 43. $ (1) bekezdés a) pont változtatása éľtelmetlen, illetve érte|mezhetetlen. A 60. $ (8)-nak
a vá"|toztatása ez a lakáscsatolásokról szól: ,,Amennyiben a béľlő a lakásbővítését a
tulajdonosi bizottság hozzájźľulźlsa nélkiil végezte el, a bérbeadó szervezet megá||apította,
hogy a csatolás muszaki|ag megfelel a jogszabályi előíľásoknak a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság dönt a csatolás eredményeként a bérleti szerzőđés megkötéséto|.,, Azt a
helyzetet|źtja szabźiyozottnak, amikoľ ez abizonyos bérlő nem a legnagyobb jóindulattal ján
el, engedély nélkül elfoglalt egy másik szomszédos lakást vagy helyiséget. Nyilván a
tulajdonosi bízoÍtság döntése ennek megfelelő is lehet akáĺ, ami furcsa, hogy ,,ezt a
rendelkezést a folyamatban lévő ügyekĺe is alkalmazni ke||,, Van-e folyamatban levő ügy?
Reméli, hogy nincs, és ľeméli, hogy ezeket az i|IegáIis áta|akításokat nem nagyon csinálják a
bérlők. A 43. $ (1) bekezđés a) pont: ,, Az a bérlő, aki a lakásrának komfortfokozatátő|
függetlenüI az aIábbi lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik. ..,, és az 5-8 fo esetén a
2,5,3 szobáravá|tozatjtk' mikcjzben a meg nem haladó kitétel teljesen éľtelmetlenné teszi ezt
a váItoztatást. Ez rosszul lett megfogaImazva. Iő pat szigotítás van ebben a ľendeletben,
amivelnem ért egyet.

Dľ. Kocsis M:áLté

Az első felvetésébenigaza van a Képviselő Úrnak, mert ez a $ felbiztatja ajövőben erre
hajlamosakat, csináljĺík nyugodtan' majd jóváhagyja abizottság. A másik, hogy vannak ilyen
helyzetek, amelyeket valahogy szabáIy ozĺi kell.
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Lehet, hogy időbeliségében kellene megtorni a dolgot, a jelenleg fennálló ügyeket így el lehet
rendezni, a jövőben viszont tudomásul kell venni, hogyha valaki jogellenesen csatol az
ingatlanához, ald<or oÍrnan ki fogja az onkormźnyzat. rakni. A fennálló helyzetet valahogy
meg kell oldani, a jövőre nézve 'viszont nem kéne, hogy felbiztassák arÍa az erľe hajlamos
embeľeket, egyetért a Képviselő Uľ javaslatával. Megadja aszőt dr. Pesti Ivettnek.

Dr. Pesti lvett
Jelenleg 10-15 ügy van folyamatban, A 43. $ (1) bekezdésnél azért |etĹ kibővítve a 2,5
szobźra, mert a szociális lakbérnél |elt ez a szobaszámmeghatározva.

Dr. Kocsis lVIáté
En. a (8) bekezdést tĺjrlik az eIoterjesztésből, és a kovetkező ülésig megvizsgźl|ják, hogy ez
hogy életszerű. Alapvetően a tźrsada|ornnak az a része, aki ilyet képes csinálni, aľľa kéne
rászoktatni, hogy jogellenesen bele se kezdjen. Megadja a szőt Komássy Akos képviselő
úľnak.

Komássy Ákos
Nagyon fontos a kozvagyon feletti helyes őľködés és gazđálkodás. A bér|akásugy az
onkormanyzat akeľĹileti lakosságról, társadalomľól való gondoskodásaľól szól elsősorban, és

másodsoľban iigydöntő szánźtra akozvagyon feletti őrködés. Fenntartja aŻ. amődosítóját' ami
a rendelet 3. $ (1) bekezdésének utolsó két mondata töľlésének az e|hagyására vonatkozik.

Dľ. Kocsis Máté
Jó, hogy jegyzőkönyvbe mondta, hogy' csak másođlagos szempont a kozvagyon feletti
őrködés. Kéri, hogy Komássy Képviselő Ur mondja el még egyszet a módosítóját,mert ennek
a törvényességi ellenőrzését is le kell folytatni, ez nem egyszeru' Megadja a szőt Komássy
Ákos képviselő úľnak.

Komássy Ákos
Ezketto munkanapot jelentett, ami rendelkezésiikre źl||t a szerda éjszakai kézbesítéshez képest
a hétfoi bizottsági iilésre előkészítésrę, Az előterjesaés 2. oldalának a tetején vaÍI, a rendelet
3. $-a (1) bekezdésének az utolsó két mondatát javasoljak törĺjlni, ez konkĺétarl aZ üres és

várhatőaĺ megiiresedő lakásállományľól sző|ő tźljékoztatfuő| szól, amelyben a hatályos
rendeletben előit1a a lakasállomány ovezet, alaptertilet, komfoľtfokozat, szobaszám és

műszaki áI|apot szerinti tisszetételét és hasznosítási javaslatot, tehát ezeknek a
számszenísítését szerepeltetését, és a döntéstol fiiggő elhelyezési feladatoknak a
szerepeltetését is. Ezt javasolta ttirĺjlni az előterjesztó és ő nem javasolja törölni, mert ez egy
fontos része a döntés előkészítésnek, ami nem tud megtöľténni 100 %-os precizitással' de ettől
még erre szfüség van.

Dr. Kocsis M:áLté

Ez befogadható javaslat. Megadja aszőtKaiseľ József képviselő úľnak iigyrendben.

Kaĺser József
Azt gondolja, hogy most a szavazásra keľiil sor, mert az Erőss Gábor képviselő ur újra
nyomott, és a dĺintés után.

Dľ. Kocsis Máté
Jelzi, hogy dr. Eľőss Gábor képviselő úľ még az ugyrendi szavazás előtt kért szót. Megadja a
szót dr. Erőss Gábor képviselő úmak.



Dr. Erőss Gábor
Két módosító ügyében meggyőzte Alpolgármester Űr, azokat visszavonja. Az első számil
módo sítój a az, ho gy az,,ötévenként mó do sulj on'', az év ente.

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
A kiküldött arlyag szerinti $ számot mondja Képviselő Úr, hogy tudja a Hivatal kovetni. Amíg
keľesi, elaľulja, hogy Zug|őban kevesebb a kiküIdési és a testületi idő között eltelt időtartam'
mint Józsefuárosban.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Úgy értelmezte Polgáľmesteľ Úr első válaszát, hogy aú.befogađta,vagy hajlamos befogadni,
hogy a Képviselő-testtilet határozza meg a munkacsoportban ľésztvevők körét, vagy esetleg a
szociális ügyekben illetékes bizottság. Ez egy alvźiasz ugyanezen beltil. Tehát ne a
polgármesteľ' vagy a Képviselő-testület' vagy aZ illetékes bizottság. Ez amásođik módosítója.
A haľmadik módosítőja az pedig egy szöveg betoldása, de elég egyszerĹĺ: (1) bekezdés
módosításĺínáI: ,,e ľendelet a|kalmazásában a k&e|mező szociális helyzete a|apjźn szociális
vagy költségelvú...'' gyakorlat1|ag megnyitnák a lehetőségét,ha olyan szociális helyzetben
van a kéte|mező, akkor szociálist is kaphasson. Egyszeľrĺen betoldanák' hogy ,, akérelmező
szociális he|yzete alapjan szociális vagy ...''. A negyediknél ismét úgy éľtette Jegyző Asszony
vá|aszábő|, hogy befogadja az előterjesztó. ,, A bizottságot minden, a bérbeadó szervezethez
benffitott kérelemĺől tájékoztatni kell. Azt mondta Jegyzo Asszony, hogy eń. be tudják
fogadni. Jól értette?

Dr. Kocsis Nĺ'áLté

Ilyet nem mondhat, mert a polgármester eloteľjesztése.

Dr. Erőss Gábor
Bocsánat, úgy értette. Nem, rosszul értette. Az ötödik javaslata, hogy a b), bc) és bd) pontok a
(8) bekezdésben kertiljenek törlésre, a végeredményt sejti, de ferľrtartja a módosítő javas|atát.

A 6) pontnźi egy törlést javasol, hogy ne ztrjek ki azokat, akiknek az tisszjövedelme nem
feđezi a lakbért és az egyéb díjakat, hiszen lehet szociális lakbér vagy egyéb más forrás.
Hetedik javaslata a 11. $ (2)bekezdés a) pontjanak tcjľlését javasolja elvetni, mivel ezcsak
egy lehetőséget fogalmaz meg ezzel nem kcjtelezo élni, de ez a |ehetőség adott esetben
például egy nagy lakásban egyediil élő személy esetében éľtelmes lehet, ezért meglaľtani. A
nyolcadik javaslata erĺó| máĺ beszéltek, eZ aZ 50-50 %-os dolog. A kilencediket akkoľ
visszavonja, meggyońe az A|polgármesteľ Úľ a ľendvédelmi dolgozók kapcsán. Az ilj
kilencedik az pedig a 26. $ (5) bekezdésének törlését javasolja elvetni. A tízedik javaslata,
hogy azoĺrnal kapjak meg a pénzt, ne 15 nap után.
A tizenegyedik javaslatát fenrfiartja, hogy a 60, illetve 80.Yo helyett I00 % maradjon. A
következőt visszavonná, mert meggyőzte Alpolgármester Ur a bíľósági tigyben. Ugy érzi'
hogy ez nem szükséges. A tizenkettedik pedig egy szómódosítás az,hogy esetenként keľüljön
be. A Képviselő-testület ,,esetenkénti felhatalmazása a|apján,, szovegtész kerĹiljön be.

Dr. Kocsĺs Máté
Kéri, hogy írásban nffitsa be, az elmondott módosítói 11. $-t éľintenek, mintegy 60 bękęzdést
és körtilbelül 5600 kaľakteľt és arra kéri, hogy az SZMSZ értelmében írásban nýjtsa be a
módosító javaslatait. Ha tĺjľlésľől beszél a képviselő, akkor nem egy szóbeli pontosításról van
sző,hanem egy egész $ tartalmanak a meghagyásáĺőI, vagy éppen elvetéséľől.

78



Ez tarta|mi javaslat, eĺmek a terjedelme, mind a tĺĺrvényesség vizsgáIata megha|ađja a
Képviselő-testtilet iilésének a lehetőségét. Megkérđezi a Jegyző Asszoný, hogy vannak-e
olyan pontok, amelyekĺől tudnak szavaztatn7?

Danada-Rimán Edina
Jakabfu Tamás képviselő úr javaslatát, arnit a Polgármester Úr befogadott, és Komássy
Képviselő Urét, amit szintén befogadott az eIoterjesztő, ań. javasolják, mivel befogadta
Polgáľmester Úr, arról nem kell. Erőss Gábor képviselő ur javaslatát azértĺemtudja a Hivatal
támogatni, meľt valóban olyan teľjedelmű, és valóban nemcsak szavakat érint, hanem olyan
javaslatokat, ami korábbi képviselőtestületi döntéseket is érint, továbbá jogszabá|yokat is,
meľt a vagyongazdálkodási irányelveket is a jogszabáIy mondja ki. Azt, hogy ötévente kell
tartani, úgyhogy aztkéri, hogy amennyiben fenntartja Képviselő Ur javaslatát, akkor legyen
kedves írásban benýjtani és még akkor szünet elrenđelését is kéri, hogy legyen idejük
megvizsgálni. Nem javasolná Polgaľmester Úrnak, hogy erről most a Képviselő-testiilet
szavazzorl, mert nem tudták törvényileg megvizsgálni.

Dr. Kocsis Máté
Inkább abban segítsenek a Képviselő Úrnak, hogy az őźita|a tett javaslatokból a kĺjvetkező
tilésre egy előteľjesztést készítenek, ennek a ľendeletnek a módosítását reméli az írźsban
leadott tartalommal és majd döntenek róla. Előterjesztési joga van. Az Ĺigyľendet úgy
határozzttk meg, hogy azok a módosítások, amelyek elfogadásra keľtiltek, nyilván részét
képezik az e|otetjeslztésnek. A Képviselő Ur módosító javaslatairól pedig a következő ülésre
kiilön előteľjesaést készít az onkormtnyzat Hivatala, Képviselo Úr nevében. Egyetlenegy
technikai módosítás van még a ľendelet-tęrvezette| kapcsolatbaÍ\ a 27. 5 törlésre kerĹilt,
ugyanis ezzel a paľagľafusok szźlmozása eggyel csökkent. Szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet.

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xnľvrsnr,o.ľnsľtjr'nľB ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsBľvÁRoSI
oľronľĺÁľyzn.ľ xnpvrsrĺ-o TESTt]LETÉNEK 28t20|'5. (W.04.)
oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RENDELETÉT A BUDAPEST ĺózsn,ľvÁRosl
oľronľrÁľyzĺ.r TULAJDoľÁBĺľ ĺĺĺo LAKÁSOK nÉRľna,oÁsÁľĺ.x
FELTETELEIRŐL, VALAMINT A LAKBER nĺÉnľnxľnol szoLo 16ĺ2010.
(III. 08.) oľxonvĺÁľyza'rĺ R-ENDELET MóD o SÍľÁsÁnór,

Dr. Kocsis Nĺ'áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 ígeĺ, 3 nem, 1 tartózkodással megalkotta a
28 l 20 1 5 . (V I. 04. ) ĺinkormány zati r ęnđęIetét.
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A SZAVAzĺ.sNÁr JELEN VAN lo rÉpvIspro
A RENDELETALKoľasHoz Ivĺn,rosÍľprľ szóľog g sÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózsrľvÁnos xÉľvrsnĺ,o-ľBsľÜr,nľB |2 IGEN, 3 NEM, 1

ľa.RľózxooÁssa.r, ELFoGADJA És MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos
vilI. xn'nÜĺ-pľ ĺózsBľvÁnosl oľxonvĺÁľyza,r xnpvrsnlo
ľn,sľÜr,nľBľnx 28/20|.5. (vI.04.) oľxonľĺÁľyz.ł.ľr nrľnnr,pľÉľ A
BUDAPEST ĺozspľvÁnosr oľxonnĺÁľyza.ľ TULAJDoľÁľaľ ĺĺro
r,axÁsox ľÉnľnĺoÁsÁNa.r ľn,r,ľÉľBĺ-nĺRoL, VALAMINT A laxnÉn
vĺÉnľÉxÉnol szoĺo \6lf010. (III.os.) oNxonľĺÁľyza,ľr RENDELET
vĺóuosÍľÁsÁnól

4. Vagyonkezeléssel, várostizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat a Tátsasházi Pá'|yázatokat Elbíľátó Munkacsopoľt tagiainak
kijeliilésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis I|l4:áté _ polgármester

Dľ. Kocsis ľl.áté
A napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőt Soós Gyöľgy képviselőnek.

Soĺós Gyiirgy
Ahatźnozati pont.1. pontjába javasolja a Munkacsoport tagjaként Dudás Istváĺuré, Gondos
Judit és Komássy Akos képviselőket.

Dľ. Kocsis Máté
További kérdés, hozzásző|ás hiĺínyában a napiľendi pont ttlrgya|ását LezźĄa. Szavazźsra
bocsátja... tigyrendi javaslatban szavazźsra bocsátja a napiľend tźrgyalásának újbóli
megnyitását, mivel dr. Erőss Gábor hozzźsző|élsľa j elentkezett.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 2 nem, 1 tartőzkodással az igyrendi
javaslatot elfogadta.

1ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI ZATALHoZ EGY S ZERÚ s zóro gs s Éc s zÜrs Écp s
HATAROZAT:
141t201s. (vr.04.)

A Képviselőtesttilet úgy dönt, hogy elfogadja Dr. Kocsis Máté polgĺírmester ügyľendi
inďíwźlnyát' mely szeľint a ,,Javaslat a Társasháni Pár|yálzatokat ElbÍľáló Munkacsopoľt
tagi aĺnak kij eliilés ére'o napirend vitáj át új ra megnyitj a.

Dr. Kocsis Máté
A vita újbóli megnyitása után megadj a a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

13 IGEN 2 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL
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Dľ. Erőss Gáboľ
Javasolja a jelciltek kozé lakabff Tamás képviselőt.

Dr. Kocsis N4.álté

Megkérdezi Jakabfy Képviselo Urat, hogy elfogadja-e a jelölést? Elfogadja. A javaslat arľa
irányul, hogy növeliék egy fővel a Testiilet létszćtmát? Megad|a a szőt dľ. Eľőss Gábornak.

Dr. Erőss Gáboľ
Eredetileg arľa gondolt, hogy legyen verseny' de ha megfelelő, hogy 4 fó legyen, an. eI tuď1a
fogadni, de a díjazźlsa az nem tudja, hogy megoldható.e 4 főre. Azt gondolja, hogy titkos
szavazássaI kellene dönteni. Eredetileg aľľa vonatkozoff', hogy legyen eggyel több fo, ahány
szék, đe ha módosítj tlk az e|őterjesztést, azt is támogať1a.

Dr. Kocsis N{'áté
Ha mind a 4 jelöltet megszavazza aKépviselő-testĺilet, akkor nincs mögötte fedezet, mi van,
ha 3 hely van és 4 jelrolt, és megkapják a Testtilettźtmogatźtsát? Yáqa a javaslatokat.

Komássy Ákos
Aú. tartotta fontosnak, hogy a 4 éves munkát, amit elkezdtek a tźrsashźzak kapcsán, ań.
szeretnék folytatni, ezért szeretné, ha maľadhatna a munkacsoportban, de nincs kifogása az
ellen, ha másik ellenzéki képviselő is tagja.

Dľ. Kocsis MláLté
Megadja aszőtdr. Eľőss Gábornak.

Dr. Eľőss Gáboľ
Csodálkozik azoĺl, hogy ez a létszámtöbblet gondot okoz. Ilyen választások esetén azok
szoktfü elnyerni a tisztséget, akik a legtcibb szavazatot kapják. Ha nincsen rendelkezés ilyen
esetre az SZMSZ-ben, hogy többen is megkapj ák az 50 oÁ+L-et. akkor lehet, hogy így az
sZMsZ kiegészítésre szorul.

Dr. Kocsis M:áté
Eznemokoz gondot, csak jogi pľobléma van vele. Komássy Képviselő Úrľa azéľt gondoltak,
mert valóban 4 éve csinálja ezt a munkát és szerették volna, ha ellenzéki képviselő is van
ebben a csapatban. Az e||enzékek kĺjzötti verseny fog most itt kialakulni, ők minden
képviselőt támogatni fognak. Megadja a szőt Kaiser Józsefnek.

Kaiser József
Szerinte két féle szavazást kellene, hogy ki támogatja Soós Gy<irgy javaslatát, és ki ttĺmogatja
dr. Erőss Gábor j ava s|atát?

Dr. Kocsis lĺáté
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ezt a kérdést tigy szeretné megoldani, hogy nem ragaszkodik a|thoz, hogy ennek a
Munkacsoportnak a hivatalos tagja legyen' ź}mennyiben megoldható, hogy a meghivőt és az
anyagokat ő is megkapja, és alkalomađtánmegjelenik egy-egy tilésen.
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Dr. Kocsis }ĺ.áté
Megadja a szőtKomássy Akos képviselőnek ügyrendben.

Komássy Ákos
Szerinte biztosítsák minden képviselőnek a betekintési lehetőséget és akkoľ nem á11 fenn a
konfliktusheLyzet.

Dľ. Kocsis M:áté
Ez a lehetőség eddig is meg volt. Je|zi, hogy a munkacsoportnak sok munkáj a |esz, életszeru
javaslatot kell tenni és felelősséget kell vállalni a döntésekért, melyeket elfogulatlanul kell
hozni. El kell menni a kozgý|ésekre, és fel kell méľni a he|yzetet a házakban. Jakabfy
képviselő szavait visszalépésnek veszi, így maĺađ Soós képviselő javaslata. A vitát lezárja és
szavazástabocsátjaahatátozati javaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. a Tarsasházi Pźtlyźnatokat Elbíráló Munkacsoport (a továbbiakban Munkacsopoľt)
tagjainak

Dudás Istvánné

Gondos Judit

Komássy Ákos

képviselőket jelöli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.június 04.

2. a) a Munkacsoport 1. pontban meghatározott tagjai havonta bľuttó 150 e Ft/fő
dij azźsb an ré s ze sülnek.

b) 20|5. évtőI határozatlan időre önként vállalt feladatként a Munkacsoport
tagjainak díjazása tárgyában évenként 6.]12,2 e Ft tĺsszegben előzetes kötelezettséget
vá|LaI az onkoľmtnyzat saját bevételeinek teľhéľe.

Felelős: polgármester
Hatfuídő : 20I 5 .június 04.

3. a2. pontban foglaltak míatt az onkoľmányzatL<lađás 11107-01 cím mfüödési cél és
általános taľtalékon bę|ul az általános taĺta|ék - kote|ezo felađat _ eloirányzattrő|
3.915,5 e Ft-ot átcsoportosít a II101 cím kiadás - önként vállalt feladat - személyi
juttatás e|őirźnyzatára 3.|50,0 e Ft-ot' a munkaadót teľhelő járulékok és szociális
hozzájźrulási adó e|őirźny zatfu a 7 65,5 e Ft-ot.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő : 2015. iúnius 04.
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4. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2015. évi költségvetésľől
szóló rendelet módosításánál, valamint a f016. évtől a tárgyévi költségvetés
készítésénél vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása, valamint.
20l 6-tőI tárgyévi koltségvetések készítése

5. a Munkacsoport feladata kiilönösen
a) társashźzak. illetve lakásszövetkezetek felújítással kapcsolatos problémáinak
szźrrlbavétele, információgffités, annak alapjáĺ általános éwényű problémfü
megfogalm azása és közvetít ése az onkormanyzat fe|é,

b) igény esetén közgyiĺléseken való személyes részvétel, aholtájékoztatní tudják a

lakóközö sségeket a helyi pá|y źzati lehető ségekĺől,
c) széleskörtĺ és folyamatos tźtjékoződás a táĺsasházak, lakássz<jvetkezetek
helyzet&őI,műszakiá||apotárőI,ľendszereshelyzetértékelés,
d) a tźrsasházak, illetve lakásszövetkezetek felújítási igényeinek felmérése (a
lehető s é gekh ez mérten kö lts é gb ec s l é s sel a|átámasztv a),

e) páIyázatok kidolgozásában való segítségnýjtás, valamint a benyújtott
p źĺ|y źnatok kö zcjtt a Rendelet s zerinti prio ritások fe|á||itása,

Đ önkoľmányzati támogatásból megvalósult felújítási munkfü személyesen
torténő megtekintése, ellenőrzése, fotóđokumentáció készítése,
g) a feladatairól havonta, írásbeli dokumentáció készítése, és benffitása a

polgármester felé.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźriđő: 20I 5 . június 04.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy készítse elő a Munkacsopoľt tagsaiva| kötendő megbízási
szetződéseket a hataľozat 5. pontjában foglaltak ťrgyelembevételével a következő fóbb
taľtalmi elemekkel és felhatalmazza a polgármestęrt azok a|áirásfua:
a) a szetzođés tźtr gy a a hatźtrozat 5. pontj ában említett feladatok.
b) a szerződés idotartama: hatźrozatIan.
c) aszerződéskezdo idopontja: 20|5.június 08. napja.
d) amegbízási díj kifizetése: havonta,tźltgyhőtkövető hó 15. napja.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: megbízási szerzodés megkötése 2015.június 15.

Dr. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy 14 ígen,O nem' 2 tartőzkođással a TestĹilet elfogadta ahatározatot,

.. 
S ZAv AZA1NAL JELEN VAN 16 rÉpvĺsBI,o

. A HATÁRoZATHoZAT ALH)ZMINOSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES
H,ł.ľÁRoza.ľ:

. 142t2015. (vI.04.) 14 IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. a Társasházi Pźiyázatokat Elbíráló Munkacsopoľt (a továbbiakban Munkacsoport)
tagjainak

Dudás Istvárné

Gondos Judit

Komássy Ákos

képviselőket jelöli.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015.június 04.

2. a) a Munkacsoport 1. pontban meghatátozott tagjai havonta bruttó 150 e Ft/fo
dij azásb an ľé sze sülnek.

b) 2015. évtol határozat|an időľe onként vállalt feladatként a Munkacsoport
tagjainak dijazásatárgyában évenként 6.712,2 e Ft összegben előzetes kötelezettséget
vállal az onkormtnyzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015.június 04.

3. a2. poĺĺtban foglaltak miatt az Önkoľmányzatkiadás 11107-01 cím mfüođési cél és
általános taľtalékon be|u| az általános taľtalék - k<ltelező feladat _ e|őirźnyzatárőI
3.9|5,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11101 cím kiadás _ önként vźi|alt feladat - személyi
juttatás előirźnyzatáľa 3.150,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
ho zzaj áru|ás i ađó előir źny zatźlr a 7 6 5,5 e Ft- ot.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015.junius 04.

4. felkéľi a polgármestert, hogy a hatátozatban foglaltakat a 2015. évi költségvetésről
szóló rendelet módosításánál, valamint a 2016. évtől a táĺgyévi kĺiltségvetés
készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđő: a 2015. évi költségvetésről szóló ľendelet következő módosítása, valamint
201 6-tőI tźtr gy évi költségvetések készítése

5. a Munkacsopoľt feladata külön<jsen

a) tźrsasházak, illetve lakásszĺjvetkezetek felújítással kapcsolatos pľoblémáinak
számbavétele, információgýjtés, annak alapján általános érvényű pľoblémak
megfogalm azása és közvetít ése az onkormányzat felé,
b) igény esetén kclzgyiíléseken való személyes tészvéte|, ahol tájékońatni tudjak a
lakóközĺj s ségeket a helyi páIy ázati lehetősé gekĺől,
c) széleskcini és folyamatos tájékoződás a tfusashźaak, lakássztjvetkezetek
helyzetéról,műszakiá||apotźtő|,rendszeľesheIyzeÉrtékelés,
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d) a társashźzak, illetve lakásszövetkezetek felújítáSi igényeinek felméľése (a
lehetőségekhezmértenkoltségbecslésselalátámasńva),
e) páIyázatok kidolgozásában való segítségnýjtás, valamint a benýjtott
páIyázatok kozött a Rendelet szerinti pľioritások fe|á|Iítása,

Đ önkormányzati támogatásból megvalósult felújítási munkák személyesen
történo megtekintese, ellenőrzése, fotodokumentáció készítése,
g) a feladatairól havonta, írásbeli dokumentáció készítése, és benýjtása a

polgármester felé.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015.június 04.

6. felkéľi a polgármestert, hogy készítse elő a Munkacsopoľt tagjaival kötendő megbizási
szerződéseket a határozat 5. pontjában foglaltak figyelembevételével a következo fiibb
taľtalmi elemękkel és felhatalmazza a polgármestert azok a|áirźsára:
a) a szerzodés tárgya ahatározat 5. pon$ában említett feladatok.
b) a szerződés időtartama.. határozat|aĺ.
c) aszerzoďéskezdo időpontja: 2015.június 08. napja.
d) amegbizási díj kifizetése: havonta,tźigyhőt követő hó 15. napja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő : megbízźsí szerzođés megkötése 20 I 5 . j rinius 1 5.

Napirend 412. pontja
Javaslat a nem lakás célrĺ ingatlanok béľleti díjáľót szĺilĺi képviselő.testületi
határ ozat m ó do s ítás áľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis }ĺáté
A napiľendi pont tárgyalását megnyitja. Kéľdés, |lozzászőIás hiányában a napirendi pont
tźrgyalását|ezźlrja.Szavazźsrabocsátjaahatározati javaslatsoľt.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015. június 5. napjátő|

1.) Képviselő-testtilet 24812013. (VI. 19.) számíhattlrozat 8. pont c.) alpontjánakszovegétaz
alábbiak szerint módosítj a:

c.) Gépkocsi-beálló bérleti đija: 2015. évben nettó 10.000'- Ft/hó, majd ezt kovetően
2016. évtől évente azinfláció méľtékévelnövelni kell.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hataridő: 2015. iúnius 5.
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15. a) Uj bérbeadás esetén, a 12. és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben a
kérelmező nyilvános, btrki számara elérheto onkormźnyzat által indított vállalkozói
programban vett részt, székhelye a Jőzsefvárosban található és határozott idejű, 60
hónapra szóló bérleti szerződést köt, aťlzeteĺđó bérleti díj mértékét

i. az ę|so f4 hőnapban a mindenkoľi közös költség I0 oÁ-ka| novelt értékének
ii. a25-36. hónapok közötti időszakban azíngat|aĺbeköltozhető forgalmi értékének3 %o-

ának
iii. a 31-48. hónapok kozötti időszakban az ingatlan beköltözhető forgalmi értékének

4,5 Yo-ának
iv. a 49-60. hónapok közĺjtti időszakban az ingat|an beköltözhető foľgalmi értékének 6 %o-

ának

megfelelő összegben kell meghat ároznĺ.

a.a.) Amennyiben a köztjs költség I0 oÁ-ka| növelt osszege magasabb, mint jelen pont ii.)-
iv.) pontja szerinti bérleti díj, úgy a bérleti díjat ajelen pont i.) pontja szerint kell
megállapítani.

a.b.) Amennyiben a béflő bérleti szerződése a 60. hónapot követően meghosszabbításra
kerĹil, a bérleti đíjat a további időszakokľa a jelen határozat 7. és 8. pont alapján
számított összegen kell meghatáĺozni.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2015.június 5.

3.) A jelen határozat I.) és 2.) pontja szerinti módosításokat a határozat hatálybalépését
kovetően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hatźnidó: 20I 5.június 5.

Dr. Kocsis l/ĺáté
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, I taĺőzkodással a képviselő-testĹilet elfogadta a
határozatot.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lo rÉpvlspl.o
A IĺATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z EGYSZERÚ szóľo g B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
143t201'5. (vI.04.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015. junius 5. napjától

1.) Képviselő-testtilet 24812013. (VI. 19.) szźlmu hatáĺozat 8. pont c.) alpontjának
szovegét az a|ábbíak szerint módosítja:

c.) Gépkocsi-beálló bérleti díi1a: 2015. évben nettó 10.000,- Ft/hó, majđ ezt követően
2016. évtől évente azinflácíó méľtékével nĺjvelni kell.
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Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 201.5.június 5.

2.) Képviselő-testület f48lf0L3. (VI. 19.) szćlmuhatározat 15. pont a.) alpontjának szövegét
az a|źlbbiak s zerint mó do sítj a :

15. a) Ú; rcrbeadás esetén, a 12. és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben a

kérelmező nyilvános, baĺki számára eIéthető onkormźnyzat által indított vállalkozói
programban vett részt, székhelye a Jőzsefvtlrosban ta|źihatő és határozott idejű, 60
hónapra szóló bérleti szerződést köt, aťlzetęnđó bérleti díj méľtékét

v, az elso 24 hónapban a mindenkori közös költség I0 %o-ka| növelt éľtékének
vi. a25-36. hónapok közötti időszakban azingat|anbek<jltözhętő forgalmi értékének3 Yo-

ának
vii. a 37-48. hónapok közötti időszakban az ingatlan beköltözhető forgalmi éľtékének

4,5 %o-ának
viii. a 49-60. hónapok közötti időszakban az ingat|an beköltözhető forgalmi értékének 6 Yo.

ának

megfelelő összegben kell meghatátozni.

a.a.) Amennyiben a ktjzĺis kĺiltség 10 %o-ka| növelt összege magasabb, mint jelen pont ii.)-
iv.) pontja szerinti bérleti díj, úgy a bérleti dijat ajelen pont í.) pontja szeľint kell
megállapítani.

a.b.) Amennyiben abérlő bérleti szerzőđése a 60. hónapot követően meghosszabbításra
kerül, a bérleti díjat a további időszakokľa a jelen határozat 7. és 8. pont alapjan
számítoÍt ö sszegen kell meghat ár ozni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2015.június 5.

3.) A jelen hataĺozat I.) és 2.) pontja szerinti módosítasokat a hatźnozat hatálybalépését
követően benffitott kérelmek esetében kell alkalmazni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgaÍőja
Hatáľidő: 2015. irinius 5.

Napirend 413. pontja
Javaslat az ,oOnkormányzati feladatellátást szo|gá|ő fejlesztések
tá m o ga tá s ár a,, tár gy űl p á|y ázat b enyr'Íj tá s ára
(íľásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Maté _ polgáľmester

Dr. Kocsis Máté
Ahatétrozati javaslat 4. pontjahoz kapcsolódő 2. ,,felelős és határidő" törlésľe kerĹilnek, ezzel
a módosítással a napirendi pont tárgyalását megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában a
napiľendiponttárgya|ását|ezár ja.Szavazásrabocsátjaahatározati javaslatsoľt.



A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által aZ á|Iamháztartásért felelős
miniszterrel közösen meghiľdetett onkormanyzati fe|adatellátást szolgáló fejlesztések
tfullogatásáľa kiíľt pá|yázaton irrdul a Tľefoľt utca 3-5. szálrr alatti házioľvosi ľerldel(í
megfelelő kortilmények kĺjzé, a Gutenberg téľ 3. és a Rókk Szilárd u. 3. szám a|atÍi
helyiségekbe töľténő elhelyezése érdekében, az épületek fejlesztése cé|jábőI az ac)
pá|yźzati alcél - egészségügyi alapellátást szolgálő (háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátás, védonői szo|gá|at) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása
vonatkozásában bruttó 1 1 0.000.000 Ft beruhazási ĺjsszköltséggel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.június 4.

f. az onkormźnyzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatástra kiírt pá|yázat
benyújtásához összesen bruttó 80.000.000 Ft saját forrás biztosított az onkormányzat
1 1 60 1 cím beľuhazási-felúj ítá si e|őiĺány zatźn.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiđo : 20I 5. j unius 4.

3. eľedményes pá|yázat esetén váI|a|ja, hogy a támogatásból megvalósuló beruhtnást a
beruházás megvalósításától szźmlitott 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznáIja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. iúnius 4.

4. ahattxozat 1. pontja a|apjánfelhata|mazza,apo|gźrmestert apá|yźzathoz sziikséges
dokumentumok a\áfuźtsĺĺľa és a Magyar Allamkincstáľ Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősága felé tĺjrténő benyúj tásáľa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. iúnius 4.

Dr. Kocsis NĺáLté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testtilet elfogadta a
hatźlrozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc. Z MINo S ÍTETT S ZóToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
r441201s. (vI.04.) 16IGEN 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

O NEM
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1. a helyi önkormányzatokért felelős miniszteľ á|ta| aZ áIlamháztartásért felelős
miniszterľel kĺjzösen meghirdetett onkoľmányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pá|yázaton indul a Trefort utca 3-5. szám a|aÍti háziorvosi rendelő
megfelelő körülmények kozé, a Gutenbeľg tér 3. és a R<jkk Szilard u. 3. szám alatti
helyiségekbe ttjľténő elhelyezése érdekében, az épĹiletek fejlesztése cé|jábőI az ac)
pá|yźnati alcél - egészségiigyi aIapellátást szolgálő (háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátás, védőnői szolgá|at) éptilet vagy helyiség fejlesztése, felújítása
vonatkozásában bľuttó 1 1 0.000.000 Ft beruhĺŁási ĺjsszköltséggel.

Felelős: polgármester
Határido: 20I 5. június 4'

2. az onkormtnyzati feladatellátást szo|gźtló fejlesztések támogatźĺsára L<lirt páIyazat
benýjtásahoz összesen bruttó 80.000.000 Ft saját forrás biztosított az onkormźnyzat
1 1 6 0 1 cim b eruházás i - felúj ítá sí e|őir źny zatźln.

Fęlelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015.június 4.

3. eredményes pá|yźnat esetén vźi|a|ja, hogy a támogatásból megvalósuló beruhtzást a
beruhźuás megvalósításátőI szźlmított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően
haszná|ja.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2015.junius 4.

4. a határozat 1. pontja a|apján felhatalmazza.a polgármestert a pźlyźzathoz sziikséges
dokumentumok a|áirásźtra és a Magyat Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősága felé ttjrténő benffi tására.

Felelős: polgĺírmesteľ
ľl.atáriđő: 20I 5. iúnius 4.

5. Hu mánsz o|gáitatálssal kapcsolatos előteľj esztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat alapítványok támoga tására
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Santha Péterné - alpolgármesteľ
Kaiser József - képviselő

Dr. Kocsĺs }ĺáté
A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Szeretne külön szavazźstkéľni l-4-ig és 5-8-ig pontokľól.
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Dr. Kocsis Nĺ.álté
További kéľdés, hozzásző|ás hiányában a napirendi pont Íárgyalását |ezárja. Szavazásra
bocsátja ahatáÍozati javaslatsoľ 1-4 pontig.

A Képviselo-testület úgy dont, hogy

1. Sántha Pétemé alpolgármesteľi saját keľete előfuányzatĺínak teľhéľe támogatja a Pro
Minoritate Alapítváný (székhely: 1055 Bp., Falk Miksa u. 6. V/10.) 100.000'- Ft, azaz
százezęr Ft összegben a XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezése
érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015.június 4.

2. ahatározat I. pontjában foglaltak míatt az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím műk<jdési
cél és általános taľtalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - cinként vá||a|t
feladat - e|oirtnyzatárőI 100 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - onként vállalt
feladat - múködési célú támogatások áI|amhánaĺáson kívülre előirányzatára Pľo
Minoritate Alapítvány XXVI. Bálvanyosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor tźtmogatása
címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015'június 4.

3. Sántha Péterné alpolgármesteri saját kerete e|óirányzatának teľhére támogatja a Dévai
Szent Ferenc Alapítváný (székhely: 1053 Bp., vámh, z krt. 8. V4.) 150.000,- Ft, azaz
sztnotvenezer Ft összegben hangszer vásárlás érdekében.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015.június 4.

4. ahatáĺozat3. pontjában foglaltak miattaz onkormanyzatkiadás 11107-01 cím múködési
cél és általános tartalékon beltil SánthaPéterné alpolgármesteri saját keret - ĺjnként vállalt
feladat - előirányzatárő| 150 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vá||alt
feIadat - felhalmozási cé|ű támogatások á||amháztaľtáson kívülre e|őirányzatźlra Dévaí
Szent Ferenc Alapítvány hangszer vásarlás támogatása címén.

Felelos: polgáľmesteľ
Hataĺidő: 20|5.junius 4.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a TestÍilet a 1-4 pontig szóló határozatot |2 ígen,2 ĺem,2 hrtőzkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN to rÉpvlsBro
A HATAR o Z ATH)ZATALHoZ vĺnĺo s ÍľpTT SZóTOB B S ÉG S ZUK SÉGE S
HATAROZAT:
145ĺ2015. (vI.04.) 2 NEM }TARTDZKODÁSSAL12IGEN
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a
J.

4.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Sántha Pétemé alpolgármesteri saját kerete előirźlnyzatának terhére támogatja a Pro
Minoritate Alapítváný (székhely: 1055 Bp', Falk Miksa u. 6. V/l0.) 100.000'- Ft, azaz
százezeľ Ft összegben a XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezése
éľdekében.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20L5.június 4.

2. a határozat l. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat hjađás 1 1 107-01 cím működési
cél és általános tartalékon beliil Santha Péterné alpolgármesteľi saját keret - tjnként vállalt
feladat - e|oirźĺnyzatárő| 100 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vá||a|t
feladat - mfü<jdési célú támogatások áI|anháztartáson kívülľe e|őirányzatfua Pro
Minoritate Alapítvany XXVI. Bálványosi Nyĺíľi Szabadegyetem és Diáktábor támogatása
címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015,június 4.

Sántha Péterné alpolgaĺmesteri saját kerete e|óirtnyzatának terhére támogatja a Dévai
Szent Ferenc Alapítványt (székhely: 1053 Bp., Yőłnház krt' 8. V4.) 150.000,- Ft, azaz
százotveĺezer Ft összegben hangszer vásárlás érdekében.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015.június 4.

a határozat 3 . pontj ában foglaltak míatt az onkormány zat kiađás 1 1 1 07-0 1 cím múködési
cél és általános taľtalékon beltil Sántha Péterné alpolgármesteri saját keľet - önként vállalt
feladat - eloirźnyzatźrő| 150 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - ĺĺnként váIIaIt
feladat - felhalmozási céItl támogatások áI|amháńartáson kívülre eloirányzatára Dévaí
Szent Feľenc Alapítvány hangszer vásarlás tźtmogatása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5.június 4.

Dľ. Kocsis ľĺ.áté
S zav azásr a b o c s átj a a hatźr o zati j avas lat további p o ntj ait.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja a ''KOLIBRI'' Megyei Jótékonysági Alapítvttný 1.000.000.- Ft, azaz egymillió
Ft tisszegben Gát telepiilés lakosságanak szociális tźtmogatása érdekében.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2015.június 4.
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2. a hattrozat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiađás 11107-01-es cím
mrĺködési cél és általános tartalékon belül az általános l.arta|ék _ kote|ęző feladat -
előirányzatáróI I.000 e forintot átcsoportosít - önként váI|a|t feladat - a 11105-ös cím
műkö dé si célú támo satás ok áIlamháztaĺás o n kívÍilr e e|óir źnv zatźlr a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015.június 4.

3. felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi koltségvetésľől szóló rendelet kĺjvetkező
módosításánál a |45-146120|5. (VI.04.) sztlm,ú' képviselőtestületi hatźrozatokban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
HaÍátídő: a20I5. évi költségvetés kcjvetkező módosítása

4. felkéľi a polgáľmestert a I45l20I5. (VI.04.) szétmu képviselő-testületi határozat I., 3.
pontja és jelen hatźrozat 1. pontja szerinti támogatási szerzoďés a|áirására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015.június 1 5.

Dľ. Kocsis l{áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a határozatot 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a
Képviselő-testület elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z ľĺn'ro s ÍrpTT SZóTOB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
H.ą.ľÁRoza.ľ:
1'46t2015. (vI.04.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. támogatja a ''KOLIBRI'' Megyei Jótékonysági Alapítvĺínyt 1.000.000.- Ft, azaz egymillió
Ft összegben Gát telepiilés lakosságanak szociális tźtmogatása éľdekében.

Felelős: polgáľmester
Hatariďo : 20 l 5 . j unius 4.

2. a hatátozat 1. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat L<laďás 11107-01-es cím
mfüödési cél és általános taľtalékon beliil az általános tartalék _ kotelęzó feladat _
elóírźnyzatáľól 1.000 e forintot átcsoportosít _ cjnként vźi|a|t felađat - a Il105-cjs cím
mfü ödésicélútámogatásokáIlanháńartásonkívĺilree|őirányzatfu a.

Felelos: polgármester
Határíđő : 20I 5 . június 4.
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3. felkéri a polgáľmestert, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet ktjvetkező
módosításánál a 145-146lf0l5. (VI.04.) szttmt képviselő-testületi hatźttozatokban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a20I5. évi költségvetés kĺjvetkezó módosítása

4. felkéri a polgármesteľt a I45/20I5. (VI.04.) szźmű képviselő-testtileti határozat 7., 3.

pontja és jelen határozat 1. pontja szerinti támogatási szerzođés aláirásfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5. j unius 1 5.

Napirend 512. pontja
Javaslat a Heim Pál Alapítvánnyal egyiittműkłidési megállapodás
megktitéséľe
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Sára Botond - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
A napirendi pont tárgya|ásat megnyitja. Kéľdés, hozzásző|ás hianyában a napirendi pont
tárgyalását|ezáľ ja.Szavazásrabocsátjaahatározati javaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) a Heim Pál Alapítvánrlyal (székhely: 2890 Tata, Ká|vźlria u. 23., aďőszám.. 18506965-2-
11, nyilvántartási szám: 11-01-0001036) határozat|aĺ időľe egyĹittműködési
megállapodást köt az Alkoholstop Programhozva|ő csatlakozás érdekében az előtefiesztés
2. szźmű mellékletében foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.június 04.

2) felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontjában elfogadott egyiittmfüddési megállapodás
aláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20T5. iúnius 15.

Dľ. Kocsis ľĺ'áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilęt a hatttrozatot 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a
Képviselő -testiilet elfo gadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYs ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
|47t2015. (vI.04.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) a Heim Pál Alapítvźlmya| (székhely: f890 Tata, Ká|vária u. 23., ađősztllĺl: 18506965-2-
1I, nyilvántartási szám.. 11-01-0001036) hatátozat|an időre egytittműkodési
megállapodást köt az Alkoholstop Programhoz va|ő csatlakozás érdekében az e|őteqesnés
2. szźlm.ű mellékletében fo glalt taľtalommal.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015.junius 04.

2) felkéri a polgármestert a hatźlrozat 1. pontjában elfogadott egyiittműkĺjdési megállapodás
a|áírására.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 5. iúnius 1 5.

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat h ázi gyeľmeko ľvo s i feladatok ellátás án ak bizto sításár a
(íľásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
A napirendi pont tárgya|ását megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hiányában a napirendi pont
tźrgya|ásźú|ezźlr ja.Szavazásrabocsátjaahatározati javaslatsort.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
hĺíziorvosi körzetekľől szőIő 2512002. (YI.LI.) szźlnű tlnkoľmányzati renđeIete a|apjźn
területi ellátási kĺjtelezettséggel rende|kező Budapest Józsefuáľos kozígazgatási terÍiletén
műkc'dő 46. számű htni gyermekoľvosi korzet egészségiigyi fe|adatait 2015. június 05.
napjźńő| a Jőzsefvźrosi Egészségügyi Szo|gźiat látja e|, amennyiben a praxisj og az afia
jogosultak źital2015.június 02. napjáig nem keriil elidegenítésľe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015.junius 05.

2. a) a IESZ engedé|yezett álláshelyeit2015.június 05. napjátóIhatáĺozat|an időľe 2 főve|
(szakmai álláshely) megemeli' így a költségvetési szeľv engedé|yezett Iétszźtma 20|5.
június 05. napjátó|292 főrő|294 fórę váItozik.
b) az a) pontban foglaltak miatt az Egészségtigyi Szolgálat 50100 cím bevételi -
műkodési célú támogatás államháztartáson beliilľe _ kotelező feladat - e|őfuźnyzatát
3.675,2 e Ft-tal és akiadás személyi juttatás -kotelező feladat - e|őirányzatát2.598,0 e

Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźtjőĺulási adó - kötelező feladat -
elóirányzatát 702,0 e Ft-tal, dologi előirźnyzatát 94,5 e Ft-tal, a szemé|yi juttatás - <inként

váI|a|t feladat _ eloirényzatźIt 206,9 e Ft-tal, munkaadót tęrhelő jarulékok és szociális
hozzájáruIási adó - cjnként vá|Ialt feladat _ e|őirtnyzatźú73,8 e Ft-tal megemeli.
c) tartós működési előzetes kĺitelezettséget váI|a|, melynek fedezetéiil az Egészségtigyi
Szolgá|at oEP támogatását jelöli meg.



3.

4.

d) felkéľi a polgármestert, hogy a koltségvetési rendelet következő módosításáná| a
hattr ozatb an fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: a)-b) pontok esetében: 2015.június 04., c-d) pontok esetében: 2015. év
december 31.' valamint a következó évek kĺiltségvetésének tervezésénéI

felkéľi a Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatőját az oEP ťlnanszírozási
szęrzo đés me gkötésére, valamint a műkĺj dé si engedélye zési e|j ár ás lefolytatására.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015.június 30.

fe|hata|mazza a polgármestert a feladat ellátás további bińositásźlhoz szĺikséges
do kumentum ok a|áír ásár a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíľido: 2015.június 30.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatátozatot 15 igen, 0 nem, 1 taľtózkodással
elfogadta.

}ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZAT]Ho Z AT ALH)Z vrľĺo s ÍrpTT S ZóToB B SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
148t201s. (Vr.04.) 15 IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi Önkormźnyzat Képviselő-testületének a
hlŁiorvosi kĺjrzetekĺől szóló 2512002. (VI.21.) szźlm,(:' önkoľmányzatí rendelete alapján
területi ellátási kcitelezettséggel rendelkező Budapest Józsefuaros kozigazgatási területén
mfücjdő 46' száműházi gyermekorvosi körzet egészségtigyi feladataitf0I5. junius 05.

napjától a Jőzsefvźtrosi Egészségtigyi SzoIgá|at Iátja e|, amennyiben a praxisj og az aÍÍa
j ogosultak źitaI 20 I 5 . j únius 02. napjáig nem kerül elidegenítésre.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20I 5.junius 05.

2. a) a JESZ engedé|yezett álláshelyeit 2015. június 05. napjátó|hatźrozatlan időre 2 főve|
(szakmai álláshely) megemeli' így a költségvetési szerv engedélyezett |étszáma 2015.
j únius 05. napj átó| 292 főrőI 29 4 fore v á|tozik.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi -
működési célú támogatás államhźtńaftáson belülre - kötelező feladat - előirtnyzatźi
3.675,2 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás _kote|ező feladat - előirányzatát2.598,0 e

Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kcjtelező feladat -

O NEM r TARTOZKoDÁSSAL
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e|őírányzattń 702,0 e Ft-tal, dologi e\oirányzatát 94,5 e Ft-tal, a személyi juttatás - önként
vźilalt feladat - e|őiráĺyzatát 206,9 e Ft-tal, munkaadót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájárulási adó - önként váIIaIt feladat - e|őirányzatát73,8 e Ft-tal megemeli.
c) tartós működési előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Egészségügyi
Szolgálat oEP támogatását jelöli meg.
d) felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési ľendelet következő módosításánáI a
határ ozatban fo glaltakat Vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźridő: a)-b) pontok esetében: 2015.június 04., c-d) pontok esetében: f0l5' év
decembeľ 31., valamint a kĺjvetkezo évek költségvetésének tervezésénél

3. felkéri a Jőzsefvárosi Egészségiigyi Szo|gá|at főigazgatőját az oEP ťlnaĺszírozźsi
szer zo đés me gkötéséľe, valamint a múkti dé si engedélye zési e|j ár ás lefolytatására.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2015.junius 30.

4. fe|hatalmazza a polgármesteľt a feladat ellátás további bińosításźłloz szükséges
dokumentum ok a|áír ásár a.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 201 5. iúnius 3 0.

Tájékoztatók

1. Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt határidejű testületi határozatok
végľehajtásáról, az e|őző ĺilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekről és az tinkormányzati pénzeszktiziik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci j ellegĺĺ lekiĺtéséľől
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Ilĺ4áté - polgármesteľ

Dr. Kocsis M:áté
A napiľendi pont vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hianyában lezárja. Szavazni nem kell
rőLa.

Felvilágosítás kérés (szószerintÍ leiratban)

Dľ. Feľencz Orsolya
Ktlszönöm szépen a szőt. Röviden csak egyrészt szęretném tźĄékońatni a'képviselőtaľsaimat'
Polgáľmesteľ Uľat is, és ehhez kapcsolódóan szeretnék Polgáľmesteľ Ur felé egy kérdést
lehetőleg megfogalmazni' szetetném aľról a fejleményrő| tájékońatni a Testületet' hogy
tegnap a Bíróság a TASZ-nak a közéľdekú adatigény|ésľe vonatkoző'Polgármesteľi Hivatallal
szemben indított perében a Polgármesteri Hivatalnak adott igazat, és a TASZ eń. elvesńette.
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Dľ. Kocsis Máté
Ezt fogadjuk, hogy nem lesz nagy sajtóhír!

Dr. Feľencz oľsolya
Nem tudom' Még fellebbezhetnek elvileg, de jelenleg itt tart a jogi folyamat.

Dr. Kocsis Máté
Hogy beperel minket, az nagy hír, de hogy elvesńetle, az nemhir.

Dr. Feľencz Orsolya
Igy van. A Bíľóság a felpeľes keresetét elutasította. Több sebből vérzett ez a torténet az ő
ľészükről. Ennek kapcsán szeretném egyrészt arra felhívni dr. Erőss Gábor figyelmét, hogy ha
olyan intenzíven éľdeklődik a kerÍileti dľogstľatégia és ebben folyó munkairźnt, akkor nagyon
hiányoltuk a tegnapi személyes jelenlétét az Embeľbarát A|apítványná| teťt látogatásnál. A
sajtó felületein krokodilk<lnnyek kĺjzĺitt e|hangző érdekl<ĺđo mondataira nagyon sok esetben
választ is kaphatna, ha a képviselői munkáját komolyan is venné, de mint a vítában előbb
hallottuk, ennél fontosabb dolgokkal foglalkozik, mint például hétvégén. Az a helyzet, hogy
viszont Polgármester Urtól szeretném azt kérni, hogy amennyiben lehetőséget Iát rá,
Polgármester lJľ, vagy esetleg a Polgármesteri Hivatal, néhány koz&đeku adatigénylés
kérdésében kérđęzzik már meg aTASZ-től, hogy kozpénzből és egyéb arryagí fonásokból
mikor, mennyiben részesültek, miből mennyit és mire költottek, kik, milyen személyek? En
azt goĺđo|om, hogy egyébként a TASZ költségvetési támogatást is kap, én úgy tudom, de
mindenesetľe szeretném én ań.IéLtní, hogy milyen források felett diszponál és ebből milyen
tevékenysé get végez. Ha van arra lehetőségiink, akkor kozérdekű adatigénylést kéľjiink tőlük!
Kĺjszönöm.

Dľ. Kocsis Máté
Szerintem nincs, de megmondom én, hogy miből van pénzfü, a Sorosbó| Az ntlatszónak, a
K-Monitomak, a TASZ-nak a Norvég Civil Alap, meg a Soros. Nem titok ez, ezt mát
mindenki tudja. Amerikai Soros-pénzek ezek, nem olyan bonyolult, nem is kevesek
egyébként. A motiváciőját még mindig nem ismerjük, de a pénz tftját mat igen. Ez aheIyzet.
Jakabfy Tamás képviselő úr k<jvetke zik, parurrcsolj on !

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. Nekem 4 kérdésem, megsegyzésem lesz. Az első, azthittem,hogy ezt az
ügyet már lezártuk, de itt aľról van szó, hogy a képviselőknek szerepelnitik kell a NAV-nak a
nullás nyilvántaľtásźlban. Eil ar. hiszem januárbarl vetettem fel, és azőta eń a két képviselő be
is pótolta, viszont megnéztem azőta a nem képviselő bizottsági tagsainkat, és azt ta|źůtam,
hogy két fő nem szerepel a nyilvántartásban, osziÉva, Demokratikus Koalíció és Boroznaki
Atpáđ, FIDESZ-KDNP képviselők, ez lenne az első felvetésem. A második, ez a bizonyos,
azt hiszem ta|án 2013 őszén tárgyaltuk ań. az előterjesztést, amely 22 utszakasznak a
felújításaľól szól. Testtileti döntés is született ľóla, el is készült belĺíle, ha jól emlékszem két
szakasz, például az Alft'ldi utca. Néhány röviđ egypát szźuméteres szakasz készi|t el, de a
döntésnek a zome az még nem készült el. En azt szeretném megkérđezni, hogy mikor lesz
kész például a Tolnai utca, Bókay utca, meg még lehetne sorolni jóval több mint 10

utszakasń, amiről megszületett ez a döntés. A haľmadik kérdésem az. Ä'7', hogy idén téli-
tavaszi bróker botrányok, tehát a Buda-Cash, Hungária, Questor botrányokban van-e esetleg
az onkormányzatunknak, valamelyik k<iltségvetési szervének, vagy bármelyik olyan cégnek,
ahol ľésztulajdonunk van, bármilyen érdekeltsége. Az utolsó kérdésem pedig az,hogy óvodák
összevonásakoľ dĺintöttiink aľľól, hogy kit bízunk meg tagóvodavezetoi feladatokkal.
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Eĺ azt szerętném megkérdezni, hogy mindannyian aláíĺźl<-e ezt a megbízźlst, vagy pedig
esetleg van-e olyan tagóvodánk, amelynek a mai napon nincsen vezetoje, vagy nem aZ a
szemé|y, akit mi męgszavaztunk? Köszĺjnöm.

Dr. Kocsis N{.álté

Ha jól figyeltÍink, minden kéľdésľe tudunk válaszolni most onnekl Kezdi a Jegyző Asszony.
Ezt a brókerest én is meg tudom Önnek mondani, nincs! Ezt mźn kérdezte a Kormány is
tőlünk, hogy van.e bármilyen érintettségiink? Nincs, viszont segítetttink más olyan
településeknek, akiknek volt. Az is valami, nem? Nem tudom, hogy ez minek számít, az
érintettség- ą vagy nem? Nekünk nincs. Jegyzo Asszony, paľancsoljon!

Danađa-Rimán Edina
Mindkét kiilsős bizottsági tagot értesítettÍik arľól, hogy nem Szeľepel, tudomásom szerint
mindketten megtették a szfüséges lépéseket a törciltetés érdekében. Minden hónap tizeđike
környékén frissül az adatbtzis, tehát úgy gondoltuk, hogy megvárjuk a következő frissítést, és
egyébként sziikséges lesz megtenni a kötelező lépéseket, amit előír nekünk az Motv. ezzel
kapcsolatosan. Köszönĺjm.

I)r. Kocsis M.áúé
Alpolgĺĺrmester Asszony !

Sántha Péteľné
Köszönöm szépen a szőt. Az elmúlt alkalommal is elmondtam, de tudott volt, hogy kettő
mostani ővodavęzętőnek, jelzem június 31-éig szőIamandátumuk, mindkét ővodavezetőnek.
Egy máľ korábban je|ezte, egy éwel ezelott, hogy ő csak 21 5. junius 3l-ig vá||a|ja a v.ezetoi
feladatokat. Egy másik óvodavezető is beadta. Az elozo a Napsugár, Inotainé Sólyom Eva. A
második, akiről beszélek, az a Mesepalota óvoda Aissou Eľzsébet. Akkoľ válik nyilvtnva|ővá,
hogy kik lesznek atagővođavezetők, amikoľ június 25-én a Képviselő-testület dtinteni fog a
csúcsvezető személyéről, és utána a csúcsvezető kompetenciája kinevezni a tagóvoda
vezetőket. Akkor deľül ki, hogy ebben... ílletve tudjuk, hogy ki lesz akét tagóvodavezetó, đe
akinevezésfü július 3l-e utanĺa szól csak. Ktjszönöm.

Dľ. Kocsis Máté
Sára Botond alpolgĺáľmesteľ ur!

Dľ. Sáľa Botond
A22 iltszakasszal kapcsolatos kérdés. A Testiilet előtt úgy volt az MYaE, illetve anól döntött,
hogy 22 utszakaszĺa elkészítettük az engedé|yezéseket, ezekmeg|évő engedélyek. Egyébként
ebből ttjbb késziilt el tavaly, csak most kapásból az Asztalos, a Tisztes, a Delej, a Sárklíny
elkészĺilt, illetve van olyan utszakasz, amelynek azértnemtudott az onkoľmtnyzat nekiállni,
mert városľehabilitációs területet érint. A Corvinnál például a Bókay, a Tömő, de van olyan
terület is' ahol jövőbeni állami benlházást érint, ilyen az Asńa|os Sándor utca, amelyet
elindítottunk volna, de nem indítjuk el, meľt azIll{TK Stadion fejlesztést érinti, sőt az MTK
Stadion fejlesztés hosszú távú koncepciója majdnem az egész utszakasń. éľinti. Vannak a
látótertinkben olyan beruházások' amelyek nem teszik indokolttá az elkezdést. Én aĺ::a hívtam
fel a figyelmet, hogy az engedéIyek, amik meglévő engedélyek, mielőtt még lejárnak - két
évig adjĺák meg ezeket _ ahol nincs valamilyen oknál fogva megkezđett munka, ott meg kell
hosszabbítani.
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Egyébként a Kisfalu Kft. fog tudni adni tájékoztatást, hogy a22 iltszakaszbő| menĺlyi valósult
meg, és arról is fog tudni tájékoztatást' hogy melyek azok az útterületęk még, amelyek más
nagyprojekthez kapcsolódóan és kĺjrÍilbelül mikor várhatő egyébként az elkészülésiik.

Dľ. Kocsis M:äté
Erőss Gábor képviselő uté a sző, parancsoljon!

Dr. Eľőss Gáboľ
Hozzásző|ást nyomtam be, de tulajdonképpen a személyes megtámadtatás okán szerettem
volna szót kéľni. Képviselő Asszony! Nyilván hozzászokott althoz, hogy másokat kioktat, de
velem ne beszéljen ilyen hangon! Nem vagyok a gyereke! A saját gyerekeit oktassa ki, ez az
egyik! A következő, visszautasítom ań. ahangot, hogy amikor én azt mondtam egy korábbi
hozzásző|ásomban, hogy a gyerekeimmel töltöttem ahéwégét, akkor on ezt lefitymálóan úgy
interpľetálja, minthogyha valami mihaszna dolgot csinálnék. Ez mutatja a FIDESZ-KDNP
mélységesen álszent család- és gyerekellenes hozzászőIását, hogy amikor valaki ellenzéki, és

történetesen van családja, és tcĺrténetesen ań. ta|tĺIja monđani a testületi tilésen, hogy velük
töltotte ahétvégét, On ezt ilyen leťrtymáló megjegyzésben teszi szővá. Szégyenletes!

Dr. Kocsis M.áté
Ha elfogad egy jótanácsot Képviselő Úľ, h|áĺvagyok mar annyira hiteles máľ csak az źi|andő
piszkálásom okán is, hogy elfogad tőlem egy legalább ilyen típusú jótanácsot: ennél jobban
kell bími a sttapźń|. Csak baľátilag mondom, ezen nem készülünk már ki, bele fog őrĺilni! Ha
nincsenek kötélből az iđegei, akkor ľossz helyen ül, csak mondom. Ezt nekem elhiheti,
akárcsak ha megnézzÍi< az elmúlt két hét fejleményeit, lementünk a mélyéľe a
gya|ázásomnak. Ezt, ha nem fudja megtanulni jókedweI, és úgy fogadni, ami méltóvá teszi,
mondjuk ilyen válaszadáskoľ is aľra' hogy higgadt maľadjon és képviselő maľadjon a bőrében,
akkor rossz helyen ül. Ennél erősebb iđegzetet|. Ezt tényIeg barźń1|ag' nem cukkolásból
mondom! Most komolyan mondom. Egyébként ma mar másodszoľ durrant eI az agya, meg
emęlte fel a hangját. Egy politikusnak ennél jóval többet kell bírnia! Képzelje el, hogy néha
mit él át nálunk jóval fontosabb embet, szőva| ezitti|yen kisfiist allhoz, hogy ilyen hangon
beszéljenek egymással. Ezt most tényleg nem bántásból mondom, ha hiszik, ha nem. En se
vagyok még túl magasan képzett ebben az ügyben, đe azért annyit gondolom |áttak az
élefutamból, hogy voltam én mfu minden, ha csak az e|m,Ú|t 4 évre visszagondolok. Föl se

sorolom, hagyjuk is! Van némi ellentmondás is a listában, de talán ne is menjiink ebbe bele.
Lényeg az, hogy ne vegye ennyire a szivére! Egyébként az itt folyó vita, ez még mindig
bőven belül van azon, arnit túrni kell, ami ezze| jźr. Az,,egymás személyeskedését'' meg a
jĺivő egytittműkĺjdéséľe vonatkozóan kérem, hogy ha lehet, me||ozzik! Az ténymegá||apítás
volt, hogy nem tetszett elmenni valami rendezvényre éppen. . . nem ke|| eń, ez a mi munkiínk,
ez ilyen! on kért szót ügyľendben, ha jól látom. Ügyrendi legyen, meľt most máľ nem
engedek!

Dr. Eľőss Gáboľ
Azt szeretĺém kémi, hogy szerintem a józsefuárosiakat kevésbé érdekli, hogy Önöknek mi a
véleménye arľól, hogy én mivel töltöm a hétvégémet, illetve Polgármesteľ Úľ is folytatta,
hogy aggódĹk azért, hogy esetleg fe|izgatom magamat. Ezt az ószinte aggodalmat, eń. én
nagyon éľtékelem, de nem hinném, hogy az ađőťĺzetok pénzébőI közvetített képviselő-
testületi ülésnek erről kellene szólnia.
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En csak ezt az ügyrendi javaslatot terľrém, hogy... köszonĺjm, megtiszte|, hogy ennyit
foglalkoznak az én szerény személyemmel, kevesebbet foglalkoznak másokkal, ez a tiszte\et
jele nyilvánvalóan, úgyhogy én ezt így is veszem' de úgy étzem, hogy nem kell, hogy az én
személyem le gyen a viták fókuszában. Kö szcĺncjm.

Dľ. Kocsis N{.áLté

Mi is erre vágyunk Képviselő Úr, higgye el! Erľől szoktunk mi is ábrándozninéha, hogynem
on van a Képviselő-testület fokuszában, de ezeĺtúl reméljfü eń. egynfil Komássy Ákos
képviselő llté a sző, aki ma alig volt fókuszban, hallgatjuk!

Komássy Ákos
Köszönom szépen, nem feltétlentil eľre tĺjľekszem itt. Tisaelt Polgármester Ur két kérdésem
van, az egyik, bizonyćra onök is megkapták tudom a levelét egy Apáthy Istvĺín utcai
lakosnak, az a 4-6. és a Tomő utca 15. által alkotott ktjzös telekkel kapcsolatos felháborodását
ré,szIetezendo. Hát egyrészt teľmészetesen arrnyiban jogos a felvetés, hogy ugye ezek
foghíjtelkek, nem aľra vannak, hogy ott illetéktelenek lakjanak, de ugye ami nagyobb
probléma, hogy a SoTE Gyeľmekklinikája néz effe a telekre. Sikerült-e ezzel a
problémafelvetéssel kapcsolatban intézkedni és most hol tart ahe|yzet, ha jó1 látom ez május
végén jött még az ezze| kapcsolatos megkeresés. Még egyszeľ Apáthy 4., Apźúhy 6. és a
Tömő utca 15-nek ahaľomszöge ezahárom telek, ami egy valójában. A másik kérdésem
pedig aZ) hogy miét volt sziikség' vagy volt-e ebben bármiféle közremiĺködése az
onkormányzat vezetésének, hogy a Váľosüzemeltetés a Roma Ellenállás Napja kapcsán
ismeretlen tettes elleni feljelentést tett. Szerintem egy rendkívül szerencsétlen és rendkívül
súlyos félľeéľtésekĺe, adott esetben akár ľasszista félreértésekľe is alapot adó lépés volt, én
tudom, hogy a kcjztisztviselők alapvetően nem foglalkoznak politikával és dolguk is, hogy ne
fogla|kozzanak vele, de hát ez egy súlyos hiba volt szeľintem egy ilyen feljelentést megterrni,
és jobb lett volna eztmegelózni. Nem tesz jót a kertilet tekintélyének. Köszcjnĺlm szépen.

Dľ. Kocsis N.{.áté

Első kérdésére a Jegyzo Asszony fog válaszolni.

Danada-Rimán Edina
Kciszönöm szépen. Az Apáthy utca 4-6 tulajdonosát már ft}lszólítottuk, hogy állítsa helyľe a
kerítést' arni tájékońatésa szerint a héten meg is fog ttiľténni. Ugyhogy remélem' hogy a jcĺvő
héten maľ mindenképpen megoldódik ez aprobléma. Köszönöm.

Dr. Kocsis lIáté
A második kérdéséľe, bár nem engem illet, de röviden akkor megpľóbálok én vtĺIaszo|ni, Az
első állítása az, hogy a Varostizemeltetési Szolgálat tey járt el, ahogy mindig szokott, tehát
ami a dolga. Je|zem, ont'k adtfü ezt a fe|adatot. Tehát mondom, mibőt á|| ez. Bárhol a
Városüzemeltetési Szolgálat a város bĺáľmely pontjan rongálást észlel, feljelentést tesz
ismeľetlen tettes ellen, és majd a kameľákon kiderül' hogy ki volt az. Ez tortént. EZt
megcsinálja egy héten haromszor, jelzem. A he|yzet űgy á||, hogy nem jelentetĹiink fel,
olvastam, na Iátja például el.lhez kell jó iđegzet. Az ember azt olvassa, ,,Kocsis Máté
gyerekeket jelentett fel.'' Na, most ugye azvarI, pillanat mindjárt minderľe rátérĹink, csak szép
sorjában, nem kell izgatotÍnak lenni. Ugye aZvar\ hogy Kocsis Máté nem jelentett fel senkit.
Nem az ő feladata.
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Tehtĺt én nem tettem egy feljelentést sem, ennek ellenére látom azt az erősen Iábszagu

újságírói prőbtikozást, hogy valahogy keverjfü bele, most úgyis nagy olvasottságot tudok
hozni portáloknak, most érdemes címbe írni a nevemet, mert az kattintás- szám, éľtem én, a

kattintás-szám meg a reklámbevétel, meg reklámbevételben meg könnyen válik fizetéssé a
péĺu.Nekem ez mind megvan, nem vagyok én megsértődve, nem vagyok semmi jőnak az
elrontója se, ha ezvaÍL, eZvan. De magunk koń.beszétjiink a tényekĺől. Nem jelentettĹink frjl
senkit, vagy én nem jelentettem ftjl senkit. A Városüzemeltetési Szolgálat hivatalból járt e|, ez

a dolga. Megható volt látni azt a szerecsenmosdatást, amit a sajtó csinált ebben az ugyben,
hogy édes kis térdelő gyerekeket mutatott és a ronda Kocsis }i4túé ezekre utazik. Megható.

Enyhén szána|mas.Inkább megható, miĺt sztnalmas. Nem eztortént. Azmajd a kameľákĺól
kiderül, hogy ki volt a rongáló valőjában.Ez az egyik része. A másik része, hogy ha arról van
is szó, hogy csak gyerekek, 14 év a|atti gyerekeket, akiket mutogatnak a fotókon, ők voltak az

elkövetők, akkor jeLzem' hogy őket nem tudnánk feljelenteni se. Gyerekeket feljelenteni csak
egy újságíró lenne képes, egy jogász nem. Tehát ha, vagy mondjuk több szakmáva| ne

menjtink bele, szóval ismeretlen tettes ellen úgy járt eI a Városüzemeltetési Szo|gtiat, ahogy

szokott. Egyébként, ha egy ilyen rendezvényen az onkormtnyzat díjmentesen, minden nagy

együttműködéssel együtt atadja a köĺeľületet, akkor szerintem jogos elvárás, legyen ezbáĺki,
ez nem Roma Ellenáltás Napja, vagy éppen a mit tudom én a, hogy hívják ez a

szervezeteteket, eń. a ...? Betyáľseregnek ez arendezvénye. Elvárjuk tőle, hogy adja úgy
vissza, úgy vissza a köztertiletet, ahogy odaadtuk. Most a következő van' nem lemoshatók a

jáľólapokľő| ezek a festékek, tehát még ha kulturáltan akarjuk megcsinálni, lehet, hogy
járőIapot kell cserélni, és ha gyerekek voltak, akkor a jelenlévő szülőktől viírtuk volna el a
kellő köľültekintést. Tehát értem én, hogy ebből lehet megint", ahogy bele se kezdtek mar de

már e|hangzottak a kulcsszavak, rasszizmus ugye nagyon fontos, tehát nehogy egy

gyerekellenesség, majd jön az áIszent FIDESZ-es családpolitika. A szegény kisgyerekeket a

Kocsis Máté fetjelenti, utána lesz a böľtön. A böľtön helyett óvodak táblźk lesznek mát a

következő testületi ülésęn. Börton helyett óvodát. Kinevettem az ővodásokat és most böľtönbe

zártam. Éfiem, minden jó, még jó, hogy az én idegľendszeľem egy kissé stabilabb-e vagy
nem. Nézőpont kérdése, hogy ellhez stabil vagy inkább instabilabb idegrendszeľ kell-e, ezt

mégvizsgźiják.En.nem tudjuk pontosan. De egyelőľe jobban ugrom igen, az akađźiyokat. Az
a heIyzet, hogy a tárgyilagos tcjrténet az, hogy Acs Ur iĺgy jáÍt el, ahogy a szolgźiati
kötelességéből fakad. o an" nem nézegette a Roma Ellenállás Napjanak honlapjĺáĺl, hogy kik
festegettek lepedőľe. Látta, megtöľtént a szabźůyséľtés, feljelentést tett ismeľetlen tettes ellen,

majd aľendőrség a kamerfüon megállapítja. Nyitvan ha nem büntęthető, nem btintethetik, ki
ne derüljön, hogy nem gyerekek voltak, eń.kivánom. Ki ne derĹiljön, mert akkor lesz néhány

kellemetlen perce az Index-es újságíľóknak megaz összes Szerecsenmosdatónak, aki ľészt vett

ebben a kiforgatásában ennek a töľténetnek. Nem baj, eznem is a mi dolgunk. Egy Képvise1ő-

testiilet elég, ha a tényeket rogzíti, Á"s Úr helyesen jtot 
?.|. 

Ugyanis Uľaim, ha nem tenne Acs
Úr feljelentést bárminek a megrongálása miatt, akkor onök ań' temék szővá, hozzáteszem
több jôggal, mint amit most csinálnak. Elfogadhatő így? Képviselő Úľ, elfogadhatő ez igy?
Most hosszan beszéltem' meľt több témát éľintettiink, azért most udvaľiasabban

megkérdezem, elfogađhatő, jő ez így? Kíván még valamit szólni, mert nem tudom, hogy
válászoltunk-e mindenľe. Bejelentk ezeÍt? Paľancsoljon' akkor az Öné a sző.

Komássy Ákos
Köszönöm szépen, Polgáľmesteľ Uľ! Az ahelyzet, hogy én értem, és mint ahogy jeIeztem,

egyálta|án nem a Városüzemeltetési SzolgáIat, vagy annak vezetőjének szólt a kérdésem,

v agy a hozzászőIásom' vagy a megá|Iapításom inkább.
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Persze mindig levezethető, hogy miért helyes egy lépés, ffieg szerintem ebben a helyzetben
kézenťekvő az ellenkezóje is. Igen, azt gondolom, hogy az auschwitzi cigány|ázađásra
megemlékező felvonulás kapcsán, rendezvény kapcsán' teljesen mindegy, hogy mik az adoĹt
részletei a renđezvénynek' szerintem mérlegelni kellett volna, hogy szabad.-e ebben a
kérdésben minden egyéb megnyilvánulás nélkül egyébként feljelentést tenni. Nem a
Váľosüzemeltetési Szo|gá|atvezetőjének, de azt gondolom, hogy vannak felettesei. Mindegy,
hagyjuk a részleteket, mert nem vá|tozik meg, ami megtortént. Egyszerúęn én csak arľa
hívtam fel a figyelmet, nem ont személy szerint hibánattam ezért, különĺjsen nem a
kĺjztisztviselőket h1báztaÍÍam ezért, csak aľra hívtam fel a figyelmet, hogy rosszat tesz egy
ilyen megjelenés Józsefuĺĺľos tekintélyének, amely egyébként egy olyan kerĹilet, amelyik
biiszke az ő cigźny lakosságara. Ennyi. Szerintem ez&t lett volna jő eď. mege|ozni.
Köszönöm.

Dr. Kocsis M.álté
Éĺtetttik. Ács Úrnak nem dolga, hogy méľlegelje a renđezvény mufaját. a megemlékezés
típusát, neki hivatalból el kell járnia, eń. tortént. Én hallgatom, szerintem lépjiink tovább.
Maradjunk a műfaj keretei között. Rövid időtanamú kéľdéseket intézhetnek önkormĺĺnyzati
ügyekben hozzánk. Látom, hogy itt kezd kialakulni politikai vita, ez nem az. Santha Péterné
alpol gármester asszony, parancsolj on !

Sántha Péteľné
Köszönöm szépen a szőt. Két eseményľől szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-
testületet és a kedves jelenlévőket. Hétfőn reggel 7 őrakor egy nemzeti zarćnďoklatbusz indul
a Zsinagőga elől, amelyen 13 józsefuaĺosi nyugdíjas is rajta |esz, alpolgáľmesteri keľetből
támogatom évről-évre ezt a zarándoklatot, és aki szívesen megY, armak az útiköltségét én
ťtzetem ki. A bécsi strashofťr pályaudvara az É|et Menete egy kiátlítást visz ki oda, a
Vagonkiállítást. Nagyon pozitív élményekkel térnek haza évróI-évre. A másik esemény, az
ídő rovidsége miatt még nem küldttik |<l a tájékoztatőt, mert az időpontot nemĺégen
perfektuálruk. 9-én kedden, délelőtt 11 óľakor azokat a tanulókat és azokat a felkészítő
tanaľokat hívom össze, vagy hívjuk össze ide a 300-as terembe, akik ebben a tanítási évben
nagyon jó eredményeket értek ęl tanulmányi versenyeken, sportversenyeken. Ezze| az a
célunk, hogy szeretnénk, hogyha az egyLk iskola is látná, hogy a másik iskolában milyen jó
munka zaj|ik, ezért nem egyen-egyenként mentem el és jutalmaztam meg őket, illetve
köszöntem meg a felkészítő tarńľnak, hanem kedden délelőtt 1 1 órakor és szeretettel híwnk
és váľunk mindenkit. Kösztjnom szépen.

Dr. Kocsis M:áté
Soós Gyĺirgy képviselo úr, parancsoljon!

Soós György
Kcĺszcjnöm szépen a szőt., Polgármester Úr! Én szeretnék egy kérdést ftjltenni Erőss Gábor
képviselő úľnak, ugyanis tegnap |źtttam, hogy a 32-esek terén volt egy installációjuk, durvan
olyan 50-60 m,-tfog|a|hatott el, hogy volt-e rákońeú|et-foglalási engedélyük.

Dr. Kocsis M:álté
Képvise1őtől nem lehet kéľdést!

Sorós Gyiirgy
Akkor a Hivataltól szeľetném megk&đezni, hogy érkezett-e?

1.02



Dr. Kocsis N Iáté
Itt is kimaszkoztuk a demokľáciát, mert úgy van, hogy polgármestertől lehet kérdezni,
képviselőtől nem. Ezthozzélrn tudja feltenni ezt akérdést és én majd íľásban válaszolok.

Soós Gyiiľgy
Hátha a Képviselő Uľ megteszi azt a szívességet' hogy váIaszol.

Dľ. Kocsis Nĺálté
Nem, nem' nem jó. Hibapont. Rendes hozzásző|étsban, majd ha gondolja, kitéľ rá. Egyébként
a hivatalos váIaszt az SZMSZ szeľint aHivata| fogja megadni 15 napon belül az én nevemben
elkészítve.

Soós Gyiirgy
Rendben, köszöncjm.

I)ľ. Kocsis NIálté
Egyébként meg ne jáľjon ilyen helyekre.

Soós Gytiľgy
Körzetem.

Dr. Kocsis N{'áté
Pintér Attila képviselő úr, bocsánat Erőss Gáboľ képviselő úľ, ő volt ęlőbb.

Dr. Erőss Gáboľ
Köszönöm a szőt. Képviselőtĺĺľsamnak,
v á|aszo|nék. Me gtehetem ?

Dr. Kocsis Máté
orömme1.

mégis ha megengedi Polgáľmesteľ Úr, akkor

Dr. Erőss Gábor
Köszĺjnöm szépen. Jártak a kitelepüléstinkön ketten, vagy hárman is a józsefuárosi nem
tudom milyen szolgźůat egyenľuhásai, jźnt továbbá szintén valamelyik ügyosztály, nem is
érdekes a név, tehát valamelyik ügyosztáIyrő| kiküldött hölgy, aki szintén vizsgá|ta a
ttiľténéseket, és fényképeket is készitett' A kiérkező szerveknek megmutattuk azt a
terü1etfoglalási... pontosabban, pontosítok, mivel ez ęgy politikai rcnđezvény vo|t, ez a
gyülekezési jog hatálya alá esik, ezértbejelentés k<jtelezettség van csak, tehźft ez nem olyan
típusú, mint amilyenľe on a kérdésében cé|oz. Ez egyébként tényleg címlapgyanús tĺirténet,
hogyha on<jk most, a gyulekezési jogunkkal élünk és ęzt most kifogásolják. Csak előre
monđom, de lehet, hogy felreértettem ont. Tehát a gyu|ekezési jog hatá|ya a|apjźn a Fővárosi
Rendőr-ftíkapitányságľa bejelentett rendezvényt taľtotfunk, taľtok egyébként ma is, és még
holnap is. Ezekben az esetekben a Rendőrkapitányságnak nem is egyetéľtési, vagy
eĺgedéIyezési joga van, hanem tudomásul veszi. Kivéve olyan esetekben, hogyha nem tudom
én, atánytalanul akadźlyoznźnk a közlekedést, vagy valami ilyesmi lenne, akkoľ a Rendőr-
főkapitányság, de nem más, elutasíthatja ezt a kéľelmet. Ez egy ilyen típusú rendezvény.
VáÍjuk ont is szeretettel, az a|apjovedelemĺől ttljékoztatjuk a józsefuárosiakat és minden
érdeklődőt.
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Szeľetettel váľjuk ont is és a kerületi lakosokat is a pénteken i8-kor a Rigó utca 6-ban
tartandó foľumunkĺa, és ott lehet kérdezni, az ellenzők is elmondhatják az ellenérveiket,
úgyhogy mindenkit szeretettel váľunk kivétel nélkül. Szerettem volna még a feljelentés
ügyében feltenni egy másik kérdést' VégighallgaÍÍam a kérďezz-feleleket, és felmertilt
bennem, hogy mivel a cikkek szeľint nem történt meg az egyezÍetés a szervezőkkel, nem
lehetne-e mégis most politikai dontést hozni olyan értelemben, hogy a Polgármesteri Hivatal,
vagy Várostizemeltetési Ügyosĺály visszavoĺja ezt a feljelentést, egyeztet a szewezőkkel, és
amennyiben ők vállalják, hiszen a cikkben erre utaltak, hogy ők vállalják a kár elháľítását,
nem tudom, hogy ők erľe képesek-e, de az onkormányzat jelezhetné a jőszánďékát.Ezze|nem
mondana le arról a jogźlro|, hogy ellenkező esetben a ľongálásból fakadó kár megtéľítése
ügyében jogi útra tereli a kérdést, đe most visszavonhatná a feljelentést, és egyeztetést
kezdeményezhetne a szewezőkkel' hogy esetleg ők tudjak-e hatáskĺjrben ezt a dolgot
orvosolni, és eltüntetni ezeket a nyomokat. En azt gondolom, hogy igenis lehet, hogy az
Ügyosztály helyesen járt eI, de attól még Képviselő-testĺiletként, illetően polgármesterként
megtehetjiik, hogy méltányosságot gyakoľlunk, és ha van nem jogi megoldás. .. hiszen ęz az
onkormányzatnak is pénzbe kerül egy pereskedés,vagy nem tudom, ezbiintető feljelentés,
akkor is a feljelentés is pénzbe keriil, meg el kell menni a tźrgyalásra és így tovább. Tęhát,
hogyha ez enélkül megoldható, akkoľ én nagyon szeretném, hogyha ezt a szempontot
mérlegelnénk. Egyébként még egy utolsó megegyzés és elhallgatok, és ez még arra
vonatkozik, hogy a kérdéses újságcikkben Balogh István képviselőtaĺsam lényegileg
megerősítette' hogy ez tortént, tehát, hogy ez nem holmi ta|á|gatźs volt és egy ilyen furcsa
fejtegetésbe is bocsátkozott. Mindegy, nem idézem, de a lényeg az, hogy megerősítette a
híresztelést, tehát ezt nem lehet pusztźn az újságírók... tudom, hogy szereti az iĄságírókď
k'ritizá|ni Polgármesteľ IJľ, tegye is nyugodtan, de nem írható azqságirők szám|źljfua, hiszen
képviselőtaľsunk is megerősítette az értesülést, legalábbis nem cáfolta. Köszönöm.

Dr. Kocsis ľĺ'áté
Félreértette! Azt mondtam, hogy ők szeretnek engem, meľt el tudják adni velem a,,kis sufni
ízé1ket,, nem, ők engem! Darabra azért nem vetném össze a kettőt! Figyelték a fľeudi
elszólását a Képviselő Umak, hogy miből lesz címlap, meg miből nem? Na, ebből tényleg
címlap lesz! Hol dőlnek el ezek a dolgok, nem? Van egy-két ilyen poľtáljuk. En ezt mindig
mondtam, de egy időben tagađta, de most ezt beismerésnek VeSZem' amelyiknek olyan
újságírói vannak, hogy a fejiik olyan mélyen Van a farpofájukban onöknek, hogy már nem is
tudom, hogy hogy lehet így egyĹitt élni. A he|yzet az,hogy azza|, hogy on elmondta, hogy a
Soós Képviselő Ur, egyébként szintén munkakĺiri kötelességébĺjl feltett kérdésére jelesül,
hogy téved abban, hogy gyiilekezési törvény, amint kihelyeznek fix tárgyakat, köZteriilet-
hasznáIatről beszéltink, de most ebbe nem megytink be|e, ez egy egyszeru egyeńetési kéľđés.
Én egyébként hagynám, mert az alapjovedelem balhéjuk az jő, aŻ. szereÍik az adőző, đo|goző
emberek, tehát meg tudják vele nyerni a munkavá||a|ő, do|goző, ađőző embereket, hogy
mindenkinek adjunk sok pénzt, aki nem dolgozik, de szerintem ezt csináljak! Hol lesz a
következő? A Rigó utcábarl? Ezt ďíjazni fogiák az emberek. Szerintem ez a|egobb politikai
hrizásuk, arritva|aha elővettek. En kívánom, hogy 4 évigmaradjon fenn ez az álláspontjuk és
majdĺézzék meg az eredményét, hogy mit fognak hozzá szólni a munkavállalók, de mindegy
is. Visszatérve, egyébként meg fogjuk vizsgálni alaposan. Nem nýlunk a gyülekezési jogba,
tehátÍllábahegy,ezik a tollukat valamelyik szerkesztőségben most, a gyi|ekezési jogot nem
érintette Elnök Urnak a felvetése. Ne ľeménykedjen Képviselő Ur, nincs ilyen. Aľľa pedig én
nem szeretnék utasítani egyetlenegy iĺtézmény-, vagy cégvezetőt sem, hogy valamilyen
felj elentést me gte gyen, v agy éppen vi s szavonj on.



Mindenki végezze e| a saját munkáját, és hogyha azzaI kapcsolatban döntési helyzet áll elő,
döntsön! En nem adhatok ki ilyen utasításokat. Egyébként, Acs Urat ha meg tudja gyózni
erĺő|, ez az o személyes dontése, aki hivatalból eljaĺva feljelentést tett. En azt se bánom, ha
elállunk ettőI az ügýől, mint ahogy azt se tudtam kĺilonösebben, hogy megtessziik, ań" se
bánom, ha nincs ilyen ügy, tehéú, ez nekem nem okoz ktilonösebb izga|mat' A sajtó maĺ
Ierágta a |erághatőt, menjünk tu| ,ezen is, inkább intézzuk el, hogy ne legyenek ott azok a
foltok. Simon Gyĺirgy Képviselő Uľ! Bocsánat,vankét... e|nézést Képviselő Ur! Először is a
Pintér Képviselő Ur jcĺn, másodszoľ a Balogh István képviselő úľ személyes megszólíttatás
okán jelezte, hogy szeľetne reagálni.

Balogh István
Köszönöm szépen. Csak a tisztź.zás kedvéért; én a Magdolna-negyed képviselóje vagyok, egy
váIasńot1 képviselő és mellesleg cígény származásu. Eń. azért taľtom fontosnak
kihangsúlyozni, mert a cikk megírása óta számos kľitikát kapok például a Facebook-on arról,
hogy én milyen rasszista vagyok és hogy hogy lehet így beszélni a cigányügyről. Tessék azt
megéľteni, és tessék Képviselő Ur, megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy cigany
sztltmazásuként, és egyébként is ez a leghangsúlyosabb, vá|asztott képviselője vagyok a
Magdolna-negyednek, és minden olyan ügy, ami a magdolna-negyedieket érinti, abban meg
fogok szólalni, ki fogok áIlní,ha kell, akkoľ az érďekeit megfelelő irányban fogom képviselni
mindaddig, amíg a mandátumom fog sző|ni, úgyhogy nyugodjanak ebbe bele. Koszönĺjm
szépen.

Dľ. Kocsis M:áté
Pintér Attila képviselő, és őt követi majd Simon Gyöľgy képviselő. Elnézést, csak
ĺjsszekevertem a sort.

Pintéľ Attila
Köszĺjnöm szépen, Polgáľmesteľ Úr. Ne haragudjon, pľóbálok SZMSZ-szerú lenni, ellhez a
Roma Ellenállás-napi rongálással kapcsolatban lenne hozzászőIźlsom, illetve lenne kérdésem.
Tehát egyrészt engem megdöbbent az, hogy a lőzsefvárosi Képviselő-testtilet most miĺľ
második tagsa, ugye a balliberális oldal tagjai, arta buzdítanak egy intézményvezetot, hogy
hivatali kötelességét szegje meg, és egy szabá|ysértést, amiről tudomása van' ne tegye meg a
szĺikséges lépéseket. De én azt gondolom, hogy onĺ'k en:e buzđítanak egy intézményvezetőt,
akát máĺ ez is kimeríthet bizonyos biintetőjogi kategóľifüat, ugye, tehát akĺáľ hivatali
visszaélés, de ami a legjobban felháborít, az,hogy onök, egyébként Önök az egyen\őség és a
rasszizmus elleni ktizdelem élhaľcosai, vagy |egalábbis annak tekintik vagy |attatjiík magukat.
Es a, a gondolat, hogyha egy roma rendezvényen töľténik valami rongálás, és erről a
rongálásról onök azt javaso|jfü, hogy hunyjunk szemet a rongálás felett, tehźĺt ez egy burkolt
rasszizmus. Mert ez azt a gondolatot foglalja magźlba, hogy a romák bizony, a romáktól
kevesebbet váľhatunk el, ugye, tehát meľt őtőlük akkor nem vĺĺĺhatő e| az, hogy mondjuk a
kĺizteriiletet rendben ađjak vissza, úgy, ahogy átvették, ugye, mert ęz en. fe|tételezi, hogyha,
hunyjunk szemet az ő rongźůásuk felett, hogyha ők k<ĺvették e|.En. én nem fudom, mert ugye
eń, én nem tudhatom, mert a rendőrség nyomoz, de ezekbĺĺl a híradásokból, amik a méđiábarl
felmerültek, ez kĺivetkezhet. Szerintem ez felháborítő, ezen gondolkodjanak el, mert ugye az
egyenlőség és a rasszizmus elleni ki.izdelem, én azt gondolom, ań. ke|| hogy jelentse, hogy
mindenkinek biztosítsunk egyenlő lehetőséget és egyenlő feltételeket, és ne tegyĹink ilyenfajta
különbséget, hogy valakivel ilyen módon kivételeziink, hogy az ő szabálysértéseit,
bűncselekményeit e|néznlk. Köszönöm szépen.
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Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Erőss Gábor képviselő úr' parancsoljon. Simon György képviselő úľ, bocsĺínat. Megint
összekevertem a soÍTendet, most jön Simon Gyöľgy képviselő úr, és utoljára jön Erőss Gáboľ.
Nagyon nagy dolog' nagyon nagy dolog. Simon Gyöľgy képviselő úr, parancsoljon.

Simon Gytirgy
Köszĺjnĺjm a szőt, én még szintén ellhez a témához szeretnék hozzászőIĺi. Egyrészt én elég
sok rendezvény szeľvezésében vettem részt, nagyon jól tudom, hogy a rcĺdezvényeknek a
lebonyolításáért az a szetvezet felel, aki kérte a teľületfoglalási engedély. Egyľésń. rleÍn értem
én sem, nem azért, nem a hivatali kötelezettségüket Íirtatom, hogy meg kellett volna-e tenni a
feljelentést, hanem akik kiadták ezt a helyet, nagyon jól tudták, hogy ki a
rendezvényszervezo. A rendezvényszewező felelős azért,hogy eľedeti áI|apotábarĺ adja vissza
a helyiséget. Ez az egyik, hogy eleve szerintem nem kellett volna, hogy eljusson a
feljelentésig, meľt úgy kellett volna rendezni. A másik, hogy egy feljelentés azkét féInek az
ügye, van egy feljelentő és van egy feljelentést befogadó. Valaki itt sajtótájékoztatőt tartott
olyan ügyben, ami az onkormányzatot rossz fényben tĹintette fel, hogy itt úristen, mi töľténik
ítt Jőzsefvźľosban. Ha tĺjľténik is egy ilyen feljelentés, akkor véleményem szerint ennek nem
kellett volna, hogy sajtóhíľe legyen, tehźú. valaki úgy tartott ... nem kellett volna ebben
sajtótájéko^atőt tartani. Ez az egyik, tehát ez az én véleményem, tehát maximálisan a
rendezvényszervező felelőssége eredeti áI|apotában visszaadni a helyiséget, és nem került
volna szőba, hogy most kiket jelent fel az onkormanyzat. A másik, szintén egy kcizteľület-
foglalási engedéllyel kapcsolatban szeretnék adatot kérni, ez az MTK-pálya építése során
Iefoglalt kĺjzterület. Az ott lakók szerint a bontás, a tribÍin épriletének befejezését követően
indokolatlan az a méretű közteľÍilet, ami le van foglalva' emiatt egyirányúsitotźk ań. a
forgalomszakaszt, ami egy aranybánya a bíľságoló szervek részére. Tehát adatot szeretnék
kérni, hogy merrnyi időre, hźny négyzetmétert, milyen négyzetméteľ-áľon töľtént a közteľiilet-
foglalás azMTK-pźtlya volt tribün mellett. Kcjszcjnĺjm szépen.

Dr. Kocsis Máté
15 napon belĺil jó' ha utóbbira írásban válaszolunk? (VáIasz nem hallható.) A Képviselő-
testület Ĺilését .. . azt hittem, visszalépett, azért kapcsolta ki. Na jó. Erőss Gábor képviselő urat
illeti a sző, parancsolj on.

Dľ. Erőss Gábor
Köszönöm. Pintéľ Attilának válaszolnék akkor röviden azzal, hogy majd amikor a Volner, a
Jobbik-alelnök által fartomízéůt cég és ennek a fanomizálásnak következtében, erről is
bírósági ítélet van, itt gyakran számolnak be bírósági ítéletekĺő'l, 2I,4 mĺI|iő Ft közpénznek
bottal üthetjük a nyomát, ha majd Volner Jĺános eń.befizeti az AlLati<lncstárba és pé|dźlu| az
óvodákra költhetjük, akkor majd kicsit hitelesebb |esz az ilyenfele megsző|a|ása.
Visszatérve a másik kérdésre, amiről szerettem volna beszélni, megpľóbálom úgy elmondani,
de kérem' hogy akkor figyeljen, hogy éľtse, hogy mi a ktilönbség aközött, amit on nekünk
tulajdonít, meg aközcitt, amit va|őjában vallunk. Baloldalinak (én annak vallom magamat)
|enni ań. jelenti, hogy az embeľ az e|nyomott társadalmi csopoľtok iránt szolidaľis és az ő
elnyomásukat igyekszik csökkenteni. Mindazok a társadalmi csoportok, kisebbségek,
legyenek azok etnikai kisebbségek, szexuális kisebbségek, szegények, vagy akáĺ
menedékkérők, irántuk külĺjnös empátíával jáľunk el, mert tudjuk, hogy nekik nehezebb.
Nehezebb a menedékkéľőknek, nehęzebb a szegényeknek, nehezebb Magyaľországon a
romáknak, nehezebb Magyaroľszágoĺ aZ azonos neműek irttnt vonződóknak, nehezebb, mert
kirekesztik, elnyomj ák őket.
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Ezért igenis kittintetett figyelemmel fordulunk feléjük. Ez nekünk .. ' ezze| Önnek nem kell
azonosulnia' nem is azonosu|.Ezt tudom, de legalább prőbá|ja megéľteni, hogy ez erről szól.
Kĺjszönöm.

Dr. Kocsis M:áté
A Képviselő-testület ülését |ezárom 12 őra 22 perckor. További szép napot és jó munkát
kívánok mindannyiój uknak.

K.m.f.

A jegyzókonry aZ Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testületf}|s.
június 4-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.
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