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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A képviselő-testĺileti i'ilés időpontj a: 20| 5. szeptembeľ 1 7. . sz. napirend

Táľgy: Polgármesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejíĺ testiileti határozatok végľehajtásárći, az
előző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľő|, a jelentősebb eseményekrő| és az önkoľmányzati
pénzeszközłik átmenetileg szabadľendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jellegű lekiitéséről

A napirendet nyílt ülésen |ehettárgyalni, dĺjntés nem sztikséges.
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Y ár osgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Határ ozati jav as|at a bizotlsźĘ számár a:
A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Emberi
testületnekaze|óter jesztésmefi źĺrgya|ását.

Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és Működési Szabá|yzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) számtl
önkormányzati rendelet l7. $ (1) bekezdése a|apján,,Minden hónap rendes üIésének állandó napirendi
pontja a polgármesteľ írásos tájékoztatőja a |ejźrt határidejrĺ testiileti határozatok végľehajtásárő|, az
előző képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekro| és az
önkormányzati pénzeszkĺjzök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegií lekötéséľol.''

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, f015. szeptembeľ 7.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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Polgá ľm esteľi tájékoztatő

a 201.5. szeptember 1.7-ei
képviselő.testületi

ülésre

,,(l) Minden hónap rendes ülésének á||andő napirendi pontja a polgáľmester írásos tájékoztatőja a|ejárt
határidejű testĹileti határozatok végrehajtásárő|, az előző képviselő-testi'ileti ülés őta tett fontosabb
intézkedésekľől; a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad
rendelkezésiĺ részének pénzpiaci jellegű lekötéséľol.''

(az SZMSZ 17. s (Đ bekezdése alapján)



T ájékoztatő a lejárt határidejiĺ képviselő.testüIeti határozatok
végľehajtásźlrő|

Tisztelt Képviselő.testtilet!

A lejárt határidejű képviselő-testĺileti határozatok végrehajtásárĺil az a|á,ňbi
je|entésÍ aĺ|om:

ravaslat ktizétkeztetéssel kapcsolatos diintěsek meghozatalúra

25s/2014. (Xtr.04.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a) nem fogadja e| a SoDEXo Magyarország Kft. javaslatát a nevelési-oktatási intézmények és az
idősellátás közétkeztetési szo|gá|tatźsi díjainak 2015. január 1. napjával történő emelésére
vonatkozóan azza|, hogy a Sodexo Magyaľország Kft. 20|5. janufu l. napjától kezdődően a
közétkeztetésre vonatkoző tźry|á|kozás-egészségügyi előírásokról szóló 37120|4. (IV.30.) EMMI
rendelet szeľinti minőségi és mennyiségi előírások betaľtásával k<iteles ellátnia a közétkeztetési
szo|gźltatásźt.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. decęmber 4.

b) fę|hata|mazza a po|gármestert a SoDEXo Magyaroľszág Szo|gá|tató Kft-vel a 2007 . augusztus 02.
napján kozétkeztetés tárgyában kötött Vállalkozási szerződés megsztintetésére 2015. augusztus 31'
napjával a,',,a|, hogy folytasson tárgya|ásokat a Kft-vel a szerződés közös megegyezéssel toľténő
megszüntetése érdekében, a tárg7ĺalások sikeľtelensége esetén fe|hata|mazza 

'a 
polgármestert

szeruó dés ľendes felmondással történő megszüntetésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. január 30.

c) a Jőzsefýźttosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 1086 Budapest, Magdolna u.43.
szám a|atti helyiségében mĺĺkcidtetett népkonyha étkeztetési szolgáltatasainak (ebéd) el|átásához
2015. és az azt követo években bruttó 30.158.804 Ft/év <isszeget biztosít előzetes kötelezettség
vállalással, azza|, hogy a szolgá|tatóva| a szerződés 2015. augusztus 3l. napjáig hosszabbítható
meg.

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Szociális Szolgá|tató és GyermekjóIéti Kozpont vezetője
Hatáľidő: 2015. augusztus 3 l.

d) a) felkéľi a polgáľmestert, hory készítse elő és terjessze be a Városgazdá|kodási és Pénztigyi
Bizottsźę 2015. januári ĺiléséľe a mellékletben felsorolt a nevelési-oktatási, a szociális, a
gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények kozétkeztetési szolgáltatására
vonatkozó kozbeszerzési eljáľás kiírását határozat|an időľe, a nyári táborok közétkeztetési
szo|gá|tatása kivételével. Felkéri a kozbeszerzési tanácsadó céget, hogy az indokolást a
Kozbeszerzési DöntőbizotÍság felé készítse el a határozat|an időre vonatkozőan. Amennyiben a
Döntőbizottság ezen indokolást nem fogadja el, abban az esetben a szo|gá|tatás megľendelésének
időtartama 4 év, hatźltozott idotartamts,.

b) az a) pontban foglaltakra minimum évi bľuttó 829 '070,4 eFt-ot, 4 éves időszakra 3 .3|6.281,6 eFt-
ot határoz meg, melyre eg;ruttal előzetes kötelezettséget válla|, melynek fedezete az e||átottak,
étkezők térítési díja, a központi költségvetés á||ami tźtmogatása és az onkorm ányzat saját bevétele.



Felelős: polgármester
Határidő:2015. januári VPB ülés

e) felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatáľozat 3)-4) pontjában foglaltakat af015. és az ań követő évek
költségvetésének teľvezésekor vegye fi gyelembe.

Fele|ős: polgármesteľ
Határido: 20l5. és azaztkovető évek költségvetésének tervezése.

A Humánszoleáltatási tigvosztáIy. a Józsefuáľosi Szociális Szoleáltató és Gyermekióléti Kiizpont
és a Jeeyzői Kabinet tájékoztatátsa alapján: 1-2. pont: az étkeztetési szolgáItatások megoldására a

soDExo Magyaľországl(Ít-ve| ktittitt vállalkozási szerződés 2015. augusztus 31. napjáľa ľendes
felmondással felmondásľa keľiilt.
3. pont: A népkonyhai étkeztetési szolgá|tatást végző Pensio Kft-vel 2014. decembeľében
megkötésre keriilt a szerződés határ ozott idő ľe, 20 1 5. au gusztus 3 1 -ig.
4. pont: A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 17412015. (Iu.02.) határozatában dtintött
arról, hogy ,,közétkeztetési szolgáltatás el|átása diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhák
fejlesztéséve|,, tárgyban hiľdetménnyel indu|ő, tárgya|átsos közbeszerzési eljáľást folytat le' a
közbeszerzésĺ eljárás eľedményéről a Váľosgazdáikodáłsi és Pénziigyi Bizottság 83flf015. (vtr.31.)
sz. határozltában dtintött, mely alapján az e|járáls nyeľtese a PENSIO Minőségi Közétkeztetés
Kft. lett. Az Onkoľmányzat avá||a|kozási szeľződést a nyeľtes ajánlattevővel megkiitiitte.

A PénziieYi tiwosztálv tájékoztatátsa a|apján: a Képviselő-testĺilet 25512014. (x[.04.) számú
határozatának 3-4. pontjában foglaltak esetében a 2015. évi fedezet a Jőzsefváľosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjótéti Központ költségvetésében biztosított, az [Jgyosztá|y az azt ktjvető
években a költségvetés teľvezésénél figyelembe veszi ahatározatban foglaltakat.

Javaslat a Józsefvdrosi NemzetÍségi onkormlÍnyzatokkal kapcsolatos di)ntések
meghozataldra

63t201s. (tr.19.)
3. a) a helyi nemzetiségi önkormányzatokrészére a nemzetiségek jogairól szóló 20|1. évi CLXxx.

törvényben meghatźtrozott feladatok ellátására 2015. évre 5.807,0 e Ft pá|yázati keretösszeget
biztosít'

b) felkéri a polgármestert anemzetiségi pályázatkiirására és lebonyolításfua.

Felelős: polgármester
Határidő:3. a) pont esetén f015. februźtr 19., 3' b) pont esetén 2015. első feléve

A JeeYzői Kabinet Jogi Iroda és a Humánszolgáltatási Ügyosztá|y Humánkapcso|atĺ Iľoda
tájékoztatálsa alapján: A pá.Jyá.zat kiíľása 2015. április 15-én megtöľtént, a pá|yázaton a 11

nemzetiségi łinkoľmányzatból 8 vett részt. Az Embeľi Erőfoľľás Bizottság 105/2015. (W.17.)
számrĺ határozata szeľinti javaslat alapján a páiyá.zati keľetösszeg teljes mértékben felosztásľa
keriilt, a táłmogatálsi szeľződ ések megkötése megtö ľtént.

A Pénzügyi Ügvosztálv tájékoztatátsa alapján: a Képviselő-testĺilet 63120|5. ([.19.) számú
hatőrozatának 3 a.) pontjában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testület
2015. évi szeptembeľi iiléséľe készítendő költségvetési ľendeletben töľténik meg.

Javaslat az Eziistfenyő Gondozólldzfelújításlźhoz kapcsolódó plźlyltzat benyújtúsúľa

90t201s. Gv.16.) 
L



A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy
l. a nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével

egyetértéSben _ źital meghirdetett Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti
gondozźsát szo|gá|ő önkormányzati intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására kiírt
pá'|yázaton indul a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Idoskorúak
Atmeneti otthona - Ezüstfenyő Gondozőhźz fe|űjitása céljából a c) pá|yázati alcél -
hatátozat|an idejű bejegyzéssel ľendelkező, <ĺnkormányzati tulajdonban és fenntaľtásban á|Ió

intézmények fejlesztése _ vonatkozásában bľuttó 45.000.000 Ftberuházási összkö|tséggel.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. április 16.

f . a) a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szo|gá|ő önkormányzati
intézmények fejlesztésének, felrijításának támogatására kiírt pá|yźLzat benyújtásához összesen
bruttó 25.000.000 Ft saját foľrást bizosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az tnkormányzat kiadás I||07-02 cím működési cél és
általános tartalékon belül az általános tartalék e|oirźtnyzatáról 25.000'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás l l 60 1 cím _ önként vállalt feladat _ felújítási e|óirányzatára.

c) felkéri a polgármesteľt, hory a költségvetésľől szóló rendelet következő módosításáná| az a)-
b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: a) -b) pont esetén 201 5. április 1 6.; c) pont esetén 20 15.május 3 1 .

3. eredményes pá'|yázat esetén vá||a|ja, hory a támogatásból megvalósu|ő beruházást a beruházás
megvalós ítá sátő| számitott l 0 évi g eredeti rendelteté sének megfe lelően h asználj a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. április l6.

4. a hatźlrozat 1. pontja a|apján fe|hata|mazza a polgármestert a pá|yázathoz szükséges
dokumentumok aláírására és a Magyar Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatősága
felé történő benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. április l6.

5. felkéri a polgármestert, hogy sikeres pá|yźuat, de az igényeltnél kevesebb pá|yźnati pénzeszkoz
elnyerése esetén a további költségekľől tájékoztassa a Képviselő-testtiletet és teryen javaslatot a
költségvetési fedezetére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a pá|yźnat elbírálását kĺjvetően

A Váľosfeitesztési és Főépítészi tievosztály és a Jrózsefváľosi Szociális Szoleáltató és Gyeľmekióléti
Ktizpont tájékoztatálsa alapján: az Ezüstfenyő Gondozóház felújításáboz kapcsolódó pár|yázat a
hatáľidőig benyújtásra, majd a kiíľó részérő| befogadásľa keľÍilt. A Nemzetgazdasági
Minisztéľium 2015. jrłnius 11-én megküIdtitt minĺszteľi diintésében aľľól tájékoztatta az
Onkoľmányzatot, hogy a benyr'ijtott páůyázat foľľáshiány miatt taľtalék listáľa keľült.

A PénzĺieYi ÜgYosztálv tájékoztztálsa alapján: a Képviselő-testület 9012015. (ry.16.) számú
határozatának 2. pontjában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a 2015. évi
ktiltségvetésľő| szóIó 612015. (II.20.) tinkoľmányzati rendelet módosításáľól szóIó 2f/20|5. (v.18.)
tinkoľmányzati ľendeletben végľehajtásľa keľĺilt.



Javaslat az MNP III Tdrsadalmi és Gazdasági alprogramokhoz kapcsolódó döntések
meghozatalára

94/20Í5. (IV.16.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. módosítja a24f/20|4. (XII.04.) sz. képviselő-testĺileti határozat l. a) pontját az a|ábbiak szeľint, és

dont a KMOP-S.1.|lB-|2-k-20l2-0001 azonosító számű, a Budapest-Józsefiláros Magdolna
Negyed Program III. pľojekt kĺiltségvetésében az,,Önállóan nem támogatható szoft / Társadalmi,
közosségfejlesztési, bűnmegelőzési, szociális, képzési és foglalkoztatási programok''
megvalósítása során fel nem használt támogatás (maradvány) és az önkormányzati saját forrás
felhasználásáróI a követk ezők szerint:

Tĺźrsadalmi, közösségi, szocidlis és bíínmegelőzési
alDrogram

05:31-
08.30

08.s1-
12.31

Osszesen

T1
Epü|et felrĺjításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását
sesítő pľogľamok 8 1s6 9 037 Í7 193

1 fő szakmai koordinátor + 4 fő szociális munkás bér- és

iárulékköltsése
4 573 6 097 Í0 670

3 fő szomszédsági házfelügyelő bér- és járulékköltsége f 205 f 940 5 145

T általános proj ektasszisztens 1 318 0 I 378

Tf Keszty ĺĺ gyá ľ Közö ss é gi H:áz szo|gá|tatá s- b ővítés 6 150 740 6 890

Tfll KeszĹyugy ár Közosségi Ház pr o gr amj ai 5 595 0* 5 595

Kesztyugyttr Közösségi Ház eszközök költsége 555 740 l,295

T3 Bűnmegelőzési progľamok 6 777 9 036 15 813

T3t2 Szomszédsági rendőr pľogram 6 777 9 036 15 813

BRFK jáľőrok megbízási díja 6 324 8 432 t4 756

BRFK-s szakmai koordinátor díia f47 329 576
kommunikációs, konfliktuskezelési, szociális ismeretek,
trénins szolgáltatás

f06 f75 481

Rév8 Zrt. ,,99-es busz kísérleti projekt'' és

,,Btinmegelozési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs
Survev. antiszoc. tęammunka)''

0 0 0

T4 Szociá|is pľogľamok 7 797 8 145 t5 942

T4l2
Intenzív családmegtartó szolgáltatások, motivációs
csomasok biztosítása

1 578 0 1 s78

1 fő szakmai vezeto + 1 fő szociális munkás + f fő
háttérmunkás bér- és iárulékköltsése

| 578 0 1 578

T4/3
Családfejlesztési szolgáltatás, motivációs csomagok
biztosítása

4 166 5 555 9 721

l fő szakmai koordinátor + 3 fő szociális munkás + 3 fb
háttéľmunkás bér- és iáľulékköltsése

4 166 5 555 9 721

T4ĺ4 Tehetséggondozás f 053 2 590 4 643

Szakmai koordinátor 110 0 110

Nonprofit szerv ezet szolgá|tatás beszer zés r 943 2 590 4 s33

T5 Ktiziisségfejlesztés l0 687 tf 7f4 23 4tl

T5/1
A Fiumei út és Dobozi utca közötti teri'iletek FiDo
mesúiításához kapcsolódó szociális program 7 f04 9 605 t6 809



1 fó szakmai vezető + 5 fő teljes munkaidős szociális
munkás + 4 fó részmunkaidős szociális munkás

'7 f04 9 605 16 809

T5/2 A Kálvária tér megűjításához kapcsolódó szociális
progľam 3 483 3 119 6 602

Nonpľofit szewezet szo|gáltatás beszerzés 3 483 3l19 6 602
Szupervízió I 595 2 127 3 722
Osszesen 4T 162 41 809 82 971

Gazdaságĺ, foglalkoztatási
pľojekte|emei

alpľogľam, a gazdaságfejlesztés
05.31-
08.30

08.s1-
12.3r

Összesen

G1 Képzési pľogľamok T 4I7 0 L 417

G1
A Kesztyűgyáľ Közösségi Ház G| programjai (ezen belül:
készségfejlesztő képzések' 10 osztályos fe|zárkőztatő
képzés)

| 417 0x t 417

G2 Foglalkoztatási pľogľamok 7 147 7 072 T4 2L9

G2
A Keszýűgyár Közösségi Ház G2 progľamjai összesen
(ezen belül: áIláskeľeső klub, ''Üdv a klubban'', Női
csoport, Alacsony iskolai végzettsésűek stratésiái)

931 0x 931

G2/4 Karrierút fej lesztés és tanácsadás, d iákmunka mentoráI ás 2 066 f 066 4 t3f
G2/5 Köz(össégi)-hely szociális mosoda l fo szakmai vezetó +

2 fő szociá|is munkás bér- és iárulékkĺjltsése f s69 3 4f5 5 994

Gzl6 Táľsadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és
rehabilitációia I 581 I 581 3 t6f
Osszesen 8564 7 072 ls 636

EU
támogatás

Saját
forľás Osszesen

Pľojektelemek mindösszesen 49 726 48 881 98 607
Nonprofi t szo|gá|tatő i rodák üzeme ltetés i kö ltsége 0 tt 294 11 294
Mindłisszesen 49 726 60 175 109 901

*Keszqnĺgyáľ programjai esetében a bérfinanszirozásta Kft. támogatásatarta|mazza.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. ápľilis l6.

2. hozzájáru| a Magdolna Negyed Program III. projekt kotelező elemét képezó Nonprofit SzolgáItató
Ház működési helyeinek a következó fü|dszinti, utcai nem lakás céhi helyiségek és pavilonéptilet-
közĺĺsségi épĺilet, aza|ábbi időponttól és funkcióval t<ĺrténő kijelölésének meghosszabbitźsźlhoz:

1.Iroda: Cím: Dankó u. i6. (hrsz.:35316); Funkció: Tl Épület-felújítáShoz kapcsolódó, a
lakosság bevonását segíto programok. Időszak: 20 1 5.05. 3 0. -2o 1 5'|2.3 1 .

f.Iroda: Cím: Dobozi u. f3. (hľsz.:354l8l0/N34); Funkció: T4lf Intenzív családmegtartó
szolgáltatások és T4l3 Családfejlesztési szolgáltatás. Időszak: 2015.05.30.-
2015.12.31.

3.Iroda: Cím: Szeľdahelyi u. t3. (hľsz.:35329); Funkciő: Gf/5 Kĺiz(össégi)-Hely és mosoda.
Időszak: 20 1 5.05.30. -2015.12.3 |.

4.Iroda: Cím: FiDo pavilonépiilet-közösségi épület (közterüleĐ (hrsz.:35388); Funkció: T5l1
A Fiumei út és Dobozi utca közötti teľületek FiDo megújításához kapcsolódó
szociáIis progľam. Időszak: 20 l 5.05.3 0. -20I 5.I2.3 |.

5. Iroda: Cím: Magdo|na u. 47. (hrsz.:3542|); Funkció: G2/6 Társadalomból kirekesztett nők
f o g|a|koztatása és rehabi litációj a. Időszak : 2 0 l 5. 0 5 . 3 0. -20 | 5 . | 2.3 | .

6. Iľoda: Cím: Dankó u. 40' (hrsz.:35477); Funkció: T4/4 Tehetséggondozás.; Időszak:
20 I s.05.30. -201 5.12.3 r.



3.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. április 16.

a) a határozat f. pontja szerinti helyiségeket a meghatározott funkciókľa, és idoszakban
térítésmentesen hasznáIatba adja a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjó|éti Kozpont
számára, és felkéri a Kisfa|u Kft-t a haszná|ati megállapodás módosításának elkészítésére.

b) felhatalmazza a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetójét és a
Kisfalu Kft. ügyvezetőjét ahasznáIati megállapodás módosításának a|áírására.

Felelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetén a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Központ vezetóje és a Kisfalu Kft. tigyvezetője
Határido: a) pont esetén 2015. április f7 .,b) pont esetén f015. május f9.

a) hozzájárul a Magdolna Negyed Pľogľam III. projekt megvalósításához kapcsolódó feladatokľa
me gk<itott megb ízási szerződések módo s ításáh oz az alábbiak szerint :

Pľojektelem
0s.31-
08.30

08.31-
12.31

Osszesen

T1 Epület fe|rújításhoz kapcsolódó, a lakosság
bevonását segítő pľogľamok

1 fő szakmai koordinátor + 4 fő szociális munkás
bér- és járulékköltsége 4 s73 6 097 10 670

3 fő szomszédsági hazfeli'igyelő bér- és
járulékköltsége 2205 f 940 5 145

f fő T általános projektasszisztens I 378 0 I378

T4 SzociáIis pľogľamok

T4l2 Intenzív családmegtartó szolgáltatások,
motivációs csomagok biztosítása 1 fő szakmai
vezető + 1 fő szociális munkás + 2 fő
háttérmunkás béľ- és járulékköltsége

| 578 0 1 578

T4t3 Családfejlesztési szo|gá|tatts, motivácros
csomagok biztosítása l fo szakmai koordinátor +

3 fő szociźt|is munkás + 3 fő háttéľmunkás bér-
és járulékköltsége

4 166 5 555 9 72t

T4/4 Tehetséggondozás szakmai koordinátor 110 0 110

T5 Kłiziisségfejlesztés

T5/I A Fiumei rit és Dobozi utca közotti terĹiletek
FiDo megújításához kapcsolódó szociális
program 1 fő szakmai vezető + 5 fő teljes
munkaidős szociális munkás + 4 fő
részmunkaidős szociális munkás

7 204 9 60s 16 809

Gf Foglalkoztatási pľogľamok

G2/s Köz(össégi)-hely szociális mosoda 1 fő szakmai
vezetó + f fó szociális munkás bér- és
járulékköltsége

2s69 3425 5994

4.



b) fe|hatalmazza a polgáľmesteÍt f0l5. augusztus 30. napjáig teľjedo időszakra vonatkozó
me gb i zási s zerző dé s ek m ó do s ítás ai nak a|áír ás ár a.

c) fe|hata|mazza a Józsefi'árosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetőjét a f015. augusztus 30. napjától 2015. december 31. napjäig tartő időszakra
szó ló megbízási szerzodés megkötésére.

Fe|elős: a) és b) pont esetén polgármester, c) pont esetén a Jőzsefufuosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Kcizpont vezeÍője

Határidő: a) és b) pont esetén 20l5. május f9., c) pont esetén 20l5. augusztusf9.

5. hozzájárul a Magdo|na Negyed Program III. projekt megvalósításához kapcsolódó feladatokra a
kozbeszerzési énékhatárt el nem érőbeszerzési eljárások lebonyolításźthozazalábbiak szerint:

SzoIgáltatás 05.31-08.30 08.31-12.31 Osszesen

T3/2
,,Kommunikációs, konfliktuskeze|ési,, és

,,szociáIis étzékenyito'' képzési
szoIsáltatások

206 275 481

T4/4 Tehetsé ggon dozás szol g źůtatźs l 943 f 590 4 533

T512 A Kálvária téri szociális program 3 483 3 rt9 6 60f

T ált Szupervízió | 595 f 127 3 722

Gf/4 Karrierút fejlesztés és tanácsadás
diákmunka mentorálás f 066 2 066 4 132

G2/6
Társadalomból kirekesztett nők
foglalkoztatása és rehabilitációja I 581 I 581 3 162

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2015. április l6.

a) hozzájárul az onkormányzat és a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. között a
projektmegvalósító szervezeti feladatokat tarta|maző Feladat-ellátási szerzódés módosításához az
alábbiak szeľint:

Szolgáltatás 05.31-08.30 08.31-12.31 Osszesen

GI

A Kesztyugyár Közösségi Ház Gl
programjai (ezen belĹil: készségfejlesztő
képzések, l0 osztályos fe|zárkőnatő
képzés)

| 417 0x 1417

G2

A Keszýigyár Közösségi Ház Gf
progľamjai összesen (ezen belül:
álláskeľeső klub, ''Üdv a klubban'', Női
csoport, Alacsony iskolai végzettségűek
stratégiái)

931 0{' 931

Tf/1 Keszty tigy ár Közö s ségi Hźz pr o gr amj ai 5 595 0* s s95

TflI Kesztytigyźtr Közösségi Hźn eszközĺjk
költsése s55 740 t29s

*Kesztyűgyár programjai esetében a bérťlnansziroztsta Kft . támog atása tarta|mazza.

6.



b) felhatalmazza a polgármestert a 20|5. augusztus 30. napjáig tartó Feladat-ellátási szeľzodés
módo s ításán ak a|źir ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. május 29.

7. a) a Képviselo-testület a 8ĺ20|3. (I.f3.) számű határozattwa| elfogadott, a Magdolna Negyed
Program III. '|"3ľf Szomszédsági ľendőr pľogramja megvalósításához szükséges, a Budapesti
Rendőr-fókapitányságga| kötendo egytittműkĺĺdési megállapodást és szerzőđést az a|ábbiak szerint
módosítja:

- az egyuttműködési megállapodás 12. pontja szerinti határidő 2015. december 3 1 . napja,

- aszerződés 3. és l6. pontja szerinti végteljesítési határido 20l5. decembeľ 3l. napja,

- a projektelem finanszírozása az alábbiak szerint módosul:

Szolgá|tatás 0s.31-08.30 08.31-12.31 Osszesen

T3lf Szomszédsági rendőr program 6 571 8 761 15 332

b) felhatalmazza a polgármesteľt az a) pont szerinti együttműködési megállapodás módosításának
és szerződés módos ításán ak a|áír źsźlr a

Felelős: polgármester
Határidó: 20|5. mźĺjus 29.

8. a) hozzájáru| az onkormányzat és Rév8 Zrt. kozott a ,,99-es busz kísérleti projekt'' és

,,Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey' antiszoc. teammunka)''
feladatainak e||átásźtra megkĺĺtött megbizási szerződésének módosításához a 2015. augusztus 30-i
megvalósítási határidő módosítása tárgyában oly módon, hogy a Rév8 Zrt. külön megbízási dijban
a20I5. május 3|. -2015. augusztus 30. közötti időszakban nem részesül.

b) felkéri a polgármestert a határozat 8. a) pontjai szerint a megbizási szerzodésmódosítások
a|áírásźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. május 29.

9. a) felkéri a Rév8 Zrt-taTámogatási Szerződés módosítás dokumentációjának összeállítására.

b) felkéri a polgármesteľt a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó va|amennyi dokumentum
a|áirására és a Pro Regio Közép-Magyarorszttgi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. részére töľténő benyújtására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. április 16.

10. felkéľi a Rév8 Zrt-t,hogy készítsen javaslatot ahatározat 2. pontja szeľinti nonprofit szolgáltató
helyiségek f0|6. évi működésére.

Felelős: Rév8 Zrt.
Felelős: a Képviselő-testület 20l5' június havi ĺilése

1l. az MNP-II PA/01 kódsztmma|, 
',Közösségi 

Akciók'' címme| kiírt mini-pľojektpá|yázati felhívás
tárgyában a

l0



. OLAJAG oTTHoNoK onálló egyházi intézmény

. Kolibri Gyeľmek- és Ifiúsági Színház Kozhasznli Nonprofit Kft.

álta| benyrij t ott pály ázatok éľvényesek.

Felelos: polgármester
Határido: 2015. április l6.

12. az MNP-III PA/01 kódszámmal, ,,Kozösségi Akciók', címmel kiíĺ mini-projekt pä|yäzati eljáľást
eľedményesnek nyi Ivánítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. április l 6.

13. az MNP-III PN02 kődszámmal, ',Bűnmegelozési akciók'' címmel kiírt mini-projekt ptiyázati
felhívás tárgyában a

. vÁlró-SÁV Alapíwány

o Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

álta| benyúj tott pá|y źnatok érvényesek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április l6.

14, az MNP-III PN02 kódszámma|,,,Bíĺnmegelőzési akciók'' címmel kiín mini-projekt pźiyázati
eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20l5. ápľilis 16.

15. az MNP-III PA/03 kódszámmal, ,'Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok'' címmel kiírt
mini-projekt pá|yázati felhívás tárgyában a

o J őzsefv źtrosi Közössé gi Hźnak Nonprofit Kft .

o Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

. GruSTO-KAMARA Művészeti Közhasznú Nonpľofit Kft.

által benyúj t ott p á'|y ázatok érvényesek.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. április 16.

16. az MNP-III PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok'' címmel kiírt
m in i -p roj e kt pá|y źaati e|j ár ást eredm énye s n ek ny i l ván ítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 16.

|7 . ahatározat 1| ., |3 ., 1 5., pontja a|apján támogatási szeľződést köt a

1. OLAJÁG oTTHoNoK ĺjnálló egyházi intézménnye| (székhely: 1154 Budapest, Bánkút utca67-
69., nyilvántartási szám: 0005lf0|f-00|, adőszźlm: |8290079-f-42), me|y a|apjźtn a ,,olajág
Idősek otthona_I(ERTI OÁZIS'' című mini-projekt megvalósításáraf .492,531,- Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesül.

ll



7.

Kolibri Gyermek- és l{úsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel (székhely: 1061 Budapest,
Jókai tér 10., cégjegyzékszám: 01-09-96364|, adőszám.. 23395118-f-4f), me|y a|apján ,,99,,
című mini-projekt megva|ósítására 3.000.000,- Ft vissza nem téľítendő támogatásban részesül.

v,ą.lľó-sÁV Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Pál utca f., nyi|vántaĺtási szám: 868f,
adoszám: 18108189-1-4f), me|y a|apján a ,,Fókuszban a gyeľekek'' címri mini-projekt
megvalósítására 1 .9] 1.808,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Józsefuáľosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központta| (székhely: l08l Budapest,
Népszínház, utca 2f., adószám: |5,191454-f-4f), mely a|apján a ,,DE NEHEZ AZ
ISKOLATASKA'' című mini-pľojekt megvalósítására l.997.5,77,- Ft vissza nem térítendo
támogatásban részesül.

Józsefuárosi Közösségi Hźnak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.,
cégjegyzékszźlm: 0|-09-9426ff, adőszám.. f2766117-2-4f), mely alapján az ,,Egészségnap a
Kesztyĺĺgyáľban'' címtĺ mini-pľojekt megvalósítására 279.061,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesül.

Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal (székhely: l081 Budapest,
Népszínház utca f2, adőszám: |519|454-2-42), me|y a|apjźtn a ,,Kiilyiik Kuckó'' címÍÍ mini-
projekt megvalósítására 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

GIUSTO-KAMARA Művészeti Közhasznű Nonpľoťrt Kft-vel (székhely: 1086 Budapest,
Koszorú utcaf3., cégjegyzékszám: 0I-09-990869, adőszám: 24109440-2.4f), me|y a|apján a ,,A
Giusto Kamaľazenekaľbó| alakult kamaraegyiittes hangversenyei a KesztyÍĺgyáľ Ktiziisségi
H:á'zban,, címiĺ mini-projekt megvalósítására 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesül.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. ápľilis 16.

ahatározat l7. pontja a|apján felkéri a polgármesteľt a támogatásl szerzőďések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. április 20.

a) elfogadja az e|őterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Budapest-Józsefuáros Magdolna
Negyed Pľogram III pľojekt Programalap aktua|izá|t Működési Kézikönyvét és az egyedi pźůyázati
felhívásokat.

b) elfogadja az e|őterjesztés melléklete szeľinti tartalommal az e|őterjesztés mellékletét képező 3 db
pá|yźzati felhívást -,,MNP-III-PA-0|/4" je|upá|yázat. ,,Közösségi Akciók'' tárgyźtban,,'MNP-III-
PA-}Żlf" jeltĺ, ,,Bűnmegelőzési Akciók'' tárgyában,,,MNP-III-PN03l4" je|u pá|yźnat, ,,Sport,
szabadidő, egyéb lakossági pľogramok'' tárgyában - és felkéri a polgármestert a pá|yázati
felhívások j ozsefuaros.hu honlapon történő megjelentetésére.

c) a 19. b) pontban meghirdetett pá|yázati felhívásokhoz kapcsolódó Bíráló Bizottság tagjai
megegyeznek a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |06612014. (IX.29.) és a 301lf0|5'
(III. 3 0. ) számű hatźtr ozatáb an kij e l ö lt szem é lyekke l.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 16.

20. ahatźrozat 1 . pontjźtban foglalt feladatok miatt

a) az onkoľmányzat kiadás 1l107-01 cím műkodési cél és általános taľtalékon belül a Magdolna
Negyed III. Pľojekt szoft programjainak folytatása céltaľtalék e|óirányzatźtról - onként vállalt
feladat _ 60.I75,0 e Ft-ot átcsoportosít a 17604 cím - önként vállalt feladat - dologi e|őirányzatźra
1l.758,0 e Ft-ot, az egyéb működési célú kiadás - működési cé|űtámogatások államháńartáson
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kívülre -előirányzatára8.]61,0 eFt-ot, abeľuházásoke|őirźnyzatára,740,0 eFt-ot, a 11108-02 cím
ťlnanszírozźtsi műkodési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása - önként vállalt feladat _ e|őirányzatára38.9|6,0 e Ft-ot.

b) a Józsefvárosi Szociális SzolgáItató és Gyeľmekjóléti Központ 40103 cím - önként vállalt feladat
- míĺkodési ťlnanszírozási bevételen bel:l'l' az irányítőszervi támogatásként fo|yósított támogatás
ťlzetési szám|án torténo jóváírása e|őirányzatát 38.916,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás

eloirányzatát ff.222,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájźru|ási adő
e|őirányzatát 5.400,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatźú ||.f94,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: a) és b) pontok esetében 2015. április l6.

2|. ahatározat 17 ' pontjában foglaltak miatt

a) az onkormányzat kiadás ||604 címen belüI _ önként vállalt feladat _ do|ogi e|őirányzatárő|_
Program a|ap - |0.341,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb működési céIú kiadás - működési célú
támogatások á||amhánartźson kívülre e|őirźnyzatára 8.043,4 e Ft-ot, irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat _ e|oirányzatźra2.f97,6 eFt-
ot.

b) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40l03 cím - ĺinként vá|lalt feladat
- működési ťsnanszírozási bevételen belu| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźtm|án történő jőváirása e|őirányzatźń és a kiadás személyi juttatás e|oirányzatát l.578'5 e
Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájtru|ási adó e|őirányzatát4f5,7 e Ft-tal, a
kiadás dologi e|őirányzatátf93,4 e Ft-tal megemeli.

c) felkéri a polgármestert, hogy a koltségvetésről szóló ľendelet következő módosításánál a
határ ozatban fo gl altakat vegye fi gyel embe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) és b) pontok esetében 2015. ápri|is 16', c) pont esetében a költségvetésről szóIó

rendelet következo módosítása

A Rév8 Zľt., a és a Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és
Gvermekióléti Ktiznont tá'jékoztatálsa alapján: a Magdolna Negyed Progľam III. hatĺridő
módosítására vonatkozó kérelem elfogadásľa, a módosított Támogatási Szeľződés aláíľásľa
keľĺilt. Ezze| egyiitt a|áírásra keľüItek az eg.yes pľojektmegvalósító szeľvezetek - Rév8 Zľt.,
Józsefuáľosi Ktizösségi lJázak Nonpľofit Kft., Józsefváľosi SzociáIis Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Ktizpont - megbízási szeľződéseinek módosításai az új határĺdő és az egyes pľojektelemek 2015. év
végéig taľtó feladatellátásának tekintetében. A|áírásľa keľiiltek a Progľamalap keľetében kiírt
pá|y ázatok nyerteseive| a Tám o gatási Sze ľződések.

A Pénziievi Ügvosztáty táłjékoztatása alapján: a Képviselő-testiilet 94/f015. (N.16.) számú
határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a 2015. évi ktittségvetésľől szóló
6/2015. G.20.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáľól szóló 22120|'5. (v.18.) łinkormányzati
rendeletben végľehajtásľa kerĺilt.

Javaslat a Józsefvdrosí Köziisségi Hdzak Nonproftt Kft. átalakulásával kapcsolatos
t ulaj do no s i dö ntés e k meg ho zataldr a

100/20ls. GV.16.)
A Képviselő-testiilet, mint a Józsefuárosi Közösségi Hźzak Nonprofit Kft. és a JóHíľ Józsefuárosi
Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprof,lt Kft. egyszemélyes tulajdonosa, a|apítőijogkörében
e|jźtrva úgy dönt, hogy
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1. a JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. és a Józsefvárosi
Közösségi HázakNonprofit Kft., mint osszeo|vadással megszíĺnő társaságok,f0|4, december 31-ei
fordulónapra elkészített vagyonmérleg és vagyonle|tár tetvezetet, a határozat l. mellék|ete szerint
elfogadja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. április 16.

2. elfogadja a határozat 2' mellékletét képező Eryestilési szerződésÍ és felkéri a JóHír Józsefváľosi
Média, Rendezvény és Galéľia Központ Nonprofit Kft., valamint a Józsefvárosi Közosségi Házak
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét annak a|áírásźra.

Felelős: a Józsefuárosi KözösségiHázak Nonprofit Kft. és JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és

Galéria Központ Nonprof,rt Kft. ügyvezetoi
Határido: 2015. ápľilis 16.

3. elfogadja a határozat 3. mellékletét képező egységes szerkezetu alapszabá|ý és felhatalmazza a
polgármestert annak a|áír ásár a'

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április |6. aza|apszabá|y a|áirása 2015. április 20.

4. af0|5. évi köItségvetésről sző|ő 612015. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében a l1804
cím JóHír Józsefuáľosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ Nonprofit Kft. címet 2015. augusztus
01. napjával torli, továbbá a 11805 cím Józsefuárosi Közösségi Házak Kiemelten Kozhaszntl
Nonprofit Kft. elnevezést 2015. augusztus 01. napjától módosítja Józsefváľos Közosségeiéľt
Nonprofi t Zártkoru Részvény Társaság elnevezésre'

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április l6.

5. az egyesülés során szükséges cégjogi intézkędések megtételére a Józsefuárosi Kĺjzösségi Házak
Nonprofit Kft-t jelöli meg.

Felelős : Józsefu áľos i Közö ssé gi Házak Nonprofi t Kft . i'igyvezető
Hatáľido: 20 1 5. június 30.

6. felkéri aJőzsefvárosi KözösségiHázak Nonproťlt Kft. ügyvezetőjét, hogy a döntés meghozata|átőI
számitoÍt nyolc napon belül a Cégközlönynél közlemény közzétételét tegye meg a két egymást
követő |apszámban.

Felelős: a Jőzsefvárosi KözosségiHázak Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő: a döntést követő 8 napon belül

A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft. és a GazdálkodásÍ Üevosztálv tájékoztatása
alapján: a JKII lfft. és a JóHír Kft. 2015. februáľ 19-én hozott alapítói határozatáxa| zártkörűen
míĺködő részĺ,énytársasággá tiiľténő egyesülésrő| határozott tisszeolvadás útján. A cégbíľósági
bejegyzés feltétele, hogy a Cégktizliinyben kétszeľ megielenjen és fe|hÍvja a hitelezőit, hogľ
ktivetelésüket jelentsék be. A két megielenés megttirtént 2015. május 7. és 1'4. napján. A
cégbíľóságľa a végleges dokumentációk 2015.06.16-án keľü|tek benyújtásľa' a cégbíróság a
Józsefváľos Ktiztisségeiért NonpľofitZrt-t 2015. július 10. napján bejegyezte 2015. augusztus 01.

napi hatá|lyal.
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Jav as lat a mds o db e ép í'té s űí té ffigł e I ő k ume r d k fe lh as auźlds dr a
rr7tf0t5. (v.14.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. atärsashźzak kamera rendszeľ-fejlesztésére pá|yázatot hirdet meg _ oly módon, hogy a nyertes
pá|yáaők részére a kamerfüat téľítésmentesen használatba adja - és elfogadj a az e|őterjesztés 2. sz.
mel lékletét képező pźůy źlzati felhívást.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

2. ahatározat 1. pontja alapján felkéri a polgáľmestert apźůyźzati felhívás Józsefuáros c. ingyenes
önkormányzati lapjában és a wwwjozsefuaros.hu honlapon történő megjelentetésére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 18.

3. a hattrozat 1. pontja szerint eredményesen lefolytatott pźiyźľ;ati eljárást követően felkéri a
polgáľmestert, hogy a nyertes pźiyźľ;ő|ĺJĺia| kösse meg a megállapodásokat a kamerák térítésmentes
haszná|atb a átadásáról és az uzemeltetés fe ltéte leirő l.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. július 30'

4. a fennmaradó, működőképes kamerákat a Kisfalu Kft. részére térítésmentesen használatába átadja
az önkormányzati tulajdonban álló épületek felszerelése és üzemeltetése érdekében.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. július 30.

A Gazdálkodási tigYosztálv tájékoztatátsa alapján: az 1. pontban említett páiyázati felhívásľa két
táľsasház jelentkezetto melyből egy táľsasház aján|ata volt érvényes, melyľől a Váľosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság a 76412015. gn.27.) számú határozatálban diĺnttitt. A megál|apodás
elkészítéséľe a Bizottság dtintését ktivetően keľült soľ.

Zrt. ńjékoztatźsa alapján: a Kisfalu Kft 2015.06.|2-én
megküldte a Gazdálkodási iigyosztá|y részére a 100%"-ban iinkoľmányzati tulajdonban lévő
kameľa elhelyezésľe megieliĺlt épületek listáját, azonban a Képviselő-testtileti határozat
érte|mében előszłir a páiyázatot kellett lefolytatni, és ezt..ktivetően keľül soľ a JGK Zrt. részére
töľténő átadásľa. A fennmaľadó kameľák listáját az Ugyosztály 2015. augusztus 25. napján
átkiildte a JGK Zrt.Igazgatősáęa ľészéľe, jelenteg fotyik a kameľák mĺĺszaki felméľése, mely után
eldönthető, hogy az egyes kameľák melyik iinkoľmányzati tulajdonr'i épĺiletekľe kerülnek
fe|szeľelésre.

Javaslat a Jóaefvdrosi Vdrosĺizemeltetési Szolgdlatfeladatainak jövőbení ellátlÍsdľa

118/201s. (V.14.)
A Képviselő-testiilet, mint a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat irányítő szerve rigy dönt, hogy

l. a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálatot f0I5. június 30. nappal jogutód nélkül megszünteti, és

a költségvetési szerv źita| e||źtott a|źhbi tevékenységeket 2015. július 01 . napjától a Kisfalu Józsefuárosi
Yagyongazdálkodó Kft. ritján |éLttatja el a következok szerint:

a) a vásáľokról, a piacokról' és a bevásárlóközpontokról szóló 5512009. (III' l3.) Korm' rendelet
szeľint piac üzemeltetése: az Uj Teleki téľi Piacot fenntaľtó Budapest Főváros VIII' kerĺ'ilet
Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testíilete á|ta| kijelölt, a piac vezetését, annak
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műkodtetésével, iizemeltetésével kapcsolatos feladatok e||źúása, a fenntartó nevében eljárni
jogosult;

b) termelői piacok üzemeltetése és fenntartása;

c) Józsefuáros közterĹileteinek takaritása, a hulladék rendezett átmeneti elhelyezésének feltételeinek
biztosítása, az illegális hu|ladék-lerakás megelőzése;

d) a terek, parkok magas szinťú élhetőségéľől való gondoskodás, a növényzet fenrftarÍźlsa, aZ
utcablitoľok és a szilĺárd burkolat karbantartásáról való gondoskodás;

e) a kerület kezelésében lévő utak burkolaĺának karbantaľtiísárő|, źi|agmegóvásáról, megújításáról
való gondoskodás.

I a ĺÉĺĺK-Progľamban résztvevő kliensek szttmára a köztisztasźlgi, karbantartói és kertészeti
csopoľtokban munkaszerződés keretében tĺjľténő foglalkoztatás biĺosítása;

g) Budapest Főváros VIII keľület Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében és
fenntartásában lévő közterĹiletek, így kiemelten a parkok és terek teriileteinek Kertiletőrség
munkatáľsaival tonénő élet- és vagyonvédelmi szempontu biztosítása;

h) keľületgondnoki feladatok ellátása;

i) MNP III' elnevezésű pľogľam feladatai köztil a Képviselő-testtilet 94120|5' (rv.ló') számtt
határozatźtbarlfoglalthatáľidőigaza|ábbitevékenységek:
- társadalmi akciók szervezése (lomtalanítás, parkok takaľítása),
- helyi kĺimyezettudatosság elősegítése (zöld udvarok kialakíÍása),
- szom s zéd s ági házf e|llgyel ok fo gl alk o ztatása,
- szomszédsági rendőr program.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. június 30. és 2015. július 0l.

2. felkéľi a polgáľmestert a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat megsziintető okiľatĺának
elkészítésére és jóváhagyás céljából a Képviselő.testtilet elé terjesztéséľe.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testtilet 20l5. június havi iilése

3. felkéľi a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat igazgatőját a K.jt-ben szabá|yozott munkáltatói
értesítés megtételére 20l5. május 31. napjáig, egyűtta| felkéri a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatási
igényeinek fęlmérésére, és az ehhez szükséges pénzijgyi fedezet iránti előterjesztésre'

Felelős : Józsefu áro si Városüzemeltetési S zo lgálat igazgatőja
Hatáľidő: a Képviselő-testiilet 2015. június havi ülése

4. a várostizemeltetési feladatok e||átásźna| összefüggésben megszúnő költségvętési szerv és harmadik
személyek között fennálló szerződésekbe' megállapodásokba szerződéses jogutódként a Kisfalu Kft'
lépjen be.

Felelős: Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szo|gálat igazgatőja, Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: 201 5. július 0i.

5. felkéri a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szo|gá|at igazgatőjźú, hogy 2015. június 30. napjával
szüntesse meg a közfoglalkoztatással kapcsolatosan Budapest Főváros VIII. kertilet Kormányhivatala
Munkaügyi Kirendeltséggel megkötött hatósági szerződéseket.
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FeI e| ős : J ózsefvárosi V ároslizeme ltetés i S zo I gá| at igazgatőj a
Határidő: 2015. június 30.

6. fe|kéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét - mint foglalkoztatőt_f015. évi közfogla|koztatésra vonatkozó
kéľelmek benyújtására, a Budapest Főváros VIII. keľiilet Kormányhivatala Munkaügyi Kirendeltséggel
a hatósági szerzódés és a munkavállalókkal a foglalkoztatási szerzođések megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: kérelem benyújtása 20l5. május 20., foglalkońatási szeľzodések megkcitése 2015. július 0l.

,7 
. fe|kéri a Józsefuárosi Városüzemeltetési SzolgáIat igazgatőját az alábbi intézkedés megtételéľe:

a) a koltségvetési szerv által ellátott feladatok ellátására kotött szerződések átruházására a kovetkezők
szerint: aszerződéses partner írásban tĺjrténő tájékoztattsaafe|adat ellátásának vá|tozásárő|,nyi|atkozat
kérése a szerzodés, megállapodás f0Í5. július 0l-jét kĺjvetően toľténő fenntartásáról, valamint a
szerződések źttruhź.zásáről szóló dokumentumok aláírásra töľténo előkészítésére, az a|áíráshoz szükséges
ügyintézésľe.

b) a megszűno költségvetési szerv esetében intézkedjen:
(i) az iigyiratok átadásźtra - tItadás-átvételi jegyzőkönyvvel és iratjegyzékkel együtt - a Józsefuárosi
Polgármesteľi Hivatal részére, másrészt a vagyon źúadás-átvételének előkészítésére és

lebonyolítására.
(ii) az utólagos elszámolásra adott előlegekkel, ellátmányokkal töfténő elszámolásra.
(iii) a házipénztárában lévő készpénzźi|omány Józsefiuárosi Városüzemeltetési Szolgźiat ťlzetésj
szám|áira tĺjrténő befi zetésére.
(iv) valamennyi ťĺzetési szám|ź|tn lévő pénzösszeg átuta|ására a Józsefuárosi onkormányzat
koltségvetés i szám|ź$ára.
(v) fizetési számláinak megszüntetésére, és ezze| egyidejűleg intézkedjen a ťlzetési szám|áik - a
szám|avezető bank źL|ta|i - 6 havi utókezelésére vonatkoző megbízás előkészítésével kapcsolatos
feladatokra vonatkozóan.
(v1) az eszközĺjk és foľrások tételes teljes körű |e|ttrozásźtra 20l5. június 30-i foľdulónappal, a|e|tár
kiértéke|ésére és a leltározási jegyzokönyv készítésére, és teljességi nyilatkozattal erytitt a

|e|tározásről készült teljes körű dokumentáciő átadźsáraaz onkormányzatrészére.
(vii) a számviteli adatok elektronikus formában nyilvántaľtott adatainak mentésére f0||-20|4. év,
20|5. év és átadás-átvételre történ ő e|ókészítésére és a pľogramok, szoftverek további hasznáIatźnak
biztosítźsára.

Felelő s : Józsefu árosi Váľosüzemeltetési Szolgálat igazgatója
Határidő: a) pont esetében 20i5. június l5., b) pont esetében20|5.június 30.

8. felkéri a polgármestert a megsztĺnő költségvetési szerv költségvetési beszámolójának, k<jltségvetési

maradvány kimutatásának, mérlegjelentésének elkészítésére 20i5. június 30-i fordulónappal.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2015. június 30.

9. a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gźúatnźtl a kötelezettségváIlalás legutolsó időpontja 2015. június
15. napja, kivéve azéletveszéIyessé vált közteľtileti táľgyi eszközökjavittatását, cseréjét.

Fe lel ős : Józsefu áro si Városüzeme ltetési S zol gálat igazgatója
Hatáľidő: 2015. május 14.

A Gazdátkodási Ügvosztá|v tájékoztatátsa alapján: a JőzseÍvárosi Városüzemeltetési SzotgáIat
elnevezésű kiiltségvetési szeľv 2015. június 30. nappal megszűnt, a Magyaľ Allamkincstáľ
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nyilvántaľtásába bejegyezte a megszűnés tényét. A táľgyi eszközök átadására soľ keľült 2015.
június 30. napján.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: a munkaszerződések
megktitésľe keľültek, a kiizfogla|koztatási átszerződés megttiľtént.

Javaslat a gyermekétkeztetěs feltételeit javító fejlesztések tdmogatúsdhoz kapcsollidó
pálydzat benyújtdsára

1f4ĺ20I5. (v.14.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. anemzetgazdasági miniszter á|tal' - a belügyminisńene| és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben - meghirdetett gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt
ptl|yázaton indul a Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda (1082 Budapest, Baross u. 111/b)
melegítő-tálaló konyhájának felújítása céljából az e) pźůyázati a|cé| - vonatkozásában bruttó
3. 000.000 F t beruházási összkĺiltséggel.

Felelős: polgármester
Határido: 20l5. május 14.

f . a) a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések tźlmogatására kiírt pá|yázat benyújtásához
összesen bruttó 750.000 Ft saját forrást biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 1|107-02 cím működési cél és
általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 750.000 Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat _ felújítási e|őirtnyzatára.

c) felkéri a polgármestert, hogy a koltségvetésľől szóló rendelet kĺjvetkező módosításáná| az a)-
b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a) _b) pont esetén 2015. május |4.; c) pont esetén: a költségvetési ľendelet következő

módosítása

3. eredményes pá|yázaÍ. ęsetén vá||a|ja, hogy a támogatásból megvalósu|ő beruházélst a beľuházás
me gvalós ítá sátő| számított 1 0 évig eredeti rendeltetésének megfelelően használj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

4. a határozat 1. pontja a|apjźn fe|hata|mazza a polgármesteľt a pá|yázathoz szükséges
dokumentumok a|áirására és a Magyar Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei lgazgatősága
felé torténő benyújtására'

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május l4.

5. felkéri a polgármestert, hogy sikeľes ptiyźzat, de az igényeltnél kevesebb pá|yázati pénzeszköz
elnyerése esetén a további költségekről tájékoĺassa a Képviselő-testĺiletet és tegyen javaslatot a
költségvetési fedezetére.

Felelős: polgármester
Határidő: a pá|yázat elbírálását követően

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üevosztálv és a Humánszoleáltatási Ügvosztály tíjékoztatása
alapján: A gyeľmekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatásához kapcso|ődő páiyázat a
Gyeľek-Viľág Napktizi otthonos óvoda (1082 Budapest, Baľoss u. 111/b) melegítő-táIaló
konyhájának felújítása céljából2015. jrĺnius l-jén benyújtásľa, majd a kiíľó részérő| befogadásra
keľült. A Nemzetgazdasági Minisztéľium 2015. július 23-án megküldtitt miniszteľi döntésében
aľľól tájékoztatta az onkoľmányzatot, hogy a benyrĺjtott pá|yázat foľráshiány miatt taľtalék
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listáľa keľült. A nemzetgazdasági miniszter az esetlegesen fe|szabaduló forrás teľhéľe 2015.
novembeľ 15-ig dönt a tartalék listára keľĺilt páiyázatokrő|.

A PénzügYi tigyosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 1f4l20|5. (V.14.) számrĺ
hatá'rozatában foglaltak esetében a kłiltségvetés módosítása a 2015. évi kiiltségvetésľő| szóló
612015. (II.20.) tinkormányzati ľendelet módosításáľóI sző|ő 3012015. (vI.26.) tinkormányzati
rendeletben végľehaj tásľa keriilt.

Javaslat önkormdnyzati intézmények dtalakítósdval kapcsolatos dtintések megltozataldra

Í2612015. (v.14.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l.1) a fenntartásában mtĺködő:

a) Gyerek-Virág Napközi otthonos óvodát /székhely: 1082 Bp. Baľoss u 11lib, telephely: l082
Bp. Baross u.9I-93./,

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

c) a Váľunk Rád Napközi otthonos óvodát /1086 Bp. Csobánc u. 5./,

d) Napsugár Napközi otthonos óvodát /l086 Bp. Dankó u.3I.ĺ,

e) a KoszorĹl Napközi otthonos óvodát /1086 Bp. Koszorú u. |4-16./,

Đ HétszínvirágNapkcizi otthonos óvodát/l08l Bp. Kun u. 3./,

g) Mesepalota Napkĺĺzi otthonos óvodát /1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.i,

h) TÁ-TI-KA Napközi otthonos óvodát /l086 Bp. Rákóczi ilt |5.l,

i) Pitypang Napközi otthonos óvodát /1087 Bp. Századost,t |4.l,

j) Szivárvány Napközi otthonos ovodát /szék'he|y:1083 Bp. Szigony u. 18., telephely: l083 Bp.
Tömő u.38/N,

k) Százszorszép Napk<izi otthonos óvodát /1086 Bp. Szuz u. 2.l,

l) Napľaforgó Napkozi otthonos ovodát /l 084 Bp. Tolnai Lajos u, 7 -9 ,l ,

az źi|amháztartásľól sző|ő 20|l. évi CXCV. törvény 1l. $ (3) bekezdése a|apján - tekintettel a
nemzeti köznevelésrol szóló ZDII. évi CXC. törvény 84. $ (7) bekezdés b) pont ba) alpontjára -
2015. augusztus 1. napjtna|, egyesítéssel (<isszeolvadással) torténő átalakítássa| átszervezi.

|.2) A Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos óvodát (székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.) az
Aht. 11. $ (3b) bekezdés b) pontja a|apjän - beolvadásos különválással megszünteti, oly módon,
hogy a megsziĺnő Katica Bölcsode és Napközi otthonos ovodával óvodai jogviszonyban álló
gyermekek nevelését-oktatástú 2015. auguszĹus l. napjától a jogutód Budapest Főváľos VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzat Napraforgó Egyesítefi óvoda Katica Tagóvodája fogja
ellátni, a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovodával bolcsődei jogviszonyban á'||ő

gyermekeket 2015. augusztus 1. napjától a Jőzsefvźtrosi Egyesített Bölcsődék 1089 Budapest,
Vajda Péter utca 3]. szźm alatti telephelyén tagintézményi formában mrĺkcjdő Katica Bĺjlcsőde
fogja ellátni.

Az összeo|vadással 2015. augusztus l. napjával alapított új költségvetési szerv a 13 óvoda egy
székhely óvodaként és 14 tagóvodaként műkodik tovább.
Az új költségvetési szeľv székhelye a Budapest, VIII. ker. Tolnai Lajos u. 7-9.
Az új költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Napraforgó Egyesített óvoda, rĺjvidített elnevezés: Napraforgó Egyesített óvoda.
A 14 Íagővoda neve, címe:
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1. Napraforgó Egyesített óvoda Gyerek-Virág Tagóvodáj a 1O8f Budapest, Baross u. 1 l 1/b.

2. Naprafoľgó Egyesített óvoda Tesz-Vesz Tagóvodája 1082 Budapest, Baľoss u.91-93.

3. Napraforgó Egyesített óvoda Kincskereső Tagóvodája 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.

4. Napraforgó Egyesített óvoda Váľunk Rád Tagóvodája 1086 Budapest, Csobánc u. 5.

5. Naprafoľgó Egyesített óvoda Napsugár Tagóvodája 1086 Budapest, Dankó u. 31.

6. Naprafoľgó Egyesítet óvoda Koszorú Tagóvodája 1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.

7. Napraforgó Egyesíteĺ óvoda Hétszínvirág Tagővodź|a 1081 Budapest, Kun u. 3.

8. Napraforgó Egyesített óvoda Mesepalota Tagóvodája 1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-l5'

9. Napľaforgó Egyesített óvoda ľÁ-ľĺ-re Tagóvodája l088 Budapest, Rákóczi út 15.

10. Napraforgó Egyesített ovoda Piýpang Tagóvodája 1087 Budapest, Százados út 14.

11. Napraforgó Egyesített óvoda Szivärvźny Tagóvodája 1083 Budapest, Szigony u. 18.

12. Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája 1083 Budapest, Tömo u. 38/A.

13. Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája 1086 Budapest, Szuzu. f .

14. Napraforgó Egyesített óvoda Katica Tagóvodája 1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. július 31.

2.) ahatározat 1. pontjában foglaltak a|apján 2015. július 3 1.'napjával visszavonja
a) Aissou Erzsébet a Mesepalota Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb vezetőj

megbízását;
b) Bukovicsné Nagy Judit a Koszorú Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb

vezetői megbizását;
c) Csabainé Lampert Agnes a Százszorszép Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb

vezetői megbizását;
d) dr. Gyurasitsné Puha Ibolya a Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott

magasabb v ezetoi megbízásźú;
e) Gyurkovics Miklósné a Napľaforgó Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb

vezetői megbízásźt;
Đ Husvéth Laura a Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb vezetoi

megbízását;
g) Inotainé Sólyom Eva a Napsugáľ Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb vezetói

megbízását;
h) Juhász Andrea a Váľunk Rád Napközi otthonos ovoda vezetéséľe kapott magasabb vezetoi

megbiz'źsát;
i) Kakuja K|źra a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb

vezetói megbízásźlt;
j) Matisz Lász|őné Szivárvány Napkĺizi otthonos ovoda vezetéséľe kapott magasabb vezetói

megbízását;
k) dr. Tárnokiné Joó Ildikó TA-TI-KA Napkcizi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb

vezetoi megbízásźú;
l) Tavaszi Józsefné Kincskereső Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb vezetoi

megbizását;
m) Váradiné orosz Agnes a Pitypang Napközi otthonos ovoda vezetésére kapott magasabb vezetői

megbízását

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 5. július 3 1.
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3.) óvodavezetői pá|yázatot je|entet meg a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat
Napraforgó Egyesített óvoda vezetői álláshelyére azelőterjesztés 17. me|léklete szerintitartalomma|.

Fele|ős: poIgármesteľ
Határidő: 2015. május 31.

4.)tagintézményvezetoi megbízást adf015. augusztus 0l. - 20l5. december 31. közötti időszakra:

a) Aissou Erzsébetrészére a Napľaforgó Egyesített óvoda Mesepa|ota Tagóvodája /1085 Bp. Somogyi
B. u. 9-15.l intézmény szervezési feladatainak e||átásáĺa. A besorolás a|apjźn| szo|gá|ő fizetési
osztá főiskolai végzettségű Mesterpedagógus / l4. flzetési Í-okozat az a|ábbl l |letmenn

IIletmény 397 799 Ft
Vezetői pótlék
tagintézményvezetói pótlék méľtéke főiskolai
illetményalap 20 oÁ-a

33 150 Ft

Osszesen 430.949

Mindösszesen kerekítvę 430.900 Fr

b) Bukovicsné
Koszoľú u.

fizetési oszt

Nagy Judit részére
|4-|6.ĺ intézmény

a Napraforgó Egyesített ovoda Koszoľú Tagóvodája /1086 Bp.
szervezési feladatainak e||áttźsára. A besorolás alapjául szo|gá|ő

c)

i osztálv esvetemi II. l 13. fizetési fokozat azalábbii
IIletménv 355 473 Ft
Vezetői pót|ék
tagintézményvezetői pótlék mértéke egyetemi
illetménvalap 20 oÁ-a

36 459 Ft

Osszesen 39193f Ft
Mindösszesen kerekítve 391.900 Ft

Csabainé Lampert Ágnes részére a Napľaforgó Egyesített óvoda Szźzszorszép Tagóvodája 11086

Bp. Szíiz u. f.l intézmény szervezési feladatainak ellátására. A besorolás alapjául szolgáló ťlzetési
osztźůy főiskolai végzettségű Pedagógus II. l If ' fizetési fokozat az a|ábbi illetménnyel:

Illetménv 314 925 Ft
Yezetői pótlék
tagintézményvezetői pótlék mértéke főiskolai
illetménvalao f0 %o-a

33 150 Ft

Osszesen 348 075 Ft
Mindösszesen kerekítve 348 100 Ft

dr. Gyuľasitsné Puha Ibolya részére a Napraforgó Egyesített óvoda Gyerek-Virág Tagővodája
l|O8f Bp. Baross u III/b/ intézmény szervezési feladatainak ellátására. A besorolás alapjául

szolgáló fizetési osztá|y fóiskolai végzettségu Pedagógus II. l |2. ťĺzetési fokozat az a|ábbi
ilr

Illetménv 339 788 Ft
Yezetői pótlék
tagintézményvezetói pótlék mértéke főiskolai
illetménvalap 20 %o-a

33 150 Ft

Osszesen 37f 938 Ft
Mindösszesen kerekítve 372 900 Ft

Husvéth Laura részére a Napraforgó Egyesített óvoda Hétszínviľág Tagóvodája /1081 Bp. Kun u.

3.l intézmény szervezési fęladatainak e||źúására. A besorolás alapjául szo|gá|ő fizetésí osztáIy

főiskolai végzeÍtségu Pedagógus I. l 5. ťlzetési fokozat az a|ábbi illetménnyel:
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g)

Illetménv f3f 050 Ft
Yezetői pótlék
tagintézményvezetői pótlék météke főiskolai
illetménvalap 20 oÁ-a

33 150 Ft

Osszesen 265 200 Ft
Mindösszesen kerekítvę f65.f00 Ft

Inotainé Silyom Eva részére a Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár Tagivodája /1086 Bp.
Dankó u.3|'l intézmény szervezési feladatainak e||átására. A besorolás alapjául szolgáló fizetési
osztálv foiskola s ll. i ] 5. tlzetésl tokozat az a|ábbl llletménnvel:

[lletménv 339 788 Fr
Yezetői pótlék
tagintézményvezetői pótlék ménéke főiskolai
illetménvalao f0 %o-a

33 150 Fr

Osszesen 37f 938 Ft
Mindcisszesen kerekítve 312 900 Ft

Juhász Andręa részére a Napraforgó Egyesített óvoda Várunk Rád Tagóvo dája l|086 Bp. Csobánc
u. 5.l intézmény szervezési feladatainak ellátására. A besorolás alapjául szo|gtiő fizetési osztá'|y
fóiskolai végzettségii Mesterpedagógus / 9. fizetési fokozat az a|ábbi illetménnyel:

Illetménv 356 361 Ft
Yezetői pótlék
tagintézményvezetói pótlék méľtéke főiskolai
illetménvalap 20 oÁ-a

33 150 Ft

Osszesen 389 511 Fr
Mindösszesen keľekítvę 389 500 Ft

h) Kakuja K\ára részére a Napraforgó Egyesítet óvoda Katica Tagóvodája /t089 Bp. Vajda Péter u.

37.ĺ intézmény szervezési feladatainak ellátására. A besorolás alapjául szo|gá|ó fizetési osztá|y
I M Íizetési Íbkozat az alź,};bi i

Illetmény 446 620 Ft
Yezetol pótlék
tagintézményvezetői pótlék mértéke egyetemi
illetménvalap 20 oÁ-a

36 459 Ft

Osszesen 483 079 Ft
Mindösszesen kerekítvę 483 100 Ft

egJetem

Đ Matisz Lász|őné részére a Napraforgó Egyesített óvoda Szivárvány Tagóvodája /1083 Bp' Szigony
u. 18./ intézmény szervezési feladatainak e||źttására. A besorolás alapjául szo|gtiő fizetési osztá|y
főisko lat vé 0. tizetésl lokozat az a|źbbl l

Illetménv 364 649 Ft
Yezetói pótlék
tagintézményvezetői pótlék mértéke főiskolai
illetménvalao f0 %o-a

33.150 Ft

Osszesen 397.799 Ft
Mindĺjsszesen keľekítvę 397.800 Ft

dľ. Tárnokiné Joó Ildikó részére a Napraforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tagóvodája /l086 Bp.
Rákóczi ifi 15./ intézmény szervezési feladatainak e||áttsára. A besorolás a|apjźntszolgáló ťĺzetésj
osztá|y főiskolai végzettségu Pedagógus II. / |5 fizetési fokozat az alźtbbi illetménnyel:

i)



IlIetmény 339 788 Ft
Yezętői pótlék
tagintézményvezetői pótlék mértéke főiskolai
illetménvalap 20 %o-a

33 150 Fr

Osszesen 372 938 Ft
Mindösszesen kerekítvę 372 900 Ft

k) Tavaszi Józsefné részére aNapraforgó Egyesített óvoda Kincskereső Tagóvodája /l089 Bp. Bláthy
ottó u. 35.l intézmény szervezési feladatainak ellátására. A besoro|ás alapjául szolgáló fizetési
osztá főiskolai II. / l5 fizetési fokozat aza|ábbi i|letmén

Illetménv 339 788 Ft
Yęzetői pótlék
tagintézményvezetói pótlék mértéke főiskolai
illetménvalao 20 Yo-a

33 150 Ft

Osszesen 37f 938 Ft
Mindösszesen kerekítve 37f 900 Ft

r) Váradiné
Százados

orosz Agnes részére a Napraforgó Egyesített óvoda Pitypang Tagóvodája /1087 Bp.
tÍ 14.l intézmény szervezési feladatainak e||átástra. A besorolás a|apjául szolgáló Íizetési

napjával

z5

osztá főiskolai izetést tokozat az altlbbĺ l lletménnvel :

Illetménv 5./.J Zr5 Ft
Yezetői pótlék
tagintézményvezetői pótlék méľtéke főiskolai
illetménvalap f0 %o-a

33 150 Fr

Osszesen 356 363 Ft
Mindcĺsszesen keľekítve 356 400 Ft

m) Kassitzky Gábor Gézźné részére a Naprafoľgó Egyesített óvoda Tesz-Vesz Tagóvodája /l082 Bp.
Baľoss u.91-93.ĺ intézmény szervezési feladatainak e|Itúására. A besoľolás alapjául szo|gtúő fizetésj
osztźl toiskolar P|/14 az alábbl llletmén

Illetmény 306 637 Ft
Yezetői pótlék
tagintézményvezetői pótlék méľtéke fóiskolai
illetménvalao 20 Yo-a

33 150 Ft

Osszesen 339 787 Ft
Mindösszesen kerekítve 339 800 Ft

n) Schön Ivánné részére a Napraforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvodája /1083 Bp' T<jmő u.

38/A.l intézmény szeľvezési feladatainak e||átźsára. A besorolás alapjául szolgáló fizetési osztźiy
főiskola fizetési fokozat az alábbi illetménnvell vészettsésű Pedasósus l. / l l. tlzetesl toKozataza t

Illetménv 28r 774
Yezetői pótlék
tagintézményvezetői pótlék mértéke fóiskolai
illetményalap f0 %o-a

33 1s0

Osszesen 314 924
Mindösszesen kerekítvę 314 900

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. augusztus l.

5.) javasolja a Napraforgó Egyesített ovoda leendő vezetőjének, hogy 2015. augusztus 01.

Gyuľkovics Miklósnét bizza meg az ővoda vezető-helyettesi feladatainak ellátásával.



FeIelős: polgármester
Hatźtridő: 20 1 5. július 3 1.

6.) az egyesített óvoda intézményvezetójének kivételével a magasabb vęzętők kötelezo óraszámát az
alábbiak szerint határ ozza me g:

intézményvezető-helyettes: |4őralhét
tagintézmény-vezető: |4 őralhét (5-6 csoportos tagóvoda esetén)

Felelős: polgármeste, '5 
őralhét (3-4 csoportos tagóvoda esetén)

Határidő: 2015. augusztus l.

7.) A Képviselő-testület, mint a Józsefuárosi Intézményműködtető Kozpont irányító szerve úgy dont,
hogy a Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Központ által ellátott alábbi közfeladatokat20-|5.június 15.

naptól a Kisfalu JózsefuárosiYagyongazdálkodó Kft. útján \áttatja el _ figyelemmelaz Aht. 3/A. $ (2)
bekezdésében foglaltakra, me|y szerint a kozfe|adatok ellátásában á||amháztaľtáson kívtili szervezet
jogszabályban meghatározott ľendben közreműkodhet

a) Az onkormányzat tulajdonában álló, a KLIK részére haszná|atba adoÍt, titalźlnos iskolák
elhe lyezését szo I gál ó i n gatl anok vonatkozásáb an az alább i fe l adatok :

Gondoskodik az ingatlan rendeltetésének megfelelő, a hatályos köznevelési, tűzvédelmi,
munkavédelmi és egészségügyi előíľások szerint toľténő üzemeltetéséről, karbantartásáről, ezen
belül különösen az alábbi feladatok ellátásáról:
- az ingatlan takarítása,
- az ingat|anhoz (pl. játszóudvar, spoľtudvaľ, stb.) tartoző zo|dterületek fenntartása, karbantartása,

gondozása,
- portaszo|gźilat uzemeltetése'
- épületkarbantartási feladatokellátása,
- rovar és káľtevő mentesítés,
- gépészetikaľbantaľtás,
- kéménye||enőrzés,
- közműszo|gźitattsok intézményeken be|u|i zavaľtalanságának biĺosítása és az uzemzavar

elhárítás, kozuzemi száml'étk ťlzetése,
- tuzvédelmi feladatok ellátása: ruzo|tő készülékek ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálat és

mérés, tuzje|ző rendszer műkodtetése, karbantańása, és egyéb kĺĺtelezo e|őírások szerinti
feladatok biztosítása,

- Losonci Téri Altalános Iskolában (VIII. Bp., Losonci tér 1.) esetében a tanuszoda működésének
biztosítása, mely magában'foglalja a karbantaftást és az uzemzavar elhárítást is'

- Vajda Péter Enek-zenei A|ta|ános és Spoľtiskola (VIII. Bp.' Vajda P. u.25-3l.) Sportsátor
működésének biztosítása, mely magában foglalja a karbantartźstés azuzęmzavar elhárítást is,

- szabadkapacitásokhasznosítása.

b) Az ővodák tekintetében az a|ábbi ĺizemeltetési, működtetési tevékenységeket |étja e|:

- azingat|aĺlhoztartoző zöldterületek (pl. játszóudvaľ' stb.) fenntartása' karbantartása, gondozása
- aZ intézmények zavarta|an működéséhez sztikséges épület-, berendezés és ęszközok

kaľbantaľtási feladatainak ellátása,
- közműszolgáltatások intézményeken belüli zavarta|anságźnak biaosítása és az uzemzavar

eIhárítás,
- hulladékkezelés,
- tuméde|mi feladatok ellátása: ťuzo|tő készülékek ellenőrzése, szabványossági fe|n|vizsgálat és

mérés, tllzje|ző rendszer működtetése, karbantartása, és egyéb kotelező e|óirások szerinti
feladatok b iztosítása,

- rovar és káľtevő mentesítés,
- gépészeti karbantaľtás,
- kéményellenőrzés.

Felelős: polgármesteľ
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Határidő: 20l5. május 14.

8.) a Jőzsefvárosi Intézménymiĺködtető Központ engedé|yezett álláshelyeinek számát 20l5. június
l5. napjától 50,5 álláshelyben határozza meg (címeken belül: 72l0l címen f3,5 fő,1210f címen 0,
,7f|03 címen 27 fő).

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. június 15.

9.) felkéri a Józsefoárosi Intézményműködtető Kozpont igazgatőját a Kjt-ben szabá|yozoÍt munkáltatói
értesítés megtételére 2015. május 15. napjáig, egyúttal felkéri a kozalkalmazottak továbbfoglalkoztatási
igényeinek felmérésére.

Felelős: Józsefuáros i Intézményműködtętő Központ igazgatőja
Határidő: a Képviselő-testület 20 1 5. június havi ülése

10.) a határozat 7.) pontjában foglalt feladatokkal összefüggésben fennálló szerzodésekbe
szerződéses jogutódként a Kisfalu Kft. lép be.

Felelős: JózsefuárosiIntézménymÍĺködtető Központ igazgatőja, Kisfalu Kft. üg1rvezetője
Határidő: 20l5. június 15.

l 1.) fe|kéri a Józsefuáľosi Intézményműködtető Központ igazgatőjźú aZ alábbi intézkedés
megtételéľe:
a) a költségvetési szerv źúta| e||átoÍt feladatok e||ttźsára kötött szerződések átruhźnásáta a
következők szerint: a szerződésęs paľtner íľásban történő tź|ékoztatása a fe|adat ellátásának vá|tozźtsáről,
nyi|atkozat kérése a szetződés' megállapodás 2015. június 15-ét kovetően történo fenntartásáról,
valamint a szerzodések átruházásáról szóló dokumentumok a|áirásra torténő előkészítésére. az
a|áiráshoz szükséges ügyintézésre.
b) a Vagyon átadás-źLtvételének előkészítésére és lebonyo|ítására.
c) az eszkozök és források tételes teljes koriĺ |e|tározására 20l5. június 14-i fordulónappal, ale|tár
kiéľtékelésére és a |e|tározásijegyzőkönyv készítéséľe, és teljességi nyi|atkozattal egyĹitt a|e|tározásrő|
készült teljes körű dokumentáciő źtadására az onkormányzat részére.

Fe l e l ő s : J ózs efv áro s i Intézményműkö dtető Kö zp ont igazgatőj a
Határidő: 20l5. jlinius 14.

I2.) kifejezi azon szándékát, hogy a Józsefuárosi Intézménymíĺködtető Központot 2015' augusztus 0l.
napjźxa| az á||amhtńartásról sző|ő f0| 1. évi CXCV tĺirvény l1. $ (3) bekezdése a|apjźtn beolvadással
egyesíti a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizponttal, ezá|tal a beolvadó
költségvetési szerv 20l5. július 3l. napján megszűnik és általános jogutódja a Jőzsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. július 31.

l3.) a fenntartźsábanműködő Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda, a Kincskereső Napközi otthonos
óvoda, a Váľunk Rád Napközi otthonos Ővoda, a Napsugár Napközi otthonos Ővoda, a Koszorú
Napközi otthonos óvoda, a Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda, a Mesepalota Napközi otthonos
ovoda' a TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda, a Pitypang \apközi otthonos ovoda, a Szivárvány
Napközi otthonos óvoda, a Százszorszép Napközi otthonos óvoda, a Napraforgó Napközi otthonos
ovoda és a Katica Bölcsóde és Napközi otthonos ovoda megszüntető okiratát az e|őterjesztés l-13. sz.
me l lékletében fo glalt tartalomma|, 20 I 5 . j úlius 3 I -i hatti|y a| jóv áhagyj a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 5. május l 4.
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l4.) a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefvárosi onkoľmányzat Napraforgó Egyesített Ővoda a|apító
okiratát az előterjesztés 14. sz. mellékletében foglalt tańalommal, a Józsefuáľosi Egyesített Bolcsődék
módosító okiratát és a módosítássa| egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát az e|őterjesztés 15-16.
sz. mellékletében foglalttartalommal,f0|5. augusztus l. hatál|yal jőváhagyja.

FeIelős: polgármester
Határido: 20l5. május 14.

15.) felkéri a polgármestert, hory a képvise|o-testüIet 20l5. júniusi ľendes iilésére terjessze be:

a.) az egyesített óvoda Szervezeti és Műkodési Szabályzatának, az egyesített óvoda |étrehozásának
fedezetére, af015l2016. nevelési évben indítható óvodai csopoľtok számának és maximális létszám'
tűllépésének meghattlľozźsáva| egyidejiileg aZ egyesített óvoda engedélyezett álláshelyeinek
meghatár ozására vonatkozó j avaslatot,

b.) a Józsefuárosi Egyesített BöIcsődék Szervezeti és Miĺködési Szabályzatának, Szakmai programjának,
valamint engedélyezett álláshelyeinek meghatározästtra vonatkozó javaslatot,

c.) a Józsefuárosi Intézményműködtető Kozpont 20l5. június 15-i feladatátadással kapcsolatos
munkajogi intézkedések fedezetére és alapító okirat módosítására, valamint feladat ellátás
szerződéses formájár a, kęretére vonatkozó j avasl atot,

d.) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Műkodési
Szabá|yzatának valamint engedé|yezett álláshelyeinek meghatározására vonatkozó javaslatot,

e.) a határozat 12.) pontjában foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzugyi
feltételekľe vonatkozó javaslatot.

Felelős: polgármester
Határidő: a képviselő-testület 2015. júniusi rendes ülése

16.) felkéri ahatározat l.) pontjában foglalt intézményekvezetőit, mint átadó munkáltatót az Mt-ben
szabá|yozotĹmunkáltatói értesítés megtételére a munkáltató személyében bekövetkező vá|tozásrő| 20|5.
jú|ius 15. napjáig.

Felelős: óvodavezetők
Határidő: 20l5. július 15.

|7.) felkéri intézkedésre az 1.I.)-1.f) pontban foglalt intézmények vezetőit az ővodavezeÍő-
helyettesek magasabb vezetoi megbízásának 20 1 5. július 3 l . napjával ttĺrténő visszavonása tekintetében.

Felelős: óvodavezetők
Határidő: 20 1 5. júIius 3 1.

l8.) felkéri a polgármestert az Mt-ben szabá|yozott munká|tatói értesítés megtételére 2015. július 15.

napjáig a munkáltató személyében bekövetkező vá|tozásrő| a határozat l.l.)-1.2) pontjában foglalt
intézmény ek vezetői tekintetében

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. július l 5.

19.) felkéri a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ igazgatőját, hogy 2015. június |4' napjźna|
szüntesse meg a közfoglalkoztatássa| kapcsolatos munkaszerződéseket, valamint Budapest Főváros
VIII. kerület Kormányhivatala Munkatigyi Kirendeltséggel megkötött hatósági szerződéseket.

Felelős: Józsefuáľosi Intézményműködtető Központ vezetője
Határidő: 20 l 5. június 1 5.

26



20.) felkéri a Kisfa|u Kft. ügyvezetójét - mint fogla|koztatőt-2015. évi. közfogla|koztatásravonatkozó
kérelmek benyújtására (33 fó), a munkaügyi központtal a hatósági szerződés és a munkaváIlalókkal a
foglalkoztat ási szerződések megkotésére;

Felelos: Kisfalu Kft. tigyvezetője
Hatźtridő: 20 1 5. június 14.

2I.) fe|hata|mazza a polgármestert ahatározatban meghatározott dokumentumok a|áírására és az a|apitő
okiratok tekintetében a Magyar Allamkincstár esetleges hiánypótlási felszóIításának te|jesítésére azza|,
lrogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozalta|nem lehet ellentétes és az alapitő okiratokat lényegi -
he|yreigazítási kérdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem módosíthatja.

Felelos: poIgármester
Határidő: 2015. május 31.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv, a Jegyzői Kabinet SzeméIyiigyi Iroda és a Józsefváľosi Szociális
Szo lgáltató és Gyeľm eki óléti Kiizpo nt tájékoztatálsa alapj án :

t.,2.o 4., 6., 16-17. pontok: Az óvodák vezetőinek tájékoztatálsa a Képviselő-testiilet döntéséľől
2015. május 27-én megttiľtént. A vezet(ji megbízás visszavonásáról, valamint az rĺj tagintézmény-
vezetői megbízásľóI szóló munkáltatóĺ intézkedések átadása _ a szabadságolások miatt - Sántha
Péteľné alpolgáľmesteľ áItal 2015. júlĺus 31. napjáig megtörtént. A személyi anyagok átadás-
átvétele a jogutód munkáltató - az egyesített óvodavezető - ľészére 2015. augusztus 3. napján
ttiľtént meg.
3. pont: A Napľafoľgó EgyesÍtett óvoda óvodavezetőĺ álláshelyére a páiyázat meghiľdetésľe
keľült. A'pá|yánat eredményéľől a Képviselő-testület|54lf015. (vI.25.) sz.hatÁrozatában döntött.
t3-|4.,2ĺ.'pont: A 13 napközĺ otthonos óvoda megszĺintető okiľatai, tová.}bá a Naprafoľgó
Egyesített Ovoda alapító okirata a|áírása és MAK nyilvántaľtásba vétele megtłirtént.
15. pont: Az egyesített óvoda Szervezeti és Mĺĺködési Szabá|yzata, |étrehozálsának
kialakításának - fedezetéľe, a 2015120|6. nevelési évben indítható óvodai csopoľtok számának és
maximáIis létszám tú|lépésének meghatározása, és az intézmény engedélyezett álláshetyeinek
meghatáľozására vonatkozó javaslat, va|amint a Józsefváľosi Egyesített Bti|csődék Szervezeti és
Műktidési Szabá|yzata, Szakmai pľogľamja és az engedélyezett áI|áshelyeinek meghatározásźra,
valamint a Józsefváľosi Szociális és Szolgáltató Kiizpont Szervezeti és Műktidési Szabályzata és az
engedélyezett álláshelyek meghatározására vonatkozó javaslatok a Képviselő-testület 2015. jrĺnius
4-ei és 25-ei üléseiľe keľüItek beteľjesztésľe és a Képvise|ő-testĺĺlet álta| e|fogadásľa.
9' 19. pont: a Józsefváľosi Intézménymíĺkiidtető Ktizpont táiékoztatálsa alapján a Kjt-ben
szabá|yozott munkáltatói éľtesítések megttirténtek, 2015. június 14. napjával a
kiizfoglalkoztatással kapcsolatos munkaszerződések fe|mondása megtörtént.

A Jĺózsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. tájékoztatálsa alapján: az átszerződések megttirténtet
a ktizfoglalkoztatottak átvéte| ľe ke ľültek.

A Pénziieyi Ügvosztálv tájékoztatátsa alapján: a Képviselő-testü|et t26/f015. (v.14.) számrĺ
határozatában foglaltak esetében a megszüntető okiľatok a Magyaľ Államkincstár részére
megkĺildésľe keľültek, a|e|tározással kapcsolatos feladatok, vagyon-átadás átvétel megtöľtént.

Javaslat a Corvin Sétóny Program keretén beliil bérleti jogviszony pénzbeli
megváltással történő megsziintetésére zÁnr tjĺÉs

130t20rs. (vr.04.)
A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest szám a|aIĹi, 2 szoba és 1 félszoba, komfortos, 89 m2 alapteľĺilettĺ lakás
tekintetében K. F. bérlővel fęnnálló bérleti jogviszoný közos megegyezéssel, pénzbeli térítés
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fizetése mellett megszünteti. A pénzbeli térítés összege a forgalmi éÍték 80%-a, azaz
rf ;723.840.-Ft.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. június 4.

f' elfogadja a jelen előteľjesĺés ne|lékletét képező ,,Megállapodás lakásbéľleti jogviszony -
önkormányzati cserelakás felajanlása helyett pénzbeli térítés ťlzetése mellett toľténő -
megszĺintetésérol'' című dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert a megźilapodás
a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. jrinius l 1 .

felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy tegye meg az
áw éte|éhez szĺikséges intézkedéseket.

1. pont szerinti bérlemény leadásához valamint

Felelos: Kisfalu Kft. igazgatőja
lJatáridő af . pont szerinti Megállapodás a|áiräsátől számított 45 nap'

4. az l. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11603 címen beltil - önként vállalt
feladat _ dologi e|őirányzatáról - kiköltöztetés, bontás ... - |f.723,8 e Ft-ot

::*:::-::': : :1iilľ'"'""?:, ;:lł:.',ffiľ,1.ffi-',JJľää:ľ:#::: 
kívü lre e|őir źny zatr a a

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 4.

5. a) az onkoľmányzat kiadás l 1603 címen belül _ ĺjnként vállalt feladat - dologi e|őirźnyzatárő| -
kiköltöztetés, bontás ... - l |.443,4 e Ft-ot, a felújítĺás e|őirányzatárő| 13.332,8 e

Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási céhi támogatások á||amhánartáson kívülre e|őirányzatra
lakás bérleti jogviszony megváltása címén.

b) az Önkormányzat kiadás 11603 címen belül - önként vállalt feladat _ dologi e|óirányzatfuő|
_ kiköltöztetés, bontás Tĺjmő u. 18. - 19.360,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú
támogatások á'||amhéztartáson kívüIre e|őirányzatra lakás bérleti jogviszony megváltása címén.

c) az onkormányzaÍ'kiadás i t603 címen belül - önként vállalt feladat _ dologi e|őirányzatźrő|

- kiköltöztetés, bontás Szigony u. 33. _ 12.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú
támogatások á||amháztartáson kívülre e|óirányzatra lakás béľleti jogviszony megváltása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. jlinius 4.

6. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat 20|5. évi
költségvetéséről szóló rendelet következő módosításáná| vegye figyelembe.

Felelos: polgármester
Határidő: af0|5. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

A Rév8 Zľt., a Gazdálkodási ÜeYosztáIy és a Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
tájékoztatátsa alapján: a ,,Megźt|Iapodás lakásbérleti jogviszony - önkormányzati cseľelalľás
felajánlása helyett pénzbeli téľítés fizetése mellett ttiľténő _ megsziintetéséľől'' címíĺ megállapodás
megktitése 2015. június 15. napján megtörtént, a béľleményt a Kisfalu Kft. 2015. június 29-én
biľtokba vette, a közmíÍvek felé a bejelentések és azintézkedések megtöľténtek.
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Javaslat a Magdolna Negyed Program III. megvalósításához kapcsolódó diintések
megltozatalúra

131ĺ2015. (vI.04.)
A Képviselő-testĺ'ilet úgy dönt, hogy

1' a) T4/4 Tehetséggondozás és a Gfl6 Kirekesztett nők fogla|koztatása és rehabilitációja
projekte|emek végrehajtásának vá|toztatása érdekében módosítja a 94ĺf0I5. (IV.16.) szźlmil
képviselő-testületi haÍározat 6. pontját éshozzźljárll az onkormźnyzat és a Józsefuáľosi Kĺizösségi
Hźzak Nonprofit Kft. között a projektmegvalósító szervezęti feladatokat tarta|maző Feladat-
ellátási szerzódés módosításához az a|źtbbiak szeľint:

SzoIgáltatás 05.31-08.30 08.3 1- 12.3 r Osszesen

GI
A Keszýűgyár Közosségi Ház G| programj ai
(ezen belül: készségfejlesztő képzések, l0
o sztá|yos fę|zárkőnatő képzés)

| 4r7 0,ł< t4I7

Gf

A Keszýűgyár Kozosségi Ház Gf programjai
összesen (ezen belül: áIláskereso klub, ''Üdv a
klubban'', Alacsony isko|ai végzettségűek
stratégiái)

93r
0*

931

Női csopoft +l 581 +1 984 +3 565

Tft
I

Keszty ugy áľ Közo s sé gi Hén pr o gt amjai 5 595 0x 5 595

Tft
I

Kesztyugyttr Közosségi Hźz eszkozok költsége 555 740 l 295

T4/
Át

Tehetséggondozás +t 943 0 +t 943

*Keszsigyár programjai esetében a bérfinanszírozásta Kft. támogatásatarta|mazza.

b) felhatalmazza a polgármestert a 20|5. december 3l. napjáig taľtó Feladat-ellátlási szerződés
módos ításán ak a|źirásźr a.

c) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzatkiadás ||604 címen belül _ tinként vállalt feladat

- dologi kiadások _T4 Szociális programok_ e|oirányzatárő| |.984,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi
- G2 F o g l ak o ztatási pro gram ok _ e|ő ir źtny zatr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 4.

módosítja a94l20I5. (IV.l6.) szám,ű képviselő-testĺileti hatźrozat 5' pontját aza|ábbiak szerint, és
hozzájźlru| a Magdolna Negyed Program III. projekt megvalósításához kapcsolódó alábbi
f éladatokra közbeszer zés i e| i árások |ebonvolításához u a|á.}lbiak szerint

Szolsáltatás 05.31-08.30 08.31-12.31 Osszesen

Ts/2 A Kálvária téri szociális program 3 483 3 119 6 60f

T á|t Szupervízió 1 595 z 127 3 722

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 4'

2.
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3. a) módosítja a Képviselő-testü|et 94lf015. (N.l6.) számű határozat 3. a) pontját az a|źlbbi két
helyiség vonatkozásában a következők szerint: az a|źhbi önkormányzati tulajdonban álló
helyiségeket a meghatározotl funkciókra és időszakban térítésmentesen haszná|atba adja a

Józsefuáľosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. számára, és felkéri Kisfalu Kft-t a haszná|atj

megállapodás elkészítésére.

l. Iroda: Cím: Magdo|na u. 4,7 . (hrsz.:354f1); Funkció: G2l3 Munkába á||ást segíto klubok - Noi
csoport. Időszak: 201 5.06. 1 5. -f01 5'If .31.

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

20t 5 .06.1 5.-fjt 5.r2.3 1 .

b) a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 13. szám a|atĹi onkoľmányzati tulajdonban álló telket

f0I5.|f.31-ig térítésmentesen haszná|atba adja a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
számáraközösségi kert céljára és felkéri Kisfalu Kft-t a haszná|ati megállapodás elkészítésére.

c) felhatalmazza a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. és a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a
határ o zat a-b ) p o ntj a s zeri nt a haszn źńati me gźi|ap o dások al áírás ára.

Felelős: a) pont ęsetén polgármester' Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója, b) pont esetén a
Józsefuárosi Közösségi HázakNonprofit Kft. és a Kisfalu Kft. ügyvezetóje

Határido: a) pont esetén 2015. június 4., b)-c) pont esetén 2015. június 15.

4. a) módosítja a94lf0|5. (IV.16.) számű képviselő-testületi hatźtrozat 8. pontját az a|ábbíak szerint:

megbízza Rév8 Zľt-t a f0|5. augusztus 30-i határidőig tartő pľojektidőszak'ra a ,,T3l4 99-es busz
kísérleti projekt'' és ,,T3l3 Bűnmegelőzési stľatégia, cselekvési terv (viktimizációs survey,

antiszoc. teammunka)'' projektelemek fennmaradó komplex feladatainak teljes körű ellátásáva| a

következők szerint éshozzźýáru| az onkoľmányzat és Rév8 Zrt.kozött a feladatainak e|látásáľa

megkötött megbizási szerződés 3 . számű módosításához:

T3l3 Brĺnmegelőzési stratégia' cselekvési terv:

- a lefolytatott közvélemény-kutatás és szakmai egyeztetések alapján elkészített stratégiához

kapcso lódó szakmai háttér e|emzések elké szíttetése é s lakossági véleményeztetése.

T314 99-es busz kísérleti projekt

- tréningek (buszvezetok, kĺjzterĺilet-feltigyelők, ĺĺnkéntesek, kortárs segítők kommunikációs,
szociális segítő, önvédelmi képzése, konzultációk);

- toleranciát népszerűsítő akciók, workshopok szervezése, tervezési feladatok, nyomtatás, díjak,
gyártźsi feladatok;

- 99-es buszmegállókhoz kapcso|ódó design feladatok, tervezés, kivitelezés.

b) Rév8 Zrt. a hatźnozat a) pondában rész|etęzett feladatok e||tltźlsźLért a ,,T3l3 Bűnmegelőzési
stľatégia, cselekvési terv (viktimizáciős survey' antiszoc. teammunka)'' pľojekt esetében bruttó

1.350eFt,a,,T3ĺ499-esbuszkísérletiprojekt''esetébenbruttó l4.918eFtdíjazásbanrészesül.

c) felkéri a Rév8 Zrt.t a megbízási szerzodés módosításának elkészítésére és felkéri a
po lgármestert annak a|áír ásźtr a.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármester, b) pont esetén Rév8 Zrt.
Határido: 2015. június 4.

5. a 4. pontban foglaltak miatÍ. az Önkormányzatkiadás ||604 címen belül - önként vállalt feladat -
beruházások _ bútorok beszerzése _ e|oirátnyzatźtrő| 3.368,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi - T3

Bűnmegelőzési pľogramok _ előirányzatra a Rév8 Zrt. díjazása címén.
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Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 4.

6. felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a

határ ozaÍban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelos: polgáľmester
Határidő: a költségvetésrő| szóló rendelet következó módosítása

7. a) kezdeményezi az MNPIII projekt befejezési hatáľidejének 2015.08.30-ľó1 20l5.10.l5-re
toľténő módosítását.

b) a határozat a) pontja a|apján kezdeményezi a KMoP-5.I.1lB-|f-k-20i2-000l azonosító
számu, a Budapest-Józsefuáros Magdolna Negyed Program III. projekt Támogatási
Szerződésének módosítását'

c) felkéri a Rév8 Zrt.-t a Támogatási Szerződés módosítas dokumentációjának összeállítására és

benyújtására a Kozręmuködő Szervezet fe|é.

d) felkéľi a polgármesteľt a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum
a|áírására és Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Kozhasznú Kft. részéľe töľténő benyujtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 4.

A Rév8 Zľt. tájékoztatálsa alapján: a Magdolna Negyed Pľogľam III. határidő módosításáľa
vonatkozó kéľelem elfogadásľa, a módosított Támogatási Szerződés aláíľásľa keľĺilt. Aláírásľa
keľiiltek az egyes pľojektmegvalósító szervezetek _ Rév8 Zrt., Jőzsefuáľosi Ktizösségi }Jázak
Nonpľofit Kft. - megbízási és feladat-ellátási szerződéseinek módosításai az egyes pľojekte|emek
2015. év végéig tartĺó feladatellátásának tekintetében.

A Józsefváľosi Köztisséei Házak NonpľoÍit Kft. tájékoztatálsa alapján: a projekt befejezési
hatáľidejének hosszabbítása miatt a szeľződés módosításľa keľĺi|t, így a megvalósítási hatáľidő
2015. decembeľ 31. A kiiltségek fedezetét 2015. augusztus 30-ig a pá|yázati támogatás' 2015.
augusztus 31. és 2015. december 31. ktĺztitti időszakra az Onkoľmányzlt saját foľľásából
biztosítja.
Az onkormźnyzat a tu|ajdonban lévő he|ységeket meghatározott funkciókra és időszakľa,
téľítésmentesen használatba adta a JI(H Kft. számára.E;zen döntés éľtelmében a Kisfalu Kft-ve| a
kiivetkező helyiségekľe Használati Megál|apodás jtĺtt létre:

- Budapest VilI. kerĺilet, Magdolna utca 47. (hľsz.: 3542I); Funkció: G2l3 Munkába állást
segítő k|ubok' Női csopoľt. Időszak: 201 5.0ó. 15. -2015.1f .3l.

- Budapest V[I. keľületo Dankó utca 40. (hľsz.:35477); Funkcĺó: T4l4 Tehetséggondozás.
Időszak: 2015.06.15. - 20|5.|f .31.

- Budapest VIII. keľület, Dobozĺ utca 13. szám alatti telek; Funkcĺó: kiizösségi keľt

A PénzügYi Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet 13112015. (vI.04.) számú
határozatálban foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a 2015. évi költségvetésľől szóló
6/2015. (II.20.) tinkoľmányzati ľendelet módosításáľól sző|ő 30/2015. CvI.26.) iinkoľmányzati
ľendeletben végľehaj tásra keľült.

Javaslat önkormónyzatí intézmények dtalakítósdval kapcsolatos ďtintések meghozatalára

r36/20rs. (vr.04.)
A Képviselo-testtilet ligy dönt, hogy

31



1) a 201512016. nevelési évben indítható óvodai csopoľtok számát az á|ta|a fenntartott Budapest
Főváros VIII. kerü|et Józsefoárosi onkormányzat Napraforgó Egyesített óvodára vonatkozőan az
alábbi ak szeri nt határ ozza me s:

Napraforgó Egyesített óvoda és tagóvodái
Csopoľtok száma
f0l5/f0L6-ban

Naoraforsó Esves tett ovoda székhelvén +

Napraforeó Egyes tett ovoda Gyerek-Virás Taeóvodáia ą
Napraforgó Egyes tett ovoda Tesz-Vesz Taeóvodáia 4
Naoraforsó Esves tett ovoda Kincskereső Tasóvodáia
Napľaforsó Esves tett ovoda Váľunk Rád Tasóvodáia 4
Napraforgó Esyes tett ovoda Napsugár Taeóvodáia 4
Nanraforsó Ewes tett ovoda Koszorú Tasóvodáia 4
Napraforsó Esves tett ovoda Hétszínviľás Taeóvodáia 4
Napraforsó Egves tett ovoda Mesepalota Taeóvodáia 5

Nanraforsó Ewes tett ovoda TA-TI-KA Tasóvodáia 5

Naoraforsó Esves tett ovoda Pitvpans Tasóvodáia 5

Napraforsó Esves tett ovoda Szivárvány Tasóvodáia 4

Naoraforsó Esves tett ovoda Csodasziset Tasóvodáia 3

Naoraforsó Esves tett ovoda Százszorszép Tasóvodáia 6

Naprafoľgó Egves tett ovoda Katica Taeóvodáia 6

osszesen 67

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. augusztus 3 1.

2) engedé|yezi a 20|512016. nevelési év indításánál a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Napraforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Tagóvodájában, a TÁ-TI-KA Tagóvodájában, a Pitypang Tagóvodájában és a Katica
Tagóvodáj ában az alábbiak szeľint:

N.apraforgó Egłesített
ov o d a t ag int é zm ény e in ek
megnevezése

a csoport
megjeĺolése

20 1 5. szentember l -i én /tervezetÍ/
a csopor
ténylegesiszámítc
tt maximális
|étszáma
(fó)

eltérés az Nkt. 4.

melléklete szerinti
maximális csopoľt
|étszźlmtő|
(fő)

Napraforgó Egyesített
Ovoda Mesepalota
Tagóvodája

1
.,

a
J

Kagylóváros
Micimackó
Csingiling

26126
26/f6
27/f7

+i
+1

+f

Napraforgó Eryesített
Ovoda TA-TI-KA
Tagóvodája

l. Afonya
2.Ficänka
3. Kiscsoport

f8/28
f8/f8
27/f7

TJ

+3

+f

Napraforgó Egyesített
Ovoda Pitypang
Tagóvodája

l. Pillangó
2.Iľĺ4.aci
3. Mókus

f8/28
26/26
f7127

+3

+1
|ĄTL

Napľafoľgó Egyesített
Ovoda Katica
Tapóvodáia

5. csoport f4/2',7 TL

JZ



Felelős: polgármesteľ
Határido: 20 l 5. augusztus 3 1 .

3) a) a Budapest Fóváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat Napraforgó Egyesített ovoda
engedélyezett á|láshelyeinek számát 273,5 á||áshelyben - óvodapedagógus 166 fő (1 igazgatő,3
igazgatő-helyettes, 14 tagóvoda-vezetó), l04,5 ál|áshely nevelőmunkát segítő (l3 óvodatitkár, 67
dajka, 24,5 pedagőgiai asszisztens), 3 álláshely adlninisztľatív ügyilrtéző - hatźtrozza meg 2015.
augusztus 0l. napjától az a|ábbiak szerintżIL a 5Zęt lllL.

Napľafoľgó Egyesített Ovoda és tagóvodái
Engedé|yezett
álláshelvek száma

Nanľaforsó Esvesített ovoda székhelvén ))s
Naoraforsó Esvesített ovoda Gverek-Virás Tasóvodáia t7
Napraforsó EsYesített ovoda Tesz-Vesz Tasóvodáia l4
Napraforsó Egyesített ovoda Kincskereső Taeóvodáia 20
Naoraforsó Esvesített ovoda Várunk Rád Tasóvodáia 6.5
Napraforsó Esvesített ovoda Napsusár Tasóvodáia 6.5
Napľafoľgó Esyesített ovoda Koszorú Tasóvodái a 6.5
Naoraforsó Ewesített ovoda Hétszínvirás Tasóvodáia 6.5

Naoraforsó Esvęsített ovoda Mesepalota Taeóvodáia f0
Napraforgó Esvesített ovoda TA-TI-KA Tasóvodáia 20.5
Naoraforsó Esves ített ovoda Pitvoan s Tasóvod ái a 19,5

Naoraforsó Esvesített ovoda Szivárvánv Tasóvodáia 15

Napraforgó Esyesített ovoda Csodasziset Tasóvodáia lf
Naoraforsó Esves ített ovoda Sztzszor szén Tasóvodái a L3

Naoraforsó Esvesített ovoda Katica Tasóvodáia 24

osszesen 273,5

b) felkéri a polgármesteľt, hogy az á||tshe|yekkel kapcsolatos tobbletkĺjltségek meghatározására és

annak koltségvetési fedezetére tegyenjavaslatot a következő képviselő-testĺileti ülésre.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 2015. június 04', b) pont esetében a Képviselő-testület soron kovetkező

ülése

a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedé|yezeÍt |étszźtmźt a Katica Napközi otthonos óvoda és
Bölcsode btilcsődei létszámával - kötelező fe|adate||źtźls érdekében _2015. augusztus 01. napjától
201ó. decembeľ 31. napjáig26 fóve| _ szakalka|mazott 15 fcí, technikai, egyéb ll fó - megemeli,
így a költségvetési szerv kötelező fe|adat engedé|yezett|étszáma |79 főre, önként váI|a|t feladat 5

főľe módosul, cisszes engedélyezett|étszáma 158 főről 184 főre módosul.
Az engedély ezett |étszÁmot 2017 .január l-jétől 1 83 fóben határozza meg.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. augusztus 0l.

jőváhagyja a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatźú, Szakmai
Programját az előterjesztés |-2. számú mellékletei szerinti taľtalommal 2015. augusztus 0l. napi
hatá|yba lépéssel.

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

a) a Piýpang Napközi otthonos óvodában a tornaszoba csoportszobává torténő áta|akításźra és a
tárgyi eszközokbeszerzésére összesen bruttó 1.699,0 e Ft fedezetet biztosít,

b) a Gyeľek-Virág Napközi otthonos ovoda telephelyén (VIII. Baľoss u. 9l.) a tagóvoda-vęzetói
iroda kialakitására és atárgyi eszközĺjk beszerzésére 650,0 e Ft fedezetet biztosít,

4)

s)

6)



7)

c) a Szivárvány Napkĺizi otthonos ovoda székhelyén (VIII' Szigony u. 18.) a tagóvoda-vęzetői
iroda kialakitásźra és a táľgyi eszközok beszerzésére 1.000,0 e Ft fedezetet biztosít,

d) a Napraforgó Napközi otthonos Ővoda (egyesített óvoda székhelye: VIII. To|nal u. 1-9.)
intézményvezetői iroda berendezéséhez,tárgyi eszkozök beszerzésére 700,0 e Ft fedezetet biztosít'

e) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont kĺiltségvetésében 1.000,0 e Ft-ot
b i ĺo sít tárgy i eszkö zok beszęrzésére a fel adatbov ül és miatt,

f) az a)-d) pontban foglaltak miatt az onkormányzat. kiadás ||107-02 cím felha|mozási
céltartalékon be|u| az óvodák minimá|is taneszkoz pótlás - kĺjtelező feladat - előirányzatárő|
4.049,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 160l cím - kötelęzo fęladat _ beruházás e|őirányzatára,

g) aze) pontban foglaltak miattaz onkormányzatkiadás 11107-01 cím míiködési cél és általános
tartalékon belü| az általános taľtalék - kötelező feladat _ e|őirányzatáről l.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ kötelező feladat _ kiadás felhalmozási finanszirozási
kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|ára történő
uta l á sa e|őir źtny zatár a,

h) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40102 cím _ kötelező feladat -
bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen beltil az irányitőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án töľténő jőváirása e|őirźnyzatát és a kiadás beruházás e|őirányzatát
céljelleggel 1.000'0 e Ft-tal megemeli az e) pontban foglaltak miatt,

i) felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló ľendelet következő módosításáná'| az a)-h)
pontban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: a|g) pont esetében 20l5. június 4.; i) pont esetében a költségvetési rendelet következő

módosítása

a) a Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Kĺizpont módosító okiratát és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát az elóterjesńés 3-4. sz. mellékletében foglalt taľtalomma|, f0|5 '

j únius I 5 . hatá||y a| jőv źthagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jrinius 04.

b) fe|hatalmazza a po|gármestert az a) pontban meghatározott dokumentumok a|äírźsźtra és az
a|apítő okiratok tekintetében a Magyar Allamkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának
teljesítésére azza|,hogsla hiánypótlás teljesítése je|enhatározattal nem lehet ellentétes és az a|apítő
okiratokat lényegi -he|yreigazítási kérdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 10.

felkéri a polgármestert az Mt-ben szabá|yozott munkáltatói értesítés megtételéľe 2015. július l5.
napj ái g a mun káltat ő szemé|y ében b ekövetk ező v źitozásr ő|.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július l5.

a) f015. augusztus 01. napjától a Jőzsefvátosi Intézményműködtető Központot (székhely: 1083
Budapest, Baross u. 84.) az á||amhánartásról sző|ő 20|1. évi CXCV törvény 1l. s (3) bekezdése
a|apjźtn beolvadással egyesíti a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizponttal
(székhely: l 08 1 Budapest, Népszínház u. 22'),

b) a beolvadó k<ĺltségvetési szerv 2015. július 3|' napján megszűnik és általános jogutódja a20|5.
augusztus 01. napjától aJőzsefvárosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Központ.
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10)

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

a) a köItségvetésről szóIó önkormányzati ľendelet címľendjét 40109 címmel kiegészíti oktatás-
neve|ési intézmények étkeztetése elnevezéssel,

b) 2015. augusztus 0l. napjátó| a Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont
engedélyezett á||áshelyeinek számát f07 főben hattrozza meg (címeken beltil: 4010l cimen 12 fő,
a 4010f címęn 56 fo, a 40103 címęn 20 fó, a 40|04 címęn 35 fő, a 40105 címen 3f fő, a 40|06
címen |7,5 fő, a 4||0.7 címen 3,5 fő, a 40l08 címen 10 fő, a 40109 címen fl fó).

Felelos: po|gármester
Határidő: a) pont esetében 2015. július 31., b) pont esetében 20l5. augusztus 01.

fe lkéri a Józsefilárosi Intézményműk<idtető Kozpont v ezetőjét

a) a beolvadással egyesített intézmény ingatlan és ingóságainak |e|tározására,_ az átadás-źúvéte|

előkészítéséľe,

b) az Mt-ben szabźiyozoÍt munkáltatói értesítés megtételére a munkáltató személyében
bekövetkező változásról 20 1 5. július l 5. napjáig.

F e l e l ő s : J ó zse fváro s i Intézménym űkö dtető Közpo nt i gazgatőj a
Határidő: a) pont esetében 2015. július 3l., b) pont esetében 2015. jú|ius l5.

a) a feladat e||átáshoz sztikséges tátgyi eszközöket térítésmentesen a Kisfalu Józsefuárosi
Yagyongazdálkodó Kft. ingyeneshasznźúatába adja 2015. június 15. naptól hatźrozat|an időre,

b) az IXK-950 forgalmi rendszámú, aZ xxT-416 forgalmi rendszámú gépjárműveket a
Józsefuáros i Intézményműkĺidtető Kĺizpont az onkormźnyzat tliajdonába adja térítésmentesen,

c) az MDP-097 forga|mi rendszámú gépjárműveket a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gá|at az
onkormányzat tulajdon ába adja térítésmentesen,

d) az IXK-950 forgalmi rendszámú, az XXT-416 forga|mi rendszámú és az MDP-097 forgalmi
rendszámú gépjárművek üzembentartőja 20|5. június 15. napjától a Kisfalu Józsefuárosi
Yagyongazdálkodó Kft.

Felelős: po|gármesteľ
Határidő: 201 5. június 04.

A Képviselő{estület, mint a Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kft. egyszemélyes
tulajdonosa ligy dönt, hogy

l3.1.a) a 99120|5. (N.16.) szźtmű képviselő-testületi határozat f. pontjában elfogadott, a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zártkorllen Működő Részvénýársaság alapszabźiyźnak 8.I.
pontját a Józsefuárosi Intézményműktidtető Központ és a Józsefuárosi VáľosĹizemeltetési Szolgálat
által ellátott feladatok ź"ľvé1r-|ét követően az a|źtbbiak szerint módosítja:

,,A társaság ügyvezetéseként öt főből álló igazgatősźę működik és az igazgatőság tagsai
képviselik a társaságot.''

b) fe|hatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetu a|apszabźt|y a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. június 3 0.

13.2 e|fogadja a határozat mellék|etét képezó, az Onkormtnyzat és a Kisfalu JózseÍVáľosi
Yagyongazdálkodó Kft. között kötendő, 10 évre sző|ő (f0|5. június 15. napjátóI 2025. június 15.

napjáig) közszo|gá|tatási keretszerződést, és a2015.június l5. napjától 2015. december 31. napjáig

11.

lf.

13.
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hatá|yos a kozszolgźtltatáSi keretszerzodés 4. számtl
felkéľi a polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 08.

ĺ3,3 a 12612015. (V.l4.) szämí képviselő-testületi
YagyongazdáIkodó Kft. által ellátott feladatokat
kézbesítői feladatok ellátásával.

mel|ékletét képező szeľződést, valamint

határozat 7. pontjában, a Kisfalu Józsefi'árosi
2015. augusztus 01. napjától kiegészíti a

FeIelos: poIgármester
Hatáľido: 20l5. június 08.

|4. a) a lőzsefvárosi Intézményműködetési Központ 72103 cím - önként vállalt feladat felhalmozási
ťlnanszírozási bevételen beltil az lrttnyítőszewi támogatásként folyósított tźmogatás fizetési
szám|án torténo -jővźtíľása előirányzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás beruhazás e|őirányzatán belül
a Losonci Téri Altalános Isko|a tanuszoda feilesztés e\óirźlnyzatát 3.390.0 e Ft-tal csokkenti.

b) az onkormányzat kiadás 11108-02 cím _ önként vá||a|t feladat - felhalmozási finanszírozási
kiadáson belül az irźnyítőszewi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óiráĺnyzatárő|
átcsoportosít és a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - beruházási eIóiľányzatttra3'390,0 e

Ft-ot a Losonci Téri Általános Iskola tanuszoda fejlesztés címén.

c) az onkormányzatf0I5. évikĺiltségvetéséről szóló rendelet l. számú címrendjét 2015. június 15.

napjától kiegészíti a 11601-01 címmel, melynek címe oktatási intézményi önkoľmányzati
tulajdonťr ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásáva|, karbantaltásáva| kapcsolatos feladatok,
valamint a II60|-0f címmel, melynek megnevezése a nevelési intézményi önkoľmányzati
tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, fenntarÍásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok.

d) a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 7f|0| cím - kötelező feladat - kiadás személyi
juttatás e|óirányzatát f0.]f3,],0 e Ft-tal, a munkaadót terhęlő járulékok és szociális hozzájźru|ási
adó előirányzatát 5.58I,9 e Ft-tal, a dologi e|őirányzatát 7 .9]3,0 e Ft-tal, aberuhźaás e|óirányzatěú
499,0 e Ft-tal, a bevételi ťlnanszirozási bevételen belül a műkodési iľányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szźtmllttn torténő jőváírása e|őirányzatát 34.278,6 e Ft-tal, a
felhalmozási irźtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|án történő jőváírása
e|őirányzatát 499,0 e Ft-tal csökkenti.

e) a Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Központ 7f|0f cim - kötelező feladat _ kiadás személyi
juttatás e|őirányzatát 7 .999,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájárúási adő
e|őirányzatźú f .|49,0 e Ft-tal, a dologi e|őiränyzatát 35.587,0 e Ft-tal, a beruhĺázás e|óirányzatát
855,0 e Ft-tal' a bevételi ťlnanszirozási bevéte|en belül a működési irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváírása elóirányzatát 45'703,0 e Ft-tal, a
felhalmozási irányítőszerui támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jóváírása
e|őirányzatát 855,0 e Ft-tal, a műkodési bevételi e|őirźtnyzattú3f,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

f) a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím - kötelező fe|adat - kiadás személyi
juttatás e|óirányzatát 49,630,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźĄáru|ási adő
e|ólrányzattú |3'345,0 e Ft-tal, a dologi e|óirttnyzatát 81.951,0 e Ft-tal, aberuházás eloirányzatźú
93,0 e Ft-tal, a bevételi ťlnanszírozási bevételen belĺil a miĺködési irányitőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési számlźn történő jőváírésa e|őirányzatát I38.4I3 e Ft-tal, a
felhalmozási irányítószervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|án torténő jőváírása
e|őirétnyzatát93,0 e Ft-tal, a működési bevételi előirányzatát 6.513,0 e Ft-tal csökkenti.

g) az onkormźnyzat kiadás lt108-02 cím - kötelezo fe|adat - műkodési ťĺnanszíroz'ási kiadáson
belül az irányitőszervi támogatásként folyósított tźtmogatás kiutalása e|őirányzatát 224.907,6 ę Ft-

É,,es
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ta|, a felhalmozási finanszíľozási kiadáson beli'i| az irányítőszervi támogatásként fo|yósított
támogatás kiutalása e|oirányzatát |.44],0 e Ft-tal cstjkkenti.

h) a Józsefuárosi Intézménymtĺködteto Központ ,72|01 cím - önként vál|alt feladat - kiadás
személyi juttatás e|őirányzatát l.258,0 e Ft-ta|, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozztljáru|ttsi adó e|őirányzatát 449,0 e Ft-ta|, a bevételi ťlnanszírozělsi bevételen belül a mtĺkĺjdési
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án torténő jővźúrása e|őirányzatát
I.,707.0 e Ft-tal csökkenti'

i) a Józsefuáľosi Intézményműkodtető Központ 72|0f cím - önként vállalt feladat - kiadás
személyi juttatás e|őirányzatát 774,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzźtjáru|ási adó e|óirányzatźúf76,0 e Ft-tal, a bevételi ťlnanszirozási bevéte|en belüI a miĺködési
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváírása e|őirányzatát
1.050,0 e Ft-tal csökkenti.

j) a Józsefuárosi Intézménymíĺködteto Központ 72103 cím - kötelező fe|adat - kiadás személyi
juttatás e|őirányzatát 6.107,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozztýánilási adő
e|oirányzatźú f.068,0 e Ft-tal, a dologi e|őirányzatát 4.877,0 e Ft-tal, a bevételi flnanszírozźsi
bevételen beltil a működési irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án

történő jóváírása előiľányzatát 1 l .896,0 e Ft-tal, a működési bevételét 1.l56,0 e Ft-tal csökkenti.

k) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat - működési finanszírozási
kiadáson belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatźú

14.653,0 e Ft-tal csökkenti.

l) az onkormányzat kiadás 1l601-0l cím - kötelező feladat - dologi előirányzatát 17.165,0 e Ft-
tal megemeli az iskolák RFV gázszo|gá|tatása címén.

m)az Önkormányzat 1160l-02 cím - k<itelező feladat _ dologi e|őirányzattń 8.899,0 e Ft-tal
megemeli az ővodttk RFV gázszo|gá|tatása címén.

n) az Önkormźnyzat kiadás l1107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül a működési
tarta|ék- kötelező feladat _ e|őirányzatźLt 35.f46,7 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11601-01 cím - kĺitelezo
feladat - műkodési célú támogatás źi|amhźztartáson kívüIľe e|óirányzatára a Kisfalu Kft.
kompenzációja címén.

o) az onkormtnyzat kiadás l160l-01 cím - kötelező feladat - kiadás műkĺjdési célú támogatások
áI|amháztartéson kívülre e|őirźnyzatźú |28.92f,8 e Ft-ta|, a felhalmozási célú támogatás

á||amháztartáson kívülre e|őirányzatźú 250,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. kompenzáciőja
címén.

p) az onkormányzat kiadás l1601-0l cím - önként vállalt feladat - műkodési célri támogatás

á||amháztartáson kívĹilre e|óirányzatźlt |4.16|,9 e Ft-tal' a felhalmozási célú á||amháztartáson
kívülľe előirányzatát93,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. kompenzáciőja címén.

q) az onkorrnányzat kiadás t 160l-02 cím - kötelező feladat - miiködési célú támogatás
á||amhźlnartásoĺ kívülre e|őirányzatát 6|.665,4 e Ft-tal, a felhalmozási célri támogatás

á||amhánartáson kívülre e|óirányzatát 1.104,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. kompenzáciőja
címén.

r) az onkormányzat kiadás |I60I-0f cím - onként vállalt fęladat - _ műkcjdési célú támogatás

źů|amhánartáson kívülre e|őirányzatźtt 2.233,5 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. kompenzáciőja
címén.

37



s) a kovetkező évekľe tartós működési kotelezettséget vállal, melynek összege évenként
megközelítőleg 31.958 e Ft, melynek fedezetéül az adőbevéte|eket és az önkormányzati saját
bevételeket jelöli meg.

t) felkéri a polgármestert, hogy a JIK átszervezésébő| adódó felmentés' végkielégítés,
szabadságmegváltásra vonatkozó tobbletigények összegeire és koltségvetési fedezetére ajavaslatot
a következő képviselo-testületi ülésre terjessze elő.

u) felkéľi a polgáľlrrestelt, lrogy a kĺiltségvetésľol szóló kovetkcző ľendc|ct módosításáná|,
valamint a kĺjvetkező évek tervezésénél a határozatban foglaltakat Vegye figyelembe.

Felęlős: polgármester
Határidó: a)-r) pontok esetében 2015. június 04., s) pont esetében a Képviselő-testület soron kovetkező

ülése, t) pont esetében a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása és az azt kovető
évek költségvetési tervezése

A Humánszo|eáltatási Ügyosztály tájékoztatátsa alapján: I-f.,3.a),4. pont: az érintettek ľészéľe
2015. jr'inius 15-én megküldésľe keľü|t a fenntaľtói döntést tarta|maző hztározat, az indítható
óvodai csopoľtok szímára, a maximális csoportlétszám tú||épésére, továbbá a Naprafoľgó
Egyesített ovoda és a Józsefváľosi Egyesített Błilcsőde engedélyezett|étszámáľa vonatkozóan.
3b. pont: az álláshelyekkel kapcso|atos ttibbtetkiiltségek meghatározásáľól a Képviselő-testület
2015. június 25-i ülésén dłinttitt.
5. pont: Az Egyesített Btilcsődék dokumentumainak a|áírása megttiľtént,20ĺ5. augusztus 01.
napjával hatályba léptek.
6. pont: Az éľintett tárgyi eszközök beszeľzése folyamatban van.
7. pont: A Józsefváľosi Intézményműktidtető Ktizpont módosító okiľata és a módosítással

"gyśég". 
szeľkezetbe foglalt alapító okiľata a|áírásra keľĺi|t, melyeket a tvlÁx nyilvántartásba

vett.
9la,b), 10/a) pont: A beolvadás megttiľtént, Lz engedélyezett álláshelyek száma megállapításľa
keľült 209 főben.
A Józsefváľosi Intézményműkiidtető Ktizpont részérő| előkészítésre keľiilt az intézmény ingatlan
és ingóságainak leltáľo zása,_ az átadás-átvétel előkészítése.
Az Mt-ben szabá|yozott munkáItatói értesítés megttirtént a munlľáltató személyében bektivetkező
változásľól 2015. július 15. napjáig.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv és a Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. tájékoztatálsa alapján: a
tárgyi eszköztĺk átadás-átvéte|e 2015. június 15. napján megtłiľtént. A ktizszolgáltatási
keretszerződés és az Eves Szeľződés 2015. június 15. napján a|áírásra keriilt.

A Jeevzői Kabinet SzemélyügYi Iľoda tájékoztatátsa alapján: a 8. pont tekintetében: A JIK
vezetője, Sáfľány József Antal közalkalmazotti jogviszonyľ 2015. június 14. napjával ktizös
megegyezéssel megsziintetésľe keriilt, így a jogviszonyát az éľtesítési ktitelezettség nem éľinti.
Helyettesítéséľe kijelölt áItalános helyetteséľe vonatkozóan az éľtesítést az igazgatő adta ki.
Ktizalkalmazottijogviszonyának megsztintetéséről szóló munká|tatői intézkedés aláíľásľa kerĺilt
2015. júIius 31. napján. Atadásľa - szabadságolás miatt _2015. augusztus 3. napján keľült.
Á JIK gazdasági vezetőjére vonatkozó intézkedés (kinevezés módosítás)' mely a JSZSZGYK-hoz
töľténő jogutódlás tekintetében keľült kiadásľa, 2015. jtúlius 14. napján a|áírásra és a
kiizalkalma zott részére közlésľe keľĺĺlt.

A Pénzüwi ÜeYosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 136lf015. (vI.04.) számrĺ
határozatálban foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a 2015. évi költségvetésľől szóló
6l20t5. (II.20.) tinkoľmányzati ľendelet módosításárő| sző|ő 30/2015. (vI.2ó.) tinkoľmányzati
rendeletben végľehaj tásľa keľült.
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Jav as lat óvo dák fej lesztés éne k támo gatds ára

138/201s. (Vr.04.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. az <jnkormányzatfenntartásában működo napkozi otthonos óvodák karbantartására,fe|űjítására
79.f8f ,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 04.

2. a) a Gyerek-Virág Napközi offhonos óvoda (1082 Bp., Baľoss u. l 1 1/b) felújítási munkálataiľa
összesen l6.100,0 e Ft-ot - kerítés felújítására 5.000,0 e Ft-ot, a játszóudvar teljes fe|tĄításźlra
l0.000,0 e Ft, a teraszgumiburkolatánakhiányző részének pőt|ására, kiegészítéséľe l.l00,0 e Ft

- biztosít.

b) a Gyerek-YirágNapközi otthonos óvoda tagóvodájának (1082 Bp., Baross u. 91.) felújítási
munkálataiľa osszesen 2l.000,0 e Ft-ot- lapos tető felújítasára 1l.000,0 e Ft-ot' a játszóudvar
te|jes felrijítására 10.000,0 e Ft _ biztosít.

c) a Kincskereső Napközi otthonos óvoda (1089 Bp., Bláthy o. u. 35.) II. csoportszobźtjának
parkettázására, fe|űjitásźtra 3.500,0 e Ft-ot biĺosít.

d) a Várunk Rád Napközi otthonos ovoda (1086 Bp', Csobánc u. 5.) felújítási munkálataira
összesen 5.550,0 e Ft-ot - száritőhe|yiségek felújítása, csempézése 650,0 e Ft, az eme|eti mosdó
teljes felújítása 1.900,0 eFÍ., az épüIet belső festése, mźuo|ásaf.600,0 eFt, az udvari szín
tetejének átvizsgá|ása és javítása 400,0 e Ft - biztosít.

e) a Napsugár Napkĺĺzi otthonos óvoda (1086 Bp., Dankó u.31.) felújítási munkálataiľa
összesen 10.800,0 e Ft-ot - az ővoda szennyviz aknáinak felújítása és az udvaron belül a
csőľendszeľ kicserélése 500,0 e Ft, tető felújítása 4.500,0 e Ft' udvari homlokzat vakolatának
felülvizsgá|ata, javitása 2.000,0 e Ft, udvari játék tárolójának bontása, új táľo|ó beszerzése
l.500,0 e Ft, három csopoľtszoba padlójának cseréje l .500,0 e Ft, udvari keľítés javítása 800,0 e
Ft - biztosít.

f) a Koszorú Napközi otthonos ovoda (1086 Bp., Koszoľri u. 14-16.) fehijítási munkálataira
összesen 930,0 e Ft-ot - vezetői iľoda, óvónői o|tözo faljavítás, festés, ajtócsere 480'0 e Ft, a2.
csoport és dajka o|toző fal javítása l50,0 e Ft, ajtók felújítása 300,0 e Ft- biztosít.

g) a Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda (1081 Bp., Kun u. 3.) felújítási munkálataira
összesen 3.100,0 e Ft - tető részleges felújítása 2.f00,0 e Ft, flolszinti csopoftszobákban,
öltozőkben a radiátoľok fa védőrácsainak cseréje 600'0 e Ft, udvari árnyékoló kialakítás
homokozóhoz 300,0 e Ft _ biztosít.

h) Mesepalota Napkozi otthonos óvoda (1085 Bp., Somogyi B. u. 9-15.) felrijítási munkálataiľa
összesen 2.800,0 e Ft - i50 m, alapterületuterasz lefedésére 300,0 e Ft, ablakok cseréjére 2,500
e Ft- biztosít.

i) a Tá-ti-ka Napközi otthonos óvoda (1088 Bp.' Rákóczi út l5.) felújítási munkálataira
<isszesen 5.500,0 e Ft-ot - épi.ileten kívüli csatomavezeték javitása, felújítása 3.000,0 e Ft, teljes
körű festés 2.500,0 e Ft _ bizosít.

j) a Szźnszoľszép Napközi otthonos ovoda (1086 Bp., Szuz u.2.) felrijítási munkálataira
összesen 2.900,0 e Ft-ot - II. épület gyermekmosdó felújítás l.800,0 e Ft, udvar gumitéglázźsa
játszóeszközök a|at|650,0 e Ft, azI. épület emeleti folyosó, négy csopoľt szoba festése 450,0 e

Ft - biztosít.
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k) Szivárvány Napközi otthonos ovoda tagóvodájának (1083 Bp., Tömő u. 38/A)
csoportszobák tisztasági festésére 650,0 e Ft-ot biaosít.

l) a Napraforgó Napközi otthonos óvoda (l084 Bp., Tolnai L' u.7-9.) felújítáSi munkálataira
összesen 6.052,0 e Ft-ot - riasztóľendszer felrijítása 99f,0 e Ft, Víg utcai udvar tég|afa|
kerítésének bontása, új kerítés kialakítása 3,500,0 e Ft, szennyviz e|vezető csövek cseréje,
felújítása 650,0 e Ft, gyermek ciltözők PVC burkolati cseréje 460,0 e Ft, kettő gyermek
vizesblokkban aljzat- és oldalfal burkolatok felújíLása 450,0 e Ft - biztosít.

m) a Katica Bolcsode és Napközi otthonos óvodában (1089 Bp., Vajda P. u. 37.) udvari
gyermekmosdó teljes körű felújítására 400,0 e Ft-ot biĺosít.

n) az a)-m) pontokban foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs 1l107-01 cím általános taľtalék
e|óirányzatárő| 79.f\f ,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l l601 cím - kötelező feladat - felújítási
e|őirźlnyzatára 40.500,0 e Ft-ot, beruházási e|őirányzatära 2.100,0 e Ft és dologi e|oirányzatźra_
karbantaľtásra- 36.682,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következo módosítása

3. felkéri a polgármestert, hogy aSzivárvány Napkozi otthonos ovoda (Szigony u. 18.) másik
épületbe töľténő elhelyezésének lehetőségét vizsgá|ja meg' és az t$ helyszínre és annak
költségeire vonatkozó javaslatot terjessze be a Képviselő-testtilet 2015. szeptembeľi ülésére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. szeptembeľ 30.

4. a) ahatározatf. pontjźtban foglalt munkálatok bonyolítója és műszaki ellenőre a Kisfalu Kft.,
dijazása összesen 2.|84.937 Ft + Afa.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím általános tartalék
e|óirányzatźlrő|2.774,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1601 cím - kötelező feladat _ dologi
e|őirányzatáľa bonyolítasi díj címén.

Felelős: polgármester
Határido: f075. szeptembeľ 30.

5. felkéri a Kisfalu Kft. ĺ'igyvezetojét a határozat 2. a)-m) pontja szerinti bonyolításra vonatkozó
szeruődés elkészítésére és felhatalm azza a polgármesteľt annak a|źúrésára.

Felelős: Kisfa|u Kft. ügyvezetője
Hatáľidő: 2015. június 30'

6. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóIó rendelet következő módosításánál a
hatźtrozat2. és 4. pontjában foglaltakat vegJe figyelembe.

Felelős: polgármester
Határido: a koltségvetési rendelet következő módosítása

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tńjékoztatálsa alapján: az ővodavezetők részére a képviselő-
testületi határozat megkĺildésľe kerĺilt 2015. június 9-én.

A Pénzĺievi tigyosztály tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület t38/20t5. (W.04.) számrĺ
határozatában foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a 2015. évi kiiltségvetésľől szóló
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6/f015. (II.20.) iinkoľmányzati rendelet módosításáróI szćiő 30/2015. (vI.26.) tĺnkoľmányzati
rende|etben végľehajtásľa keľült.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: a bonyo|ításľa vonatkozó
szeľződés megkötése megttiľtént.

Javaslat a Tdrsashdzi Pdlyúzatokat Elbíráló Munkacsoport tagjainak kijelölésére

|4fĺf01,5. (vI.04.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1 . a Társasházi Pá|yázatokat E|bírá|ő Munkacsoport (a továbbiakban Munkacsoport) tagjainak

Dudás Istvánné

Gondos Judit

Komássy Ákos

képviselőket jeloli.

Fele|ős: polgármester
Hatáľidő: 201 5. június 04.

f. a) a Munkacsoport l. pontban meghatározott tagjai havonta bruttó l50 e Ft/fo díjazásban
részesülnek.

b) 2015. évtől határozat|an időre önként vállalt feladatként a Munkacsoport tagjainak
díjazása tárgyában évenként 6.7|f,f e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal az
onkormány zat sajé.ľ- bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 04.

3. a 2' pontban foglaltak miattaz Önkoľmányzatkiadás l1107-0l cím működési cél és általános
tartalékon belül az általános tartalék - kĺjtelező feladat _ eIoirźtnyzatárő| 3.915,5 e Ft-ot
átcsoportosít a 11101 cím kiadás - ö,nként vállalt feladat - személyi juttatrás e|őirányzrtára
3.150,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźru|źsi adó előirányzatára
765,5 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. június 04.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatttrozatban foglaltakat a 20|5. évi költségvetésről szóIó
ľendelet módosítłásánál, valamint a f0|6. évtől a tárgyévi költségvetés készítésénél Vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a2015. évi koltségvetésről szóló rendęlet következő módosítása, valamint f0I6-tő|
tárgyévi koltségvetések készítése

5. a Munkacsopoľt feladata különĺjsen
a) társasházak, illetve lakásszövetkezetek felújítással kapcsolatos problémáinak
számbavétele, információ5nĺjtés, annak a|apján általános érvényű problémák megfoga|mazása
és közvetítése az Önkorm źtnyzat fe|é,
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b) igény esetén kozgyűléseken való személyes részvéte|, ahol tájékoztatni tldják a
lakóközö sségeket a h e|y i pá|y ázati lehető ségekro l,
c) szélesköľű és folyamatos tájékozódás a társasházak, lakásszovetkezetek he|yzetérő|,
műszaki á||apotáről, rendszeľes helyzetéľtékelés,
d) a társasházak, illetve lakásszövetkezetek felújítási igényeinek felmérése (a
lehetőségekh ez mérten koltségbecsléssel alátám asztr a),

e) pá|yázatok kidolgozásában való segítségnyújtás, valamint a benyújtoÍt pá|yázatok
között a Rendelet szeľinti prioritások felá|lítása,

0 ollkuľliiálryzaĹi tálllogatáslrril nregval'3sult felújítási ltrunkák szenrélyesetr tlljfténő
megtekintése, ellenőrzése, fotódokumentáció készítése,
g) a feladatairól havonta, írásbeli dokumentáció készítése, és benyújtása a polgármester

felé.

Fęlelos: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 04.

6. fęlkéľi a polgármestert, hogy készítse elő a Munkacsoport tagjaival kötendő megbízási
szerződéseket ahatározat 5. pontjában foglaltak figyelembevételével a kovetkező fobb taľtalmi
elemekkel és felhatalmazza a polgármestert azok a\áírásära:
a) a szerzódéstérgya ahatározat 5. pontjában említett feladatok.
b) a szerzódés idótartama: határozat|an.
c) aszerződéskezdő időpontja:20l5. június 08. napja.
d) amegbízási díj kifizetése: havonta, tárgyhót követő hó 15. napja.

Felelős: polgármester
Határidő: megbízási szerződés megkötése 20l5. június 15.

A Gazdá|kodásĺ Ügvosztálv tájékoztatáłsa alapján: a Táľsasházi Pá.Jyá,zatokat Elbíľáló
Munkacsopoľt tagiaiva| a megbízási szeľződés 2015. jrĺnius 29. napjáva| a|áírásľa keľĺilt.

Jav as lat alapítv dny o k tdmo g atás ár a

14s/20r5. (Vr.04.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Sántha Péterné alpolgármesteri saját keľete e|óirányzatának terhére ttłmogatja a Pro Minoritate
A|apitványt (székhely: l055 Bp., Falk Miksa u. 6. V/l0.) l00.000,- Ft, azaz szźuezer Ft cisszegben a

Xxu. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezése érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 4.

2. ahatározat |. pontjában foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás 11107-01 cím mtĺkodési cél és
általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vál|alt feladat -

e|őirźtnyzatáról l00 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1l105 cím - cjnként vállalt feladat - miiködési célú
támogatások áI|amhánartáson kívtilre e|őiränyzattlra Pro Minoritate Alapítvány XXu. BáIványosi
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 4.

3. Sántha Péterné alpolgármesteri saját kerete e|őirányzatźlnak terhére támogatja a Dévai Szent Ferenc
Alapítváný (székhely: 1053 Bp., Yámhźz krt. 8. V4.) 150.000,- Ft, azaz százöŃenezeľ Ft összegben
hansszer vásárlás érdekében.
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Fe|elős: polgármesteľ
Határido: 2015. június 4.

4. ahatározat3. ponÍjában fog|a|tak miatt az onkormányzat kiadás ll107-01 cím működési cél és

á|talános tartalékon belĺ'il Sántha Péterné alpolgármesteľi saját keret - önként vtilla|t feladat -
e|őirźrnyzatáról l50 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1105 cím _ onként vállalt feladat - felhalmozási
célú támogatások államháztarIáson kívülre e|őirányzatáľa Dévai Szent Ferenc Alapítvány hangszer
vásárlás támogatása címén.

FeleIos: polgármester
Határido: 20l5. június 4.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: ahatározat 1. pontja szeľinti támogatási
szerződés 2015. júniusff-én, ahatározat 3. pontja szeľinti támogatási szeľződés 2015. július 2-án
keľůilt megktitésľe. A szerződések elszámolási hatáľideje 2015. októbeľ 15.

A Pénzüevi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet |45/2015. (vI.04.) számú
határozatában foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a 2015. évi kti|tségvetésľől szóló
6/20|5. (II.20.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáľól szćiő 30lf015. (vI.26.) önkoľmányzati
ľendeletben végľehajtásľa keľiilt.

146t20rs. (vI.04.)
A Képviselo-testület úgy dont, hogy

1. támogatj a a ,,KOLIBRI'' Megyei Jótékonysági Alapítváný l.000.000.- Ft, azaz egymillió Ft
ö s szegben Gát te|eptil és lako s ságának szociál is tźtmo gatása érdekében.

Felelos: polgármester
Határido: 20 1 5. június 4.

f. ahatźrozat l. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadtts 1ll07-01-es cím műkodési cél és

á|talános tartalékon beltil az általános taľtalék - kötelező feladat _ e|óirányzatáról 1.000 e forintot
átcsopoľtosít _ önként vállalt feladat - a 1i 105-ös cím működési célú támogatások á||amhánartáson
kív Ĺi l re e|óir ány zatár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 4.

3. felkéri a polgármestert, hogy a2015. évi kĺiltségvetésről szóló ľendelet ktjvetkező módosításáná| a
145-|46/f015. (vI.04.) szźlmű képviselő-testületi hatáľozatokban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: af0|5, évi költségvetés következo módosítása

4. felkéri a polgármestert a |45120l5. (VI.04.) számú képviselő-testületi határozat l., 3. pontja és jelen
határozat l. pontja szerinti támogatási szeruődés a|źirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június l5.

A Humánszoleá|tatási Ügyosztály tájékoztatátsa alapján: a támogatási szerződés 2015. június 30-
án megktitésľe keľĺilt. Áz elszámolási határidő 2016. febľuár 20.

A Pénzüeyi ÜgYosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet 14612015. (vI.04.) számÍl
határozatálban foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a 2015. évi kiiltségvetésről szóló
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6/f015. (II.20.) iinkoľmányzati rendelet módosításáról sző|ő 30ĺ2015. (vI.26.) önkoľmányzati
ľendeletben végľehaj tásľa keľü|t.

Iavaslat a Heim Pál Alapíndnnyal egyiittmííködési megúllapodlźs
megkijtéséľe

147t201.s. (Vr.04.)
A Képviselő-testület úry dönt, hogy

l) a Heim Pál Alapítvánnyal (székhely: f890 Tata, Kálvária u. 23., adószám: I8506965-f-|1,
ny1lvántartási szám: 11-01-0001036) határozatlan időre együttműködési megáIlapodást köt az
Alkoholstop Programhoz való csatlakozás érdekében az e|őterjesztés f . szźtmű mellékletében foglalt
taľtalomma|.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2015. június 04.

2) felkéri a polgármesteľt a határozat 7. pontjában elfogadott egytittműködési megállapodás a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2015. június 15.

A Humánszolgá|tatási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a Heim Pál Alapítvánnyal ktitiitt
egyiittmĺĺkiidési megállapodás 2015. júnĺus 10. napján mindkét féI ľészéről aláíľásľa keriilt.

Javaslat hózi gyermekoľvosi feladatok ellótltsdnak bíztosítására

148/20Ls. (VI.04.)
A Képviselő-testület úgy dont' hogy

l. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi ÖnkoľmányzatKépviselő-testületének a háziorvosi
körzetekről sző|ő 25lf00f. (vI.zI.) számú tinkormányzati ľendelete a|apján teri.ileti ellátási
kotelezettséggel ľendelkező Budapest Józsefuáros kozigazgatási területén működo 46. szźmű házi
gyermekorvosi köľzet egészségügyi feladatait 20|5. június 05. napjától a Józsefuáľosi
Egészségügyi Szolgálat |átja e|, amennyiben a praxisjog az arrajogosultak á|ta|2015.június 02.
napjáig nem kerül elidegenítésre.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 05.

f . a) a IESZ engedélyezett álláshelyeit 2015. június 05. napjától hatfuozat|an időre 2 fővel (szakmai
álláshely) megemeli, így a költségvetési szerv engedé|yezett létszáma 20 1 5. június 05 . napjátő| f92
for ó1 29 4 főre változik.

b) az a) pontban foglaltak miatĺ az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi - működési célú
támogatás ál|amháztartáson beli.ilľe _kötelező feladat - e|őirányzatát3.675,2 e Ft-tal és a kiadás
személyi juttatás - kötelező feladat - e|őirányzatźLt 2.598,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájáru|źtsi adó _ kötelező feladat - e|őirányzatát 70f'0 e Ft-tal, dologi e|oirányzatát
94,5 e Ft-tal, a személyi juttatás - önként vá||a|t feladat _ e|óirányzatát206,9 e Ft-tal, munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájáĺu|źtsi adó - önként vźilra|t feladat _ e|óirányzatźLt73,8 e Ft-tal
megemeli.
c) tartós működési elozetes kĺite|ezettséget vá||a|, melynek fedezetéüI az Egészségügyi Szolgálat
oEP támogatását jelöli meg.
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d) felkéri a polgármestelt, hogy a kö|tségvetési rendelet kovetkezo módosításáná| ahaÍźrozatban
fogl altakat vegye fi gyelembe.

FelęIos: polgármester
Határidő: a)-b) pontok esetében: 2015. június 04., c-d) pontok esetében: 20|5. év
december 31., valamint a következő évek költségvetésének teľvezésénél

3. felkéri a Jőzsefvárosi Egészségügyi Szo|gá|at főigazgatőjáú az oEP finanszírozási szęrződés
megkötésére, valamint a működési engedélyezési eljárás lefolytatására.

Felelos: poIgármester
Határido: 2015. június 30.

4. fe|hata|mazza a po|gármestert a feladat ellátás további biztosításához szükséges dokumentumok
a|źńrására.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20 l5. június 30.

A Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály Humánkapcsolati lroda tájékoztatálsa alapján: a képviselő-
testiileti dłintésľől a Józsefváľosi Egészségügyi Szolgálat Főigazgatójának tájékoztatáłsa
megtöľtént.

A Józsefváľosi Eeészséeĺigyi Szoleálat tárjékoztatálsa alapján: a Józsefváľosi Egészségügyi
Szolgálat 20.l'4. március 10-én határozat|an időtaľtamra megbízálsi szeľződést kiitött Dľ Csálcy
Emőke gyeľmekgyógyásszal a 46. számű ktiľzet gyermekoľvosi feladatainakaz e||átására.

Javaslat fellebbezés elbírdlúsdra szocidlis tdmogatds iigyben
zÁnr tjĺrs

1s0/f01s. (w.2s.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Sz. J. Gy' ügyében a04-562lf0I5. számű, önkormányzati segély
kérelem elutasítása tárgyźlban hozott I. fokú határozatot az e|óterjesztés melléklete szerinti tartalommal
helybenhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. június 25.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv Családtámoeatásĺ lľoda tájékoztatálsa alapján: a döntés
határozatba foglalása, aláíľása és ügyfél ľészére ttirténő postázása megtörtént.

Javaslat a Magdolna Negyed Program III. megvalósításlÍhoz kapcsollídó dtjntések
megltozataldra

1s1/2015. (Vr.2s.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) jőváhagyja az MNPIII SzervezeÍi Együttműködési Rendszernek a pľojekt 2015. június 25-én
hatályos TSZ szerinti fizikai határidejével (2015.08.30.) egyidejiĺleg történő részleges, a
folyamatban lévő határidő módosításra (2015.l0.15.) való tekintettel a 2015.08.30-2015.10.15.
közötti átmeneti időszakot kovető teljes megszüntetését az a|ábbiak figyelembe vételével.
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ERFA típusrĺ pľoj ekte|emek
U I.J/ Đ 9ő ę,ý,

2015.05.31-
201s.08.30.

2015.08.31-
2015.10.15.

E Lakóépĺiletek eneľgiahatékony felúj ítása

Él onkormányzati tu laj donban I évő b érházak felúj ítása
Józsefuárosi
Gazdálkodási
KozoontZrt.

Józsefuárosi
Gazdálkodási
KozoontZrt.

E2 Társasházi tulaj donban lévő lakóépül etek fel új ítása Társasházak Társasházak

Közterületek fejlesztése a|pľogľam (vórosi funkciót erősítő
tevékenységek) ERFA típusú projektelemek

K1 Teleki Lász|ő téľ közteľiilet ľehabilitáció

Kt/l Teleki Lász|ő tér I. ĺ a Népszínház utca és Fiumei út
közötti zöldterĺilet rehabilitációia

Lezětru|t

Kt/2 Teleki Lász|ő tér II. l a piac csatlakozó közteľületeinek
mesúiítása

Lezáru|t

K1/3
Teleki Lász|ő tér III. / Teleki tér 13 - f5 sz. e|őÍti szakasz
fe|úiítása

Lezárult

t(f FiDo / a Fiumei rĺt és a Dobozi utca köztitti złildterĺilet
rehabilitációia

Lezćtru|t

K3 Ká,Jv ária téľ közteľület rehabilitáció LezárulÍ

K4 Baueľ Sándoľ utca megújítása LezáruIt

K5 Magdolna utca Dobozi u. Dankó u. kiiztitti
szlkaszának felú i ítása

Lezárult

K6 Térfigyelő kamerarendszeľ bővítése, fej|esztése PH-KF Leztrul

K7
MNPIII PLUSZ / tr.iumei úti és Baľoss utcai szervizÚlt,
Kisfuvaľos és Homok utcai út- és jáľdafelr'ijítás'
is ko l aé n iile t |áb azatszisete l és

PH-FOEP PH-FOEP

Táľsadalmi, köziisségi, szociá|is és bűnmegelőzési alpľogľam (tinál|óan nem támogathati
ktitelezően megva|ósítandó és váiaszthatő tevékenységek)

T1
Epĺilet felújításhoz kapcsolrídó, a lakosság bevonását
sesÍtő pľogľamok @RFA)

TTII
Táľsadalmi akciók megszeÍvezése (lomtalanítás, parkok
takarítása)

JSZSZGYK,
Józsefuárosi
GazdáIkodási
KozoontZrt.

JSZSZGYK,
Józsefuárosi
Gazdálkodási
KozoontZrt.

Tr/f Helyi köľnyezettudatosság elősegítése (zöld udvaľok
kialakítása)

JSZSZGYK,
Józsefuárosi
Gazdálkodási
KözpontZrt.

JSZSZGYK,
Józsefuárosi
Gazdálkodási
KözpontZrt.

Tl/3
Lakossági tájékoztatás, tanácsadás - az e|őkészitéstő| az
utógondozásig (valamint háztartźsgazdálkodási tréning és
közĺis képviselők képzése), Szomszédsági Házfeltigyelők

JSZSZGYK.
Józsefuárosi
Gazdálkodási
KözpontZrt.

JSZSZGYK,
Józsefuárosi
Gazdálkodási
KözpontZrt.

Tt/4 A vagyonkezelő munkatársak szociáIis, kommunikációs
képzése

Józsefuárosi
Gazdálkodási
KozoontZrt.

Józsefuárosi
Gazdálkodási
KozoontZrt.

T2 Keszty űgy ár Ktiztisségĺ Hán szo|gá|tatás-bővítés

Tzt1 A Keszr5ríĺryár Közösség i Ház pr o gr amj ai (ESZA) JKH Nem PMVSZ

Tflf
Keszlyugyár Közösségi Ház közosségi tereinek bővítése,
korszerűsítése (ERFA) (közösségi funkciót szolgdló
tevékenvsép)

Lezfuult

T3 Bűnmegelőzési pľogľamok (ESZA)
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T3/1
S ze nvedé lybete gsége ket, b íĺn el k<jve tést, á|dozaÍÍá v á|ást
célzó orevenció

Lezáru|t

T3lf Szomszédsági rendőr program (ESZA)
Józsefvárosi
Gazdálkodási
KozoontZrt.

Nem PMVSZ

T3/3
Bűnmegelőzési stľatégia, cselekvési terv (viktimizácios
Survev. antiszociális teammunka)

Rév8 Rév8

T3l4 99-es busz kísérleti projekt Rév8 Rév8

T4 Szociális progľamok (ESZA)
T4t1 Kĺjzterületi árta|omcsĺjkkentő szolsáItatások PH-HUM
T4/f Intenzív családmegtartó szolgáltatások JSZSZGYK

T4/3 C s a l ádfej l e s ztési szo| gá|tatás

JSZSZGYK,
Józsefuárosi
Gazdálkodási
KozpontZrt.

JSZSZGYK,
Józsefuárosi
Gazdálkodási
KozpontZrt.

T4t4 Tehetséggondozás JKH
T5 Kiizössésfei lesztés GSZA)

T5l1
A Fiumei út és Dobozi utca közotti területek FiDo
megújításához kapcsolódó szociális program' FiDo
spoľtnapok

JSZSZGYK JSZSZGYK

T5t2 Kźiv źria tér me gúj ításához kapcsolódó szociáli s pro gľam
JSZSZGYK JSZSZGYK

Gazdasági, foglalkoztatási alprogľam, a gazdasátgfejlesztés pľojektelemei (iinállóan nem
támosatható kötelezően mesvalósítandó és választható tevékenvsések)
G1 Képzési progľamok (ESZA)
G1/r Képzések' szakképzések |ezárl|t

G|ĺ2 Készségfej lesztő képzések JKH Nem PMVSZ
GU3 10 osztályos fe|zárkőnató képzés JKH Nem PMVSZ
G2 Fog|alkoztatási pľogľamok (ESZA)
Gfll JSZSZGYK Alláskeľeső Klubok. Alláskereso trénins

Gzlr/1 Alláskereső Klub, Tanácsadás megváltozott
munkaképessés|.ĺek r észér e

Gfl112 Álláskeľeső tréning, ,,Pá|yám felé'', ''Üdv a klubban'' JKH Nem PMVSZ
Gfl2 Allásbörze Nem PMVSZ
G2ĺ3 Munkába állást sesítő klubok JKH Nem PMVSZ
Gzl4 Kanierut fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás JKH Nem PMVSZ
Gzls Köz(össégi) - hely és mosoda JSZSZGYK Nem PMVSZ

Gzl6 TársadalombóI kirekesztett nők foslalkoztatása és
ľehabilitációia

JKH Nem PMVSZ

b) a Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabéůyzatának módosítĺása

nélkül elismeri a projektmegvalósító szervezet 20i5. május 3l.e és a Józsefuźttosi Gazdźtlkodási
Központ Zrt. megalakulása közötti időszakban végľehajtott tevékenységét az a|źtbbi MNPIII
proj ektelemek esetében

- ,,T|lI Társadalmi akciók megszeÍvezése (lomtalanítás, parkok takarítása)'',
- ,,T1lf Helyi kornyezettudatosság elősegítése (zold udvarok kialakítása)'',
-,,T I ĺ 3 Szomszédsá gi hźnfe|ugyelők'',
- ,,T312 Szomszédsági rendőr program'',
-,,K/ 6 Térfi gyel ő kamerarendszer bővítése, fej lesztése''.
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c) a határozaÍ. b) pontjában szereplő feladatokon felĹil a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.

megalakulását kovetően e||átja a Ká|vźtria tér északi és déli részén, valamint a ,,FiDo'' Parkban lévő
pavilonok üzemeltetési feladatait.

d) ahatározat c) pontjában szeľeplő feladathoz tartoző üzemeltetési koltségek fedezetére f.880,0 ezer
foľint fedezetet biztosít az onkormányzat költségvetésében a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont
Zrt. részéľe.

e) a d) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadźs 1 1 108-02 cím finanszírozási működési kiadáson

belu| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként váIlalt feladat _

e|őirányzatáról 2.880,0 e Ft-ot átcsoportosít a ||604 cím - önként vállalt feladat, önkormányzati
saját fonás - társadalmi és gazdasági programok során kialakításra kerülo nonprofit szo|gá|tatő

helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége dologi e|őirányzatára, tovźtbbá a Józsefuárosi
Szociális SzolgáItató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím - önként vállalt feladat - működési
ťlnanszirozási bevételen belül az iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án

tĺĺrténőjóváírásaelőirányzatátés akiadás dologi e|őirányzatát2.880,0 e Ft-tal csökkenti.

Felelős: a)-b) és d)-e) pont esetén polgármester, c) pont esetén Kisfalu Kft./Józsefuárosi
G azdá|ko đás i Központ Zrt.

Hatáľidő: a)-e) pont esetén 2015. június 25.

f. a) megbizza/kije|0|i a Kisfalu Kft-t és a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központot a T4l3 projektelem keretében ,,Családfejlesztési szolgáltatás keretében Szociális
Lakhatási Technikai Segítségnyújtás biztosítáSa'' c. feladat keretében a fennmaradő f2 lakás
korszerűs ítésének végľehajtásár a.

b) Kisfalu Kft. a határozat a) pontjában rész|etezett feladatok e|látásáért bruttó 9.|44 ezer forint
díjazásban részestil.

c) felkéri a Kisfa|u Kft. iigyvezetójét a megbízási szęrződés elkészítésére és felkéri a polgármesteľt
annak a|źirására'

Felelos: a)-b) pont esetén polgármester, c) pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezetóje
Határido: 20 l 5. június 25.

3. a) kezde ményezi az MNPIII projekt keretében a ,,Kozterület-rehabilitáció,, pľojektelem marad ványa
terhére a Kivitelezés tétel, ,,Epítés, felújítás, bővítés l 124. Egyéb építmények'' költségsorról bľuttó
6.000,0 ezer forint átcsopoľtosításźú a Társasházi lakóépületek felújítása projektelemen belül a
Budapest VIII. ker., Mátyás tér 13.Ttrsasház költségvetési sorára és a közteri'ileti projektelemen
fennmaradó további maradvány összegnek a Mźńyás tér és egyéb közĺisségi ZöldítéSi pľogľamok
számár a történő f e|hasznźiźs źú

b) ahatározat a) pontja a|apján kezdeményezi a KMOP-í.|.IlB-I2-k-20l2-0001 azonosító szttmu, a

Budapest-Józsefuáros Magdolna Negyed Pľogľam III' projekt Támogatási Szerződésének
módosítását.

c)

d)

felkéri a Rév8 Zrt-t a Támogatási Szerzódés
benyújtására a Közremuködo Szeľvezet fe|é.

felkéri a polgármesteľt a módosítĺási kérelem
a|áirására és Pro Regio Kozép-Magyarországi
Közhasznli Kft. részére történő benyújtására.

módosítás dokumentációjának ĺjsszeá|lítására és

és ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit

Felelős: a), b), d) pont esetén polgármester, c) pont esetén Rév8 Zrt.
Határidő: 201 5. jűnius 25.
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4. aKonzorciumi Együttműködési Megállapodás 3. sz. módosítása alapján a Fovárosi tnkormányzat
tulajdonában álló kozterületek felújítási költségének összegével azönkormtlnyzatkiadźls 11604 cím
_ önként vállalt feladat - felújítások e|őirányzatán belül a ,,Baross u. szervizíÍ felújításď'
e|óirányzatotf|.039,0 ezer forinttal, a ',Fiumei út szervizút felrijítása'' előirányzatot27.|57,6 ezer
forintta| és a bevétel felhalmozási célú támogatások á|lamháztaľtáson belĺ'ilľő| e|óirźnyzatát 4f .|96,6
e Ft-tal csökkenti, tekintette| arra, hogy a támogatás kedvezményezetÍje Budapest Fováros
otlkoľnrányzata.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.

5. felkéri a polgármestert' hogy a koltségvetésről szóló rendelet k<ivetkező módosításánál a
határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetésrőI szóló ľendelet következő módosítása

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: A Magdolna Negyed Pľogľam III. költségátcsoportosításával
kapcsolatos kéľelem benyújtása megttirtént, elbíľálása folyamatban van. A Mátyás tér t3. sz.
alatti táľsasházza| a kérelem befogadását ktivetően lehet megkötni a Támogatási Szeľződést a
felúj ítási m unkálatokról.
A Kisfalu Kft. jogutódjával - JGK Zrt. _ megkiitésre keľiilt a ,,Családfejlesztési szolgáltatás
keľetében Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyrńjtás biztosítása'' c. feladat keľetében a
fennmaľad ő f2 |akÁs koľszeľíĺsítésének végrehajtásárćil sző|ő szeľződés.
A fővárosi tulajdonú közterületek felújításával kapcsolatos Konzoľcĺumi Egyĺittmĺĺktidési
Megállapodás aláírásra keľült.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Kiizpont Zrt. táiékoztatálsa alapján: az MNP III épiileteinek
lomtalanítása a lakosság bevonásával megtörtént, a JSZSZGyK-val köziis bejárás' a teľůiletek
ellenőrzése, előzetes felméľése és lomtalanítás utáni ellenőľzés, MNP IItr. épiileteinek, zöld udvaľ
kialakításának felméľése JSZSZGyK-val ktizłisen, a lakosság bevonásával. A JsZsZGyK-val' a
Rév8 Zľt-vel és a lakossággal közłisen elkészĺilt a ,olakáshaszná|ati útmutató'' hasznos ismertető'
mely 2015. február 26-án lakossági fóľum keľetében ismertetésľe kerůilt. A vagyonkezelő
munkatáľsak szociális, kommunikációs képzése }0L4.szeptembeľben megtłirtént. A
Családfejlesztési szolgáltatás keľetében a ,oSzociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás
biztosítása'' c. feladat keľetében a fennmaľadő ff lalľás koľszeľűsítés váIlalkozóĺ megbízási
szeľződés átadása aláíľásľa a vái|a|koző konzoľciumnak 2015. augusztus f6-án megtłĺrtént.

Javaslat bizottsdgi tag cserére

153tf015. (Vr.2s.)
A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1.zo|s.június 26' napjátő| azEmberi Erőfoľrás Bizottságtagává Boroznaki Arpád (FIDESZ-KDNP)
helyett Kis Kornéliát (FIDESZ-KDNP) vá|asztja meg, Boroznaki Arpád bizottsági tagsága 2015. június
25. nappa| megszűnik.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. június 25.

f. felkéri a jegyzot, hogy gondoskodjon a szemé|yi változások źtwezetésérő| a sziikséges
nyi|vántartźlsokon.

Felelős: jegyző



Határidő: 20l5. június 2ó.

A JegYzői Kabinet Szeruezési és Képviselői lroda tájékoztatátsa alapján: A változás áfuezetése a
nyilvántaľtásokban megtiiľtént.

A PénziigYi ÜgYosztá|y tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet 1532015. (vI.25.) számú
határozatában foglaltak esetében a Magyar Allamkincstár Íe|é a szükséges intézkedés megtétele
mcgttirtónt.

Jav as lat óvo davezetői p óly úzat e l bír dlds úr a

ts4/2015. (Vr.2s.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. magasabb vezetői megbízást ad dr. Tárnokiné Joó lldikó részére a Napraforgó Eryesített óvoda
(1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.) intézményben 2015. augusztus 0|. _ f0f0. július 31.
kozötti időszakĺa. A besorolás alapjául szolgálő fokozat: főiskolai végzettségű Pedagógus II. l |5
ťlzetési fokozat az a|ábbi illetménnyel:

a) 20|5. augusztus 1-tőlau

Illetménv 339.788 Fr
Yezetői pótlék
intézménwezetoi nótlék - ménéke: főiskolai illetménv-alao 80 %o-a

132.800 Ft

Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. $ (5) bek. alapián) 51.812 Fr
Osszesen: 5f4.f00 Ft

'frJt5. -to

Illetménv 375.611Ft
Yezetói pótlék
intézménw ezetői pótlék - mértéke: főiskolai illetmény-alap 80 oÁ-a 146.580 Ft

Kereset-kiesészítés rNkt. 65. A (5) bek. alapián) 2.009 Fr
Osszesen: 5f4.f00 Ft

Felelős: polgáľmester
Határidő: a) pont esetében 20 l 5. július 3 l ., b) pont esetében 2015 . augusztus 3 1 .

f. ahatározat 1. pontjáľa tekintettel a 1f6l20I5. (V.14.) számű képviselő-testtileti hatźtrozat 4') j)
pontját visszavonja.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 20 1 5. június 25.

Á Humánszolgáltatási ÜgyosztáIv Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatálsa alapján: A pá|yánat
elbírálásáľól szóló képviselő-testületi dŕintésľől a pá|yázők tájékoztatálsa 2015. június f6-án
megtörténto valamint Dľ. Táľnokiné Joĺó I|dikó személyügyi dokumentumai aláírásľa keľültek.

J av as l at a kö zép ii l et e k me g új ít ú s dv a l k ap c s o lato s dij nté s e k me g h o zata ldr a

1sst20rs. (vr.2s.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

b)

,.,
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3.

l. a Nemzeti Fej|esztési Minisztérium által kiíľt KEOP f015-5.7.0 kódszámú - Középti|etek
kiemelt jelentőségű épületeneľgetikai fejlesztése című - konstrukció keretében pá|yázatokat
nyújt be, az a|ábbi középületek energetikai rekonstrukciója céljából:

a. Főváros VIII. kerti|et Józsefiláros onkormányzatHungária koľúti Háziorvosi Rendelő
b. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoáros onkormányzat Szigony utcai Háziorvosi

Rende|ő

Felelcls: polgármester
Határidő: 20 1 5. június 25.

f . ahatźlrozat 1. pontjában szereplő pá|yázatok elokészítési kci|tségeire pá|ytzatonként legfe|jebb
6.000,0 e Ft-ot biaosít az á|talános taľtalék terhére, nyertes pá|yźnatok esetén visszapótlási
kötelezettséggel.

Felelos: polgármester
Határido: 20 1 5. június 25.

a2. pontban foglaltak miatt az önkoľmányzat kiadás - l1107-01 cím működési cél és általános
tartalékon be|u| az általános tarta|ék _ kötelezo feladat _ e|őirźlnyzatáról 12.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 1l601 cím felújítások - ĺjnként vállalt feladat - e|őirányzatára aHungária
körúti Házioľvosi Rendelő felújítása címén 6.000,0 Ft-ot, valamint a Szigony utcai Házioľvosi
Rendelő felújítása címén 6.000,0 e Ft-ot.

Felelős: po|gármester
Határidő: 201 5. június 25.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy kezdjen tárgya|ásokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium _ mint
uniós energetikai pá|yźlzatokat kiíró szęrvezet - vezetőivel, annak érdekében, hogy a KEOP
2015-5.7'0 kódszámú vagy más eneľgetikai pá|yázati konstrukció keľetében lehetőség nyíljon
további kerüIeti középtiletek pźůyázati források általi eneľgetikai megliju|ására.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtridő: 20 l 5. június 25'

a határozat 4' pontjában szereplő pá|ytnat előkészítési költségeire legfeljebb 6.000,0 e Ft-ot
biĺosít azá|ta|ános taľtalék teľhére, nyertes pźiyázat esetén visszapótlási kötelezettséggel.

Felelos: polgármester
Határidő: 201 5. június 25.

az 5. pontban foglaltak miaÍt az cinkormányzat kiadás _ l1107-01 cím működési cél és általános
tartalékon beli'il az általános tarta|ék - kötelező feladat - e|őirányzatáról 6.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás l1601 cím felťrjítások _ onként vállalt feladat - e|őirźlnyzatára keľületi
intézmények felúj ítása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.

felkéri a polgáľmestert, hogy a határozat 1. és 4. pontjában meghatározott pá|yázati
dokumentációk tervezetének összeállítását követően készítsen aYárosgazdálkodási és Pénzi'igyi
Bizottság számára előterjesztést a pźůyázatok benyújtásához szükséges döntések meghozata|ára
és felhatalmazza a polgáľmestert a pá|yázatok benyújtásához szükséges <isszes dokumentum
aláír ás ár a, benyúj tás áľa.

Felelős: polgármester

4.

5.

6.

n
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Határi dő : l egkéső b b a p á'|y ázatok benyúj tásán ak határidej éi g

8. a) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a nyeľtes pá|yźnatok esetén a támogatási szeľződéseket
jóváhagyás céljábóI terjessze aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

b) felhatalmazza a polgármestert egyéb a pá|yázati eljárások során felmerülo és azok
m e gval ó s ításához szüksé ges val amennyi egyéb dontés me ghozata|ár a.

Felelős: polgármester
Határidő: pá'|yázat e|birá|ását kcjvető első bizottsági ülés

9. a nyertes pá|yázatok esetén felbata|mazza a po|gźtrmestert a Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi
Bizottság jóváhagyásźĺ követően a szi.ikséges költségvetésimódosításokľa.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: pá|yázat elbírálása után azonnal

i0. nyeľtes pá|yázatok esetén a projektek befejezésének napját kovető naptól számított.5 évig a
páIyázatokban szereplő épületekľe fenntartási kötelezettséget vállal, valamint vá||a|ja,hogy az 5

év alatt évente projekt fenntartási jelentést készit, épületenergetikai szakéľtő igénybe vételével,
melynek költségére összesen az 5 évre 5.080,0 e Ft-ra, azaz évente 1.016,0 Ft-ra előzetes
kĺjte lezettsé get vál l al az Önkormá ny zat saját bevéte leinek terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: pźiyázat elbírálása után azonnal

11. felkéri a polgármestert' hogy nyertes pá|yźzatok esetén nyisson elkülönített bankszám|át a
proj ektek pénzforgalmának lebony olitásźr a.

Felęlős: polgármester
Határidő: páIyázaÍ. elbírálása után azonnal

lf. megbízza a Kisfalu Kft-t a pá|yázatok benyujtásának teljes körĹĺ üryintézésével és a
beruházások lebonyolításźtva| apá|yázatok keretében e célra biztosított forrás terhére. Felkéri a
Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőjźú a szerződések elkészítésére és a fe|hata|mazza a
po l gárm e ste rt azok a|áír ás ár a.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 25.

13. a Baross utca 63-67. szźtm a|atti éptilet kĺilső homlokzatának teljes megújítására és az ezze|
kapcsolatos tervezésre, valamint a Kisfalu Kft. bonyolítási és műszaki ellenőri díjazására(me|y
a kivitelezési köItség 3,5oÁ-a) 150.000.000 Ft-ot biztosít.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. június 25.

|4. a 13. pontban foglaltak miatt" az onkoľmányzat kiadás - l1107-01 cím működési cél és általános
taľtalékon be|u| az általános tartalék - kötelező fe|adat - e|őirányzatáról 150.000'0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11601 cím felújítások - önként vállalt feladat - e|óirányzatára a
Po l gármesteri H ivatal kü | ső homlokzatának felúj ítása címen.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 5' június 25.
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15. felkéri a po|gármesteft, hogy ahatározatban fog|altakat a kö|tségvetésrőI szóló önkormányzati
ľendelet következo módosításánál, valamint az aztkoveto évek tervezésénél vegye figyelembe.

Fele|ős: polgármesteľ
Határido: a költségvetésről szó|ó onkormányzati rendelet kovetkezo módosítása, és az azt

követő évek költségvetési tervezése

A Váľosfei|esztési és Főépítészi ÜgYosztály tájékoztatálsa a|apján: a Baľoss utca 63-67, szám alatti
hivata|i épület kü|ső homlokzati fe|újításához kapcsolódó teľvek tervezője beszeľzésľe, míg a
teľvek hiánytalanul leszállításra keľültek. A tervdokumentáció 

^z 
Ugyosztá|y részérő| a

Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpo n t Zrt. r észéľe átad ás ľa kerůilt.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Köznont Zľt. tájékoztatálsa alapján: a KEOP beruházás teľvező és
pálJyálzatírő kiválasztásähoz a beszeľzési eljáľást a Jőzsetváłrosi GazdáIkodási Kőzpont Zrt.
Iefolytatta. Azintézmények kiválasztása és a műszaki taľtalom, tervezés fo|yamatban van.

A Pénzüevi ÜgvosztáIv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület Ĺ55l20L5. (vI.25.) számrĺ
határozatában foglaltak esetében a költségvetés módosíťása a Képviselő-testület 2015. évi
szeptembeľi üléséľe készítendő költségvetési rendeletben töľténik meg.

Javaslat a rÉn_roz ,,A,, pályúzattal kapcsolatos döntések meghozatalúra

1s6/2015. (Vr.2s.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a Fováľosi onkormányzat és a Józsęfuáľosi onkormányzatkozott létrejött, a,,Európa Belvárosa
pľogram II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújításď' című pálryźaat megvalósításáľa
vonatkozó Támogatási szerzódés határidejét 20|6. december 31-ľe módosítja valamint a

páiyźl;:atban akozbeszerzések és beszeľzések lefolytatását kovetoen aszerződésekkel le nem kötött
szabad forrást a Kortars Galéria negyed kialakítására, a megvalósításhoz szükséges marketing
tevékenységre, azEurőpa Belvárosa Program |I. pźiyázaton belül pľojektmenedzser tevékęnységľe
használja fe| az e|őterjesztés l. számú melléklete szerinti tartalommal.

FeIelós: polgármester
Határidő: f0|5, szeptember 30.

2. felkéri a polgármesteft az 1. pontban foglaltak megvalósításához szĹikséges a|átámasztő
dokumentáció e|készítésére, aTámogatási szerzodés módosításának kezdeményezésére.
Egyben fe|hata|mazza a po|gármestert a Támogatási szerződés módosítĺás a|áirására, amennyiben
az nem érint önkormányzati forrásbevonást, vagy az e|fogadott progľam elemeinek lényeges
tartalmi módosítását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. szeptember 30.

3. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a 2. pontban foglaltak megvalósításáhozaz alábbi üzlethelyiségekre
vonatkozóan készítsen részletes kö|tségvetési kiírást' beźrazott költségvetéssel, mtĺszaki leíľást,
tervdokumentációt, valamint a felújításhoz esetlegesen szĺikséges engedélyeketszerezzebe:-

1.) Bľódy S. u. 36' szám a|aI1i,3649fĺ0lA/f brsz-u,95 m2 alapterĺ'iletű utcai bejáratu,
füldszint
2.) Bródy S. u. 36. szttma|atti,36492/0/A/3 hrsz-ú, 4I mf alapterületíĺ utcai bejáratú,
foldszint
3.) Kőfaragó u. 5. szám a|atti,3647810ĺN3 hrsz-li, 7 | mf alapterületű, utcai bejáratil
ťoldszint
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4.) Vas u. |4. szám a|atti,36489l0ĺN1hrsz-ti, 249 mf alapterületű, utcai bejáratú, pince

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

4. felkéri aYárosgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a f48lf0|3. (VI. 19.) számű képviselő-
testületi határozat 15. b) pontjában foglalt Kortárs Galéria működtetésére a Kisfalu Kft.
kozreműködéséve l p á|y ázatot írj on ki az a|źtbbi i.izlethelyi sé gekre :

l') Bródy S. u. 36. szám a|aÍti,3649210lA/2 hrsz-ú, 95 mf alapterületű utcai bejáratú,
ťoIdszint
2.) Bľódy S. u. 36. szám a|atti,3649fl0/N3 hrsz-ú, 4| mf alapterületíĺ utcai bejáratű,
füldszint
3.) Kofaragó u. 5. szám alatti,36478l0lAl3 hrsz-ú, 1I mf alapterületű, utcai bejáratri
ťoldszint
4.) Vas u. |4. szám a|atti,36489l0lV1 hrsz-ú, 249 m2 alapterü|etiĺ, utcai bejáľatú, pince

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. üg1vezeto igazgatőja
Határidő: f0|5. szeptember 30.

A Váľosfei|esztési és Főépítészi Ügyosztály és a Rév8 Zľt. tájékoztatálsa alapján: a Támogatási
szeľződés módosításához szükséges dokumentumok előkészítése folyamatban van. A szeľződés
módosítása a Főváľosi Ktizgyíĺlés szeptembeľi iiléséľe keľül előteľjesztésre.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: a kłiltségbecslést az
onkoľmányzati lďLázkezelő Iľoda elkészítette és továbbította 2015. jűnĺus !7-én a Főépítészi
Iľodának. A konkľét mÍĺszaki tartalom meghatározása folyamatban van.

Javaslat a Golgota térrel kapcsolatos döntések meghozatalúra

1s7tf0r5. (vr.2s.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Kőbánya Center Kereskedelmi és Raktáľbazis Kft. (székhely: 1087 Budapest, Kőbányai
út 3 1.) źita| tett 500.000,- Ft, a Kovács Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: l089 Bláthy ottó u. 43.)
áita| tett, 500.000,- Ft' a Szabadalakító Kovácsüzem Kft. (székhely: 1089 Budapest, Kcĺnyves
Kálmán kt],rtÍ 76.) által tett' 250.000,- Ft, a TECHNoKoV Kovácsoló és Lemezsajtoló Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Go|gota u.4.) źita| tett, 250.000,- Ft, a MóDUSZ oFFICE-HoLDING
Informatikai és Ügyvite|i ZÍt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.) źita| tett 500.000,- Ft, a
Ganz Holding Zrt' (1087 Budapest, Kőbányai út f|.) á|ta| tett 500.000,-'Ft, a Bárdi Autó
Magyaľország Autóalkatrész-kereskedelmi Zrt. (székhely: 1089 Budapest, orc4l ilt 46.) á|ta| tett
500.000,- Ft, a Bétaix Kft. (székhely: l089 Budapest, Golgota tÍ 4.) á|ta| tett 500'000,- Ft, összesen
bruttó 3.500.000,- Ft értékű kozérdekű felajánlást, a Golgota tér további felújítása, fejlesztése
érdekében, azza|, hogy a felajánlott összegeket a Kft-k a képviselő-testületi döntés kézheméte|ét
követő 15 napon beltil átutalja az Önkorm ányzat ťlzetési számlćýźra'

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20l5. június 25.

2. felkéľi a polgármestert, hogy a Golgota tér további felújításához (hrsz.: 388|f), a telepítendő vizes
koztéri elemhez, a kerítés |źtbazatźtnak kiegészítéséhez, javításához, köZtéri játszőeszközök
megvalósításához szükséges eljárásokat folýassa le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. iúnius 25.



5. a) af. pontban foglaltak miafr. az önkoľmányzat bevétel 11601-03 címen belül _ önként vállalt
feladat - felhalmozási cé|ra átvettpénzeszkoz e|őirányzatát és a kiadás fe|halmozási célú támogatás
e|óirányzatźú 3.500,0 e Ft-tal megemeli a Golgota tér további felújítása, fejlesztése érdekében.

b) az a) pontban foglalt összeggel a településüzemeltetési kozszo|gŕitatási szeľződés keretében
megállapított konrpenzáció összege lrlegelllelésre kerĹil.

Fele|os: polgármester
Határidő: 20l5. június 25.

felkéri a polgármestert, hogy a határozati pontban foglaltakat a kĺĺltségvetésről sző|ő
onkoľmányzati rendelet következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetésrőI szóIó önkormányzati rendelet következő módosítása

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. tájékoztatálsa alapján: a Józsefoáľosi Gazdálkodási
Kłizpont Zú. a Golgota téri játszőtéľ és keľítés |ábazat fe|újításávat tisszefůiggő kivitelezési _ a
Zrt. beszerzési eljáľási ľendjének megfelelően |efolytatott eľedményes eljáľást ktivetően 2015.
augusztus 05.én megktitiitte a szerződést a nyertes vállalkozőva|. A munkálatok befejezését
kłivetően, 2015. augusztus 24-én a kivitelező átadás-átvételi eljáľás keľetében a munkálatok
befejezését a Zrt. felé bejelentette.

A Pénzügvi Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 157/2015. (vI.25.) száműl
határozatában foglaltak esetében a kö|tségvetés módosítása a Képviselő-testĺilet 2015. évi
szeptembeľi üléséľe készítendő köItségvetési rendeletben ttiľténik meg.

ravaslat a Budapest WII, Nagy Templom u. I2/b. szám alatti önkormányzatí tulajdonú
épiilet eliďegenítésre történő kijelölésére

1s9/201s. (Vr.2s.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l.) a Budapest V[[., Nagy Templom utca 12lB. szám a|atti, 3629f helyrajzi számű épületben találhatő
lakás és nem lakás céIú helyiségeket elidegenítésľe kijelöIi. A batározatlan időtartamra bérbe adott
lakások esetében avéte|ár a kijelölés időpontjában hatályban lévő önkormányzati rendelet a|apjána
komfortos, összkomfoľtos lakás esetében a vételár a forgalmi érték 50 %o-a, a nem lakás cé|jźra
szo|gźiő helyiségek esetében a véte|ár a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet a|apján a
forgalmi érték 100 %o-a.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 25.

f.) a Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Kft-t az ingatlan társashźtz tulajdont a|apitő okiratának
elkészítésére.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezeto igazgatója
Határidő: 20 l 5. szeptember 30.

A Józsefváľosĺ Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testiilet döntéséľől
éľtesítették a bérlőket, megľendelték a táľsasház tulajdont alapító okiľat elkészítését. Az a|apítől
okiľat ingatlan-nyilvántaľtáson tiirténő áfuezetését kiivetően szĺilethet meg 

^z 
egyes lalĺĺsok,

helyiségek elidegenítéséľől szĺóló bizottsági döntés a konkľét vételi kéľelmekľe.

4.
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Javaslat a Budapest WII., Rákóczi út 59. szúm alatti nem lakds céljára szolgdló ltelyiség
b érb eaďds dra vo natkouÍ p lźlydzat kiírds ára

160/20rs. (vr.2s.)
A Képvise|ő-testület rigy dont, hogy

l.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákóczi ít 59. szám a|attta|á|hatő,3462810lAl3 hrsz-ú
cisszesen 836 m, alapterületű, önkormányzati tulajdonú üres nem lakás célú ,üzlethelyiség
bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós ptiyázat kiírására, 635.733,- Ft/hó + Afa bérleti díj
összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-testület
248lf0|3. (VI. 19.) száműhatározatának 8. pontja szerinti f5 oÁ-os bérleti díj kategóriábatartoző,
illętve nyilvános internet szo|gá|tatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység végzésére
vonatkozik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. jlinius 25.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a veľsenyeztetési eljáľásokról szóló 4.Il20I5. (II. 19.) számtl
képviselő-testĹileti határ ozatban foglaltak szerinti lebonyolításra.

Felelős: Kisfalu Kft. i'igrvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20 l 5. június 25.

3.) a pźiyázati felhívást a Veľsenyeztetési Szabźĺ|yzat ll. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb|źĄán, a lebonyolító
ügyfelfogadásra szo|gá|ó helyiségében, a Józsefuáros címii helyi lapban, az Onkormányzat és a
Kisfalu Kft. honlapj án, tovźtbbá az onkoľmányzat és a Kisfalu Kft. számára eléľhető költségmentes
hiľdetési feltileteken, egyéb rendelkezésre álló internetes hiľdetési portálokon kel'|közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2015. június 25.

4.) eredménýelen veľsenyeztetési eljárás esetén az e|járás eredménýelenségének megáI|apítására
vonatkozó tulajdonosi, bérbeadói döntés meghozata|áva| a Yárosgazdálkodási és Pénzijgyi
B i zottságot hata|mazza f e|.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határidő: f015. szeptember 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. tájékoztatáłsa alapján: a pá|yázati felhívást
előkészítették.

Javaslat bérbeadói hozzlźjdrulds megaddsdra a Budapest WII., Prdter u. ll. szám alattí
is ko laép iilet alb érletb e aďds úho z

161t201s. CW.2s.)
A Képviselő-testület riry dönt, hogy

1.) hozzźĘáru| a Szent Benedek Gimnázium' Szakképző Iskola és Kollégium, béľlő által bérelt
Budapest VIII., 36381 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Práter u. l l.
szźtm a|att ta|á|hatő, 6|69 m' alapterĺiletű, önkormányzati tulajdonú épület fijldszinti 523,4 m.
alapterĺ'ilettĺ részének albéľletbe adástůloz az A|apifuttny a Keresztény oktatásért részére. A bérleti
díjat az albéľletbe adott 5f3,4 m2 alaptertilettĺ részre a jelenlegi béľleti díj háromszorosának
összegén, azaz 388.f78'- F! + Afa/hó á||apítja meg. A hozzźĘáru|ás megadásával a bérleti dij
összege |.784.352,- Fťhó + Afa bérleti + kozüzemi- és külon szo|gá|tatási díjak <isszegre módosul.

f .) a hozzájáru|ás azt követően lép hatáIyba, amikor a Szent Benedek Gimnázium, Sza|<képző Iskola
é s Kollégium a|áírja a bérleti szer ző dés módos ítását.
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3.) a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium bérleti szerződésének megszűnése
esetén az A|apivány a Keľesztény oktatásért a helyiséget csereelhe|yezés és pénzbeli térítés igénye
nélkiil koteles kiüríteni.

4.) az A|apíNány a Keľesztény oktatásért szervezet tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szent
Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kol|égium béľleti szerződésę cserehelyiség biĺosítási
kötelezettség mellett szűnik meg' a cserehelyiség megfelelőségénél kizátő|ag a Szent Benedek
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium vehető figye|embe.

5.) az A|apivány a Keľesztény oktatásérÍ' szervezetnek vállalnia kell a bérleti díj fizetésére vonatkozó
készťlzető kezesség megkötését.

6.) a bérleti szerzódés megkötésének további feltétele, hogy az Alapítvány a Keľesztény Okíatásért az
Önkormányzat tulajdon ź-ŕian á1|ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől
sző|ő 35lf0l3. (VI. fO') szźmű Budapest Józsefuárosi onkoľmányzati rendelet 14. $ (7) bekezdése
alapján vá|la|ja az óvadék feltöltését, valamint a 19. $ (3) bekezdése alapján kozjegyzó e|őtt
e gyo l dal ú köte I ezetts é gvál l a| á s i ny i|atko zat a|áír ását váI I alj a a b é rlő.

Fele|os: Kisfa|u Kft. ü5rvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. június 25.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Köznont Zľt. tájékoztatálsa alapján: a béľ|eti szerződés módosítás
a|áírására és ktizjegyzői okirattal tiiľténő kiegészítéséľe még nem keľiilt soľ.

Javaslat a Budapest WII., ijuĺt tt 58. szúm alatti iinkormdnyzati tulajdonú épĺiletrész
elidegenítésére vonatkoai pálydzat kiírdsóra

162/f01s. (vr.2s.)
A Képvise|ő-testĺ'i|et úgy dönt, hogy a 36341 hrsz-ú ingatlan 3/6 tu|ajdonával rendelkezó Dr. Sz. Gy.
javára szerződésęn alapuló elővásárlási j ogot biztosít.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. jrinius 25.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. tájékoztatátsa' alapján: a pá|yázati felhívás
kifĺiggesztésľe és a tulajdonostáľsak ľészéľe megkü|désľe keľüIt.

r63/201s. (W.2s.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Üllői út 58. szám a|atti,36338 he\yrajzi számű,683 m2 alapterületű telekingatlan
és a rajta álló lakóépület-rész (továbbiakban: felépítményes ingatlan) e|idegenítéséľe nyilvános
pá|yźzatotírki.

Felelős: Kisfalu Kft. iigrvezető igazgatőja
Határidő: 20 l 5. június 25.

f .) elfogadja a Budapest VIII., Üllői út 58. szám a|aÍti,36338 he|yrajzi számű, felépítményes ingatlan
el idegenítésére vonatko ző ptúy źuati fęlh ívást, a következő feltételekkel :

a.) a minimális vételár: 375.000.000,- Ft

b.) az ajźtn|ati biztosíték méľtéke: 37.500.000'- Ft, amely összeg a nyeľtes aján|attevő esetében az
adásvéte l i e|ő szer zó dés me gkötés éve l fo gl alóv á a|aku| át.

c.) a vételáľ megťlzetésének módja:

- egyösszegben,készpénzben,YdE!

- banki hitel felhaszná|ásáva|.
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d.) a nyertes ajánlattevő köteles a pźilyázat elbíľálásáľól szóló értesítés kézhezvételét köVető 15

munkanapon belül adásvételi előszerzodést kötni. Eladó az épu|et kiürítéséľe és a végleges
adásvételi szerződés megkötésére határidőt nem vállal'

e.) vevő a végleges adásvételi szerzódés megkötésére az ajźĺn|atában megjelölt fizetési feltéte||el
jogosult, azza| a kitétellel, hogy amennyiben a véte|ár banki hitelből töľténő kiegyenlítését
jelölte meg, jogosult a vételárat egyösszegben teljesíteni' és annak megfelelően adásvételi
szerzódést kötni külön díj felszámítása nélkĺil. Vevő a véte|źtr

- egryösszegben torténő megfizetése esetén * az ajátn|ati biĺosíték összegével csokkentett -
vétęlárat az adásvéte|i szerzódés megkotéSéig eladónak megfizetni,

- banki hitel felhasználása esetén, az adásvételi szerzodés fiiggőben taľtással kerül
megkötésre. A foglaló összegével cscjkkentett vételár kiegyenlítésére vevőnek 90 nap áll
ľendelkezésére. Az eladó a tulajdonjog bejegyzéséľe vonatkoző hozzájárulását a teljes
vételár beérkezését kovető 5 munkanapon belül adja ki vevő részére.

f .) az ingatlan birtokbaadásának idopontja: a teljes vételár beérkezését követő 5 munkanap.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 201 5. június 25.

3.) a pźiyźtzati fe|hívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfe|elően a

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtab|áján, a Lebonyolító
ügyfélfogadźsra szo|gźt|ó helyiségében, a Józsefuáros címĺĺ helyi lapban, az onkormányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a LebonyolíÍő számára elérhető költségmentes
hiľdetési feli'ileteken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési poftálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft' jogutódj a) igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 30.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t (a Kisfalu Kft jogutódjźt), a pá|yázati eljárás
lebonyolítására és javaslattételre apá|yázat eredményének megállapításáravonatkozóan.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 30.

5.) a.) a Budapest VIII., Üllői út 58. sztlm a|aÍti, 36338 he|yrajzi sńmű, felépítményes ingatlan
kiüľítésére az źita|ános tartalék terhére 140.000,0 e Ft-ot biztosít.

b.) az a) pontban foglaltak mjatĹ az önkormányzat kiadás 11107-01-es cím mtĺködési cél és
általános taľtalékon belül az általános tarta|ék_ kötelező feladat _ e|őirtnyzatáról l40.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít - önként vállalt feladat _ I|602 cím felhalmozási cé|ű támogatások államháaaltáson
kívülre e|őirányzatra 70.000,0 e Ft-ot, a felújítások e|őirányzatára 70.000,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25'

6.) felkéri a polgármestert, hogy a koltségvetés következő módosításánti a hatźlrozatban foglaltakat
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a koltségvetésről szóló rendelet következo módosítása

A Józsefuárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. tájékoztatása alapján: a páilyázati felhívás
kifĺiggesztésľe és a tulajdonostársak ľészére megkĺildésľe kerĺilt.

Javaslat a lóaefvúrosi Vúrosiizemeltetési Szolgdlattal kapcsolatos dijntések meghozataldra

164/201s. (W.2s.)
A Képviselő-testtilet, mint a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat iľányító szeľve rigy diint,
hogy
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1. a) e|fogadja a határozat 1. mel|ék|etét képezo, Iőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgá|at
megszüntető okiratát és fe|kéri a polgármestert annak a|áírására'

b) felhatalmazza a polgáľmestert az a) pontban meghatározott dokumentum aláírására és a megszĺinteto
okirat tekintetében a Magyar Allamkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére azza|,
hogy a hiánypót|ás teljesítése jelen határozatta| nem lehet ellentétes és a megszĺintető okiratot lényegi _
helyreigazítási kérdésnek nem minősülo _ kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a) pont esetében a megszüntető okirat a|äirásának határideje 20l5. június 29.
b) pont esetében 20 l 5. jűnius 30.

2. elfogadja a határozat 2. mellékletét képező KözalkalmazoÍli Iuttatási Szabá|yzatot 2015. július
0l-i hatályba lépéssel és felkéri a polgáľmestert annak a|áírására

Felelős: polgáľmester
ľ{atźtridő: 20 1 5. június 30.

3. a) a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat 8010l cím _ kötelező fe|adat- bevételi miĺködési
ťĺnanszírozźtsi előirányzaton belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźm|án
történő jővźirźsa e|őirźnyzatát 84.34f ,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|oirányzatát 34'936,6 e Ft-
tal, a munkaadót terhelő járu|ékok és szociális hozzájárúási adó e|őirányzatźú 7 .8|3,4 e Ft-tal, a dologi
e|őirányzatźú 37 .7 44,0 e Ft-tal csökkenti.

b) a Józsefuárosi Városüzeme|tetési SzolgáIat 80101 cím - önként vállalt feladat _ bevételi működési
ťlnanszírozási előiľányzaton belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési sztlm|án
történő jóváírása előiľányzatźú" 3 .326,0 e Ft-tal, a kiadás személyi j uttatás e|őirányzattlt I 3f3,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzéĘáru|ási adó e|őirttnyzatát 479,0 e Ft-tal' a dologi
e|őirányzatát 5.37f,0 e Ft-tal csökkenti.

c) a Józsefoárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - köte|ező feladat _ bevételi működési
ťlnanszírozási e|őirányzaton belül az irányitőszervi tźtmogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jővźńrása e|őirźnyzatát f5f.090,8 e Ft-tal, felhalmozási finanszíľozási bevételen belül az
irányítószervi tźtmogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án töľténő jőváírása előirányzatát
10.386,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|óirányzatát 57'348,| e Ft-tal, a munkaadót teľhelő
járulékok és szociális hozzź|áru|ási adó eloiľányzaÍát 79.169,5 e Ft-ta|, a do|ogi e|oirátnyzatát 177 .351,3
e Ft-tal, beruházás e|őirányzatát7 .747,2 e Ft-tal, a felújítás e|oirźnyzatát 955,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

d) a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként vállalt feladat - bevételi működési
ťlnanszírozźtsi bevételen belül az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtmlrán

történő jóváírása előirányzatát 64'666,0 e Ft-tal, felhalmozási finanszírozáson belĺil az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|ttn történő jováirźsa e|őirányzatát 43.684,0 e Ft-tal,
mtĺködési saját bevéte| e|oirźnyzatát 367,4 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzęI egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás e|óirányzatźú 8.20|,3 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociá|is hozzájáru|ási adó
e|őirányzatát |.60f,6 e Ft-tal, dologi kiadások e|őirányzatźú 49.160,7 e Ft-tal, beľuhazási e|óirányzattÍ
30.547,0 e Ft-tal, felújítási e|őirányzatźú |9.200,0 e Ft-tal csökkenti.

e) a Józsefuárosi Városĺizemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelezó fe|adat - bevételi e|őirttnyzatán
belül a mÍiködési bevételek e|őirányzatźń 2'429,0 e Ft-tal csĺikkenti' mrĺködési ťlnanszirozási bevételen
belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án torténő jőváirása
e|őtányzatźú |f .360,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát 9.735,3 e Ft-tal, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|óirányzatźú f.844,Í e Ft-tal, a dologi kiadások
e|őirányzatátf .f09,4 e Ft-tal csökkenti.
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f) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím _ onként vá||alt feladat _ működési
ťlnanszírozási bevételen belü| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
torténő jőváirása e|őlrányzatát 538,0 e Ft-tal csokkenti és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatźú.290,3
e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jáľulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|óirányzatát |4],6 e Ft-ta|
csökkenti.

g) a Józsefvárosi Városĺizęmeltetési Szolgálat 80l08 cím - önként vállalt felac|at - mĺĺköcĺési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn
történő jóváírása előirányzatát 47 .470,2 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás szeméIyi juttatás
e|őirányzatát 21.96|,| e Ft-tal, a munkaadót terhelo járulékok és szociális hozzájáru|ási adó
e|oirányzatát 9 .057 ,2 e Ft.tal, a dologi kiadások e|őirányzatéi |0 '452,0 e Ft-tal cscjkkenti.

h)aJózsefuárosiVárosüzemeltetésiSzolgálat80101 cím l8fő,80103 cim69 fó,80105cím8fő,80l08
cím34 fó, összesen |29 főkoza|ka|mazotti engedélyezett létszámát törli.

FeIe|ős: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 30.

4. a) az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező fe|adat - mÍĺködési ťlnanszirozási kiadáson belül
az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatźls kiutalása e|őirányzatźú. 348.19f,8 e Ft-tal
felhalmozási finanszírozási kiadáson beltil az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|őirányzatát 10.386,0 e Ft-tal csökkenti.

b) az onkormźnyzat l l l08-02 cím - önként vállalt feladat - működési ťlnanszírozási bevételen belül az
irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatźń 116.000,f e Ft-tal,
felhalmozási finanszírozási kiadáson beltil az irtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|őirányzatát 43.684,0 e Ft-tal csökkenti.

c) aZ Önkoľmányzat költségvetésének címrendjét 
'1j 

címmel kiegészíti a l1601-03 címmel
településĺizemeltetés, út-parkkaľbantartás, növényvédelem' köztisztaság elnevezéssel.

d) az onkormźĺnyzat kiadás l160l-03 cím _ kötelezo fe|adat - dologi kiadások e|oirányzatźlt39.339,0 e
Ft-tal, beruházási e|őirányzatát 23.063,0 e Ft-tal megemeli a IYSZ jogutód nélküli megszüntetéséből
adódó áthűződő kiadások fedezete címén.

e) az onkormányzat kiadás 11601-03 cím - ĺinként vállalt feladat - dologi kiadások e|őirányzatát
28.130,0 e Ft-tal, beruházás e|óirźtnyzatát 7.484,0 e Ft-tal, felújítás e|oirányzatźú 10.500,0 e Ft-tal
megemeli a JVSZ jogutód nélküli megszÍintetéséből adódó źúhűződő kiadások fedezete címén.

f; az onkormányzat kiadás 1 l601-03 cím - kötelező fe|adat _ személyi juttatás elóirányzatát 9.804,6 e
Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őiränyzatźú f.650,3 e Ft-tal
megemeli a IYSZ jogutód nélküli megszüntetéséből adódó végkielégítések, felmondások,
szabadságmegváltások, és zár źsi munkálatok fedezete címén.

g) az onkormányzat kiadás I14o7 cím elnevezését ÚJ Teleki téri piac üzemeltetése' őstermelői
ideiglenes piacok tizemeltetése miĺkĺjdtetése elnevezésre módosítja.

h) az Önkormtnyzat kiadás 1140.1 cím _ kötelező feladat _ a kiadási e|őirtnyzatán belül a dologi
e|óirányzatátz|'343,9 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft'. díjazása cimén, valamint a működési bevétel áfa
visszaigénylés előirányzatŕLt és a kiadás dologi áfa előirányzatéLt 5.762,9 e Ft-tal megemeli.

i) az Önkormányzat kiadás ||407 cím - önként vállalt feladat _ kiadási e|őirányzatán belĹil a dologi
e|óirányzatát 473,9 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft.' díjazása cimén, valamint a miĺködési bevéte| źffa
visszaigénylés előirányzatát és a kiadás dologi áfa e|őirányzatát 727 ,9 e Ft-tal megemeli.
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j) az onkoľmányzat kiadás 11601-03 cím kote\ező feladat működési célú támogatás
á||amháztartáson kívĺi|re e|őirányzatátf58.142,2 e Ft-tal, felhalmozási célú támogatás á||amháztartáson
kívülľe e|oirźnyzatźtt 6.85|,f e Ft-tal, a kiadás l1601-03 cím - önként vá||a|t feladat műkodési céIú
támogatás á||amháztartáson kívü|ľe e\őirányzatát 93'420,3 e Ft-tal, felhalmozási célri támogatás
előirányzatát 19.851'0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. támogatásďkompenzáciőjacímén.

k) az onkormányzat kiadás 11107-0l cím műkĺjdési cé| és általános tartalékon be|u| az általános
tarta|ék - kötelező feladat - e|oirányzatárő| 57.29|,9 e Ft-ot' az átszervezések miĺkodési céltartalék -
önként vźi|a|t feladat - e|őirányzatárő| |3.557,0 e Ft-ot, valamint a fapótlás-környezetvédelem
míĺködési céltartalék- kötelező feladat - e|őirányzatáról l0.400,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1l60t-
03 cím - kötelező feladat _ működési célú támogatások á||amhánartáson kívülre e|őirźnyzaÍára a
Kisfalu Kft . támogatásďkompen záciőja címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 30.

5. tartós működési előzetes k<itelezettséget vállal évente megköze|ítő|eg34.695 e Ft-ra, melynek
fedezetéül az onkormányzat saját bevéte|ét és adóbevételeit jelöIi meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. évi költségvetés és ezt követő költségvetések teľvezése, elfogadása

6. fe|kéri a polgármestert, hogy a költségvetésľől szó|ó rendelet és a következo évek
koltségvetésének tervezésénél a határozatban fog|altakat vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. évi költségvetés esetén f0|5. december 31., valamint a következo évek
költségvetésének teľvezése, j óváhagyása

7. felkéri a polgáľmesteľt a megszűnő költségvetési szerv költségvetési beszámolójának,
költségvetési maradvány kimutatásának, mérlegjelentésének elkészítésére f0|5. jlinius 30.
fordulónappal.

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

8. a) a feladat ellátáshoz szükséges tárgyi eszközĺjket térítésmentesen a Kisfalu Józsefuárosi
Y agy ongazdálkodó Kft . használ atźlba adja 20 1 5. j rilius 0 1 . naptól határozat|an id&e.

b) a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat tulajdonában álló gépjárműveket ingyenesen az
tnkoľmányzat tulajdon źba adja, a gépjárművek üzembentartőja 2015. július 01. napjától a Józsefuáľosi
G azdá|ko dźtsi Központ Zľt.

c) felkéri a polgáľmestert a haszná|ati szerzódés elkészítésére, és a Yárosgazdttlkodás és Pénziigyi
B izottság elé terjesztésre.

Felelős: polgármester
Határidő: a-b) pont esetén 2015. június 30.

c) pont esetén aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. júliusi ülése.

A Gazdáľodási Ügyosztátv tájékoztatáłsa alapján: a megsziintető okiľat benyújtásľa kerü|t a
Magyaľ Allamkincstár felé, amely szerv a nyilvántaľtásbóI 2015. június 30. nappal tiiľiilte a
megszĺĺnő költségvetési szervet. A táľgyi eszköztik használatba adásáľa vonatkozĺí szeľződést a
Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a790/2015. gIl.f7.) sz.határozattal elfogadta.
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt. tájékoztatźlsa alapján: azeszkłjzökátvétele megtiirtént.

A Pénzüeyi Ügyosztály tá'jékoztatálsa alapján: a Képviselő-testüIet 164/2015. (vI.25.) számrĺ
határozatában foglaltak esetében a kłiltségvetés módosítása a Képviselő-testiilet 2015. évi
szeptembeľi iiléséľe készítendő kiiltségvetési rendeletben tiiľténik meg.

16s/2015. (Vr.2s.)

A Képviselő-testüIet, mint a Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kft. egyszemélyes
tulajdonosa, tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt' hogy:

1. elfogadja ahatźtrozat 1. mellékletétképező 20l5. július 01. napjától hatźiybalépo,20|5.július 01.
és 2015. december 3i. közotti határozott időtartamú, az onkormínyzat és a Kisfalu Józsefuárosi
Yagyongazdálkodó Kft. kozött kötendő közteľület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos
kozszo|gźitatási feladatok ellátására vonatkozó szęrződést és felkéri a polgármestert annak a|áírásźtra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. június 30.

2. elfogadja ahatározat 2. mellékletétképező 2015. jlilius 0l. napjátólhatá|yba|épő,f0|5.jútius 01.
és 2015. december 31. kozötti határozott időtartamú, az tnkormźnyzat és a Kisfalu Józsefuárosi
Yagyongazdálkodó Kft. kozött kötendő piac üzemeltetéSi feladatok ellátására vonatkoző megbízási
szerződést és felkéri a polgármestert annak a|áitására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 30.

A Gazdálkodási Üeyosztátv és a Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt tájékoztatáłsa a|apján: a
ktizszolgáltatási és megbízási szeľződések 2015. június 30. napján aláíľásľa keľiilteko az
eszkłiztiket az intézménv átadta.

Jav as lat emlé ktúb I úk elhe ly ezés ére

r66lf01s. (vI.2s.)
A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

I. hozzájárulását adja dr. Lengyel Arpád em|éktáb|ájźnak elhelyezéséhez a Budapest VIII. kerület
Rákóczi út 11. sz. alatti éptilet falán.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. jlinius 25.

2. hozzźtjárulását adja a Cseh Tamás Progľam keretében egy emléktáb|a e|helyezéséhez a Budapest
VIII. kerület Golgota u. 3. sz. alatti épület falán.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. június 25.

3. a) az 1. pont szerinti, dľ. Lenryel Árpád emléktábla
keretéből I5f,4 e Ft fedezetet biĺosít a Rákóczi út
vissza nem térítendő támogatás céljából.

b) az a) pontban foglaltak miaÍI az önkormányzat kiadás lil07-01-es cím mtĺködési cél és

általános taľtalékon belÍĺl Egry Attila alpolgármesteri saját keľet - önként vállalt feladat -

elhelyezéséh ez Egry Attila alpolgármesteľ
l l. szám alatti Társashźz részére egyszeri
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e|őirányzatáről 752,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás lll05 cím - önként vállalt feladat -
fe I h al m ozás i cé l ú tám o gatás o k á|| amh ánartás o n k ív ti l re e| oir ány zatár a.

Felelős: polgármester
Határido: 20l5. június 25.

4. felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglaltakat a költségvetés következő módosításakor
vegye figyelembe.

Felęlős: poIgármester
Határidő: a kĺiltségvetésrol szóIó rendelet következő módosítása

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: dľ. Lengyel Áľpád
em|éktáblájának elhelyezéséve| kapcso|atban a támogatási szerződés 2015. jú|ius 30-án
megkötésľe keľült, az em|éktáblát kihelyezték. A Budapest vilI. keľtilet Golgota u. 3. sz. alatti
épüIet fa|áłra tervezett emléktábla sziivege - a Cseh Tamás Pľogram kooľdĺnátorával - pontosítás
a|att áiI..

A Pénzĺigyi Ügvosztálv tájékoztatátsa alapján: a Képviselő-testület t66/20t5. CVI.25.) számú
hatáłrozatában foglaltak esetében a kö|tségvetés módosítása a Képviselő-testület 2015. évi
szeptembeľi iiléséľe készítendő költségvetési ľendeletben ttirténik meg.

Javaslat a kúptalanfiiredi gyermektdborfejlesztésével kapcsolatos ďtjntések meghozatalára

167/f01s. (vr.2s.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

t. elfogadja a káptalanfiiľedi gyermekĺ'idtilő fej|esztési programjának iľányelveit az e|oterjesztés 1. és
2. szálmű melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.

f. a) együttműködési megállapodást kcjt az MKB-MVM Veszprém Kézilabda Zrt,-ve| (székhely:
8200 Veszpľém, Külso-kádártai út 5., cégsegyzékszźlm: Cg.19-10-500280) a spoľľfejlesztési
progIam megva|ósítása céljából, melynek keretében egyszeri, vissza nem térítendő 13.500,0 e Ft
összegű támogatást nyújt a tervezési munkálatokra.

b) a határozat 2. a) pontja a|apjźn elfogadja az előterjesztés 3. számű mellékletét képező
Együttmtĺködési Megállapodást és felkéri a polgáľmestert annak a|źúrására.

c) felhatalmazza a polgármesteľt az esetlegesen felmeľülő Együttműködési Megállapodás
módosítás a|áírtsára, amennyiben az nem érint önkormányzati forrásbevonást, vagy az elfogadott
megállapodás e|emei nek lényeges taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a)-b) pont esetében 20l5. június 25., c) pont esetében az esetleges módosítások esetén

3. a) a2. pontban foglaltak miatt az Önkormányzatkiadćs l1601 címen belül _ ĺjnként vállalt
fe|adat - felújítások _ gyermeküdülők felújÍtás tervezése és kivitelezése _ előirányzatról l3.500,0 e
Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatások á||amhánartáson kívtilre e|őirányzatra a
káptalanfüredi gyermektidülő felúj Ításźnak terv ezése címén.

b) felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a költségvetés következő módosításáná|
vegye figyelembe.
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FeIelős: polgármester
Hatrírido: a) pont esetében 2015. június 25., b) pont esetében a költségvetési rendelet következő

módosítása

4. felkéri a polgármestert, hogy az MKB-MVM Veszpľém Kézilabda Zrt. á|ta| benyűjtott kérelem
sikeressége esetén kötendő együttműködési megállapodást terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
IIatáridő: a kérelcm clbíľálása utáni clső kópvisclo.tcstĺilcti ülós

A Városfeilesztési és Főépítészi ÜgYosztálv tájékoztatálsa alapján: az előteľjesztésben e|fogadott
Együttműködésĺ megállapodás 2015. június 30-án mindkét féI részéľől aláÍrásľa keľült.

A Pénzügvi ÜgYosztály tájékoztatálsa alapján: a Képvise|ő-testiilet 167/2015. (w.25.) számú
határozatátban foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a Képviselő-testület 2015. évi
szeptembeľi iiléséľe készítendő költségvetési ľendeletben töľténik meg.

Javaslat i)nkormdnyzatÍ intézmények átalakí,tdslźval kapcsolatos döntěsek meghozatalúra

183/201s. (Vr.2s.)

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1) jóváhagyja a Naprafoľgó Egyesített ovoda Szervezeti és Működési Szabźůyzattú az e|őterjesztés l.
számű melléklete szerinti tartalommal 20 l 5. augusztus 01 . napi hatá|yba lépéssel.

Felelos: polgáľmester
Hattridő: 20 1 5. j únius 25.

2) jőváthagyja a Jőzsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ módosító okiratát és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát az előterjesztés f-3. sz. mellékletében
foglalt tartalommal , f0I5 . augusztus 0 1 . napi hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő: 20 1 5. június 25.

3) jőváhagyja a Jőzsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szeryezeti és Mĺĺködési
Szabá|yzatát az előterjesztés 5. számű melléklete szerinti taľtalommal 2015. augusztus 01. napi
hatá|yba lépéssel.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l5. június 25.

Đ jóváhagyja a Jőzsęfvárosi Intézményműködtető K<izpont megszüntető okiľatát az e|őterjesztés 4. sz.
mellékletében foglalt tartalommal, f0I5 'július 3| ' hatá'|yba lépéssel.

Felelős: polgármester
Határidó: 2015. június 25.

5) jóváhagyja a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Napraforgó
Egyesített ovoda közĺjtt létrejövő Munkamegosztási megállapodást az előterjesztés 6. számű
melléklete szęrinti tartalommal2015. augusztus 0l. napi hatályba lépéssel'



Felelos: poIgármester
Határidő: 201 5. június 25.

6) a) aff9lf012. (VilI.28.) Kormányrendelet melléklet szerint nyilatkozik, hogy az onkoľmányzat
működtetoi feladatot a2015l20|6. tanévtol továbbra is ellátja.

b) e|fogadja az onkormányzat és Klebelsberg Intézményfenntartó Kĺjzpont kozött létrejött
haszná|ati szerződéś módosítását az e|oteriesztés 7. szám,ű melléklete szerinti tartalommal 2015.
augusztus 01' napi hatállyal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. iúnius 25.

7) módosítja a136ĺ20|5. (VI.04.) számú határozatának 10. b) pontját aza|ábbiak szerint:
,,10. b) 20l5. augusztus 01 . napjátő| a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kozpont
engedé|yezett álláshelyeinek számát 209 főben határozza meg (címeken belül: 40l01 címen lf fó _
önként válla|t feladat - , 40|0f címen 55 fo, ebből önként vállalt feladat 4 fo, 40|03 címen 20 fő,
40104 címen 35 fő, ebből onként vállalt feladat 5 fő, 40105 címen 32 fó,40t06 címen |J,5 fő,
40107 címen 3,5 fő,40108 címen 10 fő,40109 címen2ł),,,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. július 3l.

8) a) a 13612015. (VI.04.) száműhatározatnak 3.a) pontjában elfogadott létszámbővülés miatt 20l5.
éĺben idoarányosan |f.689,0 e Ft összeget biztosít az Önkormányzat a Napraforgó Egyesített
ovodának.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2015. június 25.

b) taltós kötelezettséget vállal a 8. a) pontban foglalt álláshely ťlnanszírozásáľa' melynek cisszege
éves szinten 37.116,4 e Ft, fedezetéül a következő évek költségvetésében a központi költségvetési
támogatáson fe|u| azÖnkormányzat saját bevételét és a helyi adóbevételt jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201 5. június 25.

9) I vezeti5i álláshelybővülés és avezetói bérek emelésére időarányosan 3.959,9 e Ft' valamint az
Intenziv Családmegtartó Szolgá|tatáshoz kapcsolódó szakmai vezető és szupervizor megbízási
díjainak fedezętére 786,0 e Ft cisszeget biztosít az onkormányzat a Jőzsefvárosi Szociális
Szo lgáltató és Gyeľmekj óléti Kozpontnak.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. jlinius 25.

10) felkéri a Kisfalu Józsefuárosi Yagyongazdálkodó Kft. ügyvezetó igazgatóját éS a Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét a működtetői feladatmegosztás szerinti
megállapodás megkötésére.

Fe l el ő s : K i sfal u Kft . ü gyvez ető i gazgatőja, J S z S zGyK intézményv ezetőj e
Határidő: f075. szeptembeľ 30.
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r2)

1l) felkéri a Napľaforgó Egyesített ovoda vezetőjét, hogy vizsgálja fe|ül az ővodai dolgozók
illetlnényét és a béremelés, bérrendezésse| összefiiggő koltségvetési tobbletfedezet igényére
vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület 20l5. novemberi tilésére készítse elő.

Fe I el ős : N apľaforgó E gyes ített óvod a v ezetőj e, po I gármester
Határidő: Képviselő-testti|et 20 1 5. novemberi tilése

felhata|mazza a po|gármestert a határozat 1-6. pontja szerinti dokumentumok a|áírására és az
a|apítő, valamint a megszüntető okiratok tekintetében a Magyar Államkincstár esetleges
hiánypótlási felszólításának teljesítés ére azza|, hogy a hiánypótlás teljesítése je|en határozatta| nem
lehet ellentétes és az a|apítő okiratokat lényegi - helyreigazítási kérdésnek nem minősülő -
kéľdésekben nem módosíthati a.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 20l5. július 15.

a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében 5.f34,9 e Ft-ot
b iĺo s ít i skolák konyhai eszközeinek, berendezés i ttr gy ainak b eszerzésér e,

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.

felkéri a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központvezetőjét, hogy a Képviselo-
testület következő tilésére az intézményen beltili |étszámvá|tozások miatt az intézményen belüli
költségvetés módosítást/ átcsoportosításokat terjessze be.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 2015. június 25.

15) a Józsefvárosi Intézménymiĺködtető Kozpont engedé|yezett|étszámát 2015. augusztus 1. napjával
töľli.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. június 25.

16) a Józsefuárosi Intézményműkĺĺdtetési Kĺĺzpont 1f101 cím - kötelező fe|adat - bevételi működési
ťlnanszírozttsi bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jőváirása e|őirányzatáÍ, f|.094,3 e Ft-tal és ezze| egyidejrÍleg a kiadás személyi juttatás
e|őirányzatát I|.6f4,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáru|ási adő
e|oirányzatát 3,995,I e Ft-tal, dologi kiadások e|őirányzatát 5.475,0 e Ft-tal csökkenti 2015.
augusztus 1'. napjáva| történő jogutódlással megszüntetés miatt.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 25.

I7) a Jőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40I0f cím - kotelezó fe|adat _
bevétel mtĺködési ťlnanszírozáson belül az irányitôszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szám|án töfténő jőváírása e|őirányzatźi |9.337,2 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás e|őirányzatát |0.2f8,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájáru|ási adó e|őirányzatźłt 3.633,6 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirźtnyzatźú 5.475,0 e Ft-tal
megemelni.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 5. június 25.

13)

t4)
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l8) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40109 cím - kötelező fe|adat - _
bevéte| míĺködési ťlnanszírozáson belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési számlán torténő jőváirásae|őirányzatát 887,5 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás e|őirányzatát 698,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelo járulékok és szociáIis hozzź$źru|tlsi adó
e|őirányzatát l 88,7 e Ft-tal megemelni.

Fele|ős: poIgármester
Határido: 2015. június 25.

19) a költségvetés címrendjét 2015. augusztus l. napjával kiegészíti a1f|00-17 címmel Napraforgó
Egyesített ovoda e|nevezésse|, ezze| egyidejűleg a 12|0|-72100-16 címeket 20l5. július 3l.
napjával tör|i az intézmények jogutódlással' valamint beolvadással történő megsztintetése címen.

Felelos: polgármester
Határidó: 201 5. június 25.

20) a7f100-04-12|00-16 címek engedé|yezett|étszámát 2015. július 3l. napjávaltörli.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. június 25.

2l) a Napraforgó Egyesített ovoda 7f|00-11 cím - kĺjtelező feladat - bevétel működési ťlnanszírozźsi
bevételen belül az irányitőszervi tźmogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|án történő
jőváirása e|őirányzatát 869,6 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát
696,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|tsi adó előirányzattú |72,8 e Ft-
tal megemeli a Józsefuáľosi Intézményműkodtető Központtó| áthelyezett 3 álláshely címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.

2f) a Jőzsefuárosi Intézménymtĺködtető Központ 72102 cím - kötelező fe|adat _ bevétel működési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźtm|źn
töľténő jőváirźsa e|óirźtnyzatát 6l . l 05,0 e Ft-tal és a miĺködési bevétęli e|őirányzatźń 4| .68f ,0 e Ft-
tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi e|őirttnyzatát 102.787,0 e Ft-tal csökkenti
étkeztetés címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.

23) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím _ kötelező feladat -
bevétel működési ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án történő jóváírása e|óirányzatát 57.980,0 e Ft-tal, működési bevétel
e|őirányzatát39.494,0 e Ft-ta| megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás dolgi kiadások elóirányzatát
97.474,0 e Ft-tal megemeli étkeztetés címén.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. június 25.

f4) a Jőzsefuárosi Eryesített Bölcsődék 40100-02 cím - kote|ező feladat - bevétel működési
ťĺnanszírozási bevételen belĹil az irányitőszewi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
töľténő jővźirása e|őiränyzatát 3.|25,0 e Ft-tal, műkodési bevételi e|őirányzattú 2.188'0 e Ft-tal
megemeli bĺilcsődei étkeztetés címén.
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Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. június 25.

f5) a Jőzsefuárosi Intézménymiĺkĺjdtető Központ ..ĺ2|03 cím - kötelező feladat- bevétęl miĺködési
fĺnanszírozási bevételen belĺil az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán
torténő jóváíľása e|oirányzatźú. 104.549,f e Ft-ta| a működési bevétel e|oirányzatát 30.86f,0 e Ft-tal
csokkenti és ezze| egyidejűIeg a kiadás személyi juttatás e|őirtnyzatát 13.001,1 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|źsi adó előirányzattÍ3.483,1 e Ft-tal, a do|ogi
kiadások e|őirźtnyzatát 1|8.927,0 e Ft-tal csökkenti.

Felelós: polgármester
Határido: 2015. június 25.

26) a Jőzsefuárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím - kotelező fe|adat _
bevétel műkodési finanszírozási bevételen belül az irányítőszewi támogatźlsként folyósított
támogatás ťlzetési szám|án torténő jóváírása e|őirtnyzatát |03.2f3,3 e Ft-tal, a működési bevétel
e|oirányzatttt 30.86f ,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát 1 1 .950, 1

e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájźru|ási adó eloirányzatát 3.f08,f e Ft-tal,
a dologi kiadások e|őirányzatát I|8.9f7,0 e Ft-tal megemeli étkeztetés címén.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. június 25.

27) a Napľaforgó Egyesített óvoda 72100-17 cím kötelező feladat bevételi műk<idési
ťlnanszírozáson belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő
jőváírtsa e|óirányzatát |.3f5,9 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát
1.05l,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatátf74,9 eFt-
tal megemeli aJőzsefváľosi Intézményműködtető KözponttóI áthe|yezett 3 álláshely címén.

Felelős: polgármester
Határido: 20 1 5. június 25.

28) a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Központ 7f|0| cím - onként vállalt feladat - bevételi működési
. finanszírozási bevételen belül az irányítószervi tźlmogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án

töľténő jőváírása e|oirányzatát 110,9 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás e|óirányzattń 85,9 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźtru|äsi adő
e|őir ány zatát 2 5,0 e Ft-tal csokkenti.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 25.

29) a Jőzsefvárosi Szociális SzolgáItató és Gyermekjóléti Központ 40|0f cím - önként vállalt feladat -
bevételi működési ťlnanszírozási bevételen bęlĹil az irányitőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|źlĺ töľténő jőváírása e|őirányzatttt 3f,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájttru|ási adó eloirányzatát 5,8 e Ft-tal megeme|i.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25'

30) a Napľaforgó Egyesített óvodák ?f10o-|7 cím - önként vállalt fe|ad* _ bevételi irányítószervi
támogatásként folyósított tamogatás fizetési szám|án töľténő jóváirása e|óirányzatźú 72,9 e Ft-tal és

a kiadás személyi juttatás e|oirányzatát 53,7 e Ft-tal, munkaadót terhelő járu|ékok és szociális
hozzájáru|ási adó előirányzatát |9,f eFt-ta| megemeli.
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Felelős: po|gármester
Határido: 20 1 5. j únius 25.

3l) a Józsefoárosi Intézményműködtető Központ 12|03 cím - önkéntvá||a|t feladat - bevételi működési
ťlnanszírozasi bevételen belül az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jőváírása előirányzatát f.3|6,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás e|őirányzattú |.343,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó
e|óirányzatát 479,6 e Ft-tal. do|ogi kiadások e|őirányzatźú 493,0 e Ft-tal csökkenti.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. iúnius 25.

32) a Jőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím - önként vállalt feladat _
bevételi iľányítószeľvi támogatásként folyósított támogatźs ťlzetési számlán történő jővtńrása
e|őirányzatźń2.|.10,| e Ft-tal és ezze| egyidejtĺ|eg a kiadás személyi juttatás e|őirányzatátI.235,9 e
Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájźtru|źtsi adó e|őirányzatát 44|,2 e Ft-ta|,
dologi kiadások előłányzatát 493,0 e Ft-tal megemeli.

FeIelős: polgáľmester
Határidő: 2015. június 25.

33) a Napraforgó Egyesített óvodák 12|00-17 cím - önként vállalt feladat _ bevételi miĺkodési
ťlnanszírozási bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jőváírása e|őirányzatát |45,9 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás
e|őírányzatźú 107,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźýttu|źtsi adó
e|óir źtny zatát 3 8,4 ę Ft-ta| me gemel i.

Felelős: polgármester
Határido: 20 1 5. június 25.

34)az onkormányzatkiadás lll07-0l cím műkodési cél és általános tartalékon belül az általános
taltalék - kötelező feladat - e|oirányzatźtről' 5.234,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím
felhalmozási finanszírozási kiadáson belüI az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása - kötelező feladat - e|őirźnvzatára konvhai felszerelések beszerzése címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201 5. június 25.

35) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40i09 cím - kötelező feladat -
bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án torténő jóváírása e|őirányzatát és a kiadás beruhtnás e|óirźnyzatát
5.234,9 e Ft-tal megemeli konyhai eszközök, felszerelések beszeľzése címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.

36)az onkormányzatkiadás 11107-0l cím mtikodési cél és általános taľtalékon be|u| az általános
taľtalék _ kötelező feladat . e|őirźnyzatárő| 2.725,| e Ft-ot átcsopoľtosít l1108-02 cím _ kötelező
feladat _ kiadás működési ťlnanszirozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása - kötelező feladat - e|őirányzatttra 2.05f,2 e Ft-ot, a működési ťĺnanszírozási
kiadáson beltil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt
feladat . e|óirányzatára7f,9 e Ft-ot alőzsefvttosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető helyettesi munkakör béľe és juttatásai és annak járulékai címén.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. jĹlnius 25.

37) a Jőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és GyeľmekjóIéti Központ 40|0f cím - kotelező fe|adat -
bevételi működési ťlnanszirozttsi bevételen beliil az irányitőszewi támogatásként fo|yósított
támogatás fizetési szttmlán történő jőváirésa e|őirányzatát f .05f,z e Ft-tal és a kiadás személyi
jutfatás e|oirttnyz.aÍát. l.600'0 e Ft-tal, munkaadót terhe|ő jáľulékok és szociá|is hozzźýáru|ási adő
e|őirányzatát 43f ,0 e Ft-tal és dologi kiadások e|őirányzatátf0,2 e Ft-tal megemeli intézményvezető
helyettesi munkakör bére és juttatásai és annakjáľulékai címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. jrinius 25.

38) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40|0f cím - önként vállalt feladat -
bevételi működési ťĺnanszírozási bevételen belĹil az irányitószewi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szttm|án történő jóváírása e|őirányzatźú 72,9 e Ft-tal és a kiadás személyijuttatás
elóirányzatát 53,7 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó eloirányzatát
I9,f e Ft-tal megemeli intézményvezetó helyettesi munkakciľ bére és juttatásai és annak járulékai
címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. június 25.

39) a Napraforgó Napközi otthonos óvoda 7f10o-07 cím _ kötelező feladat - bevétel műkĺjdési
ťlnanszirozási bevételen belru| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
töľténő jőváirása e|óirányzatát 22.423,| e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az
irányitőszervi támogatás fizetési szám|án t<jrténő jőváirása előirányzatát 99 e Ft-tal és ezze|
egyidejűleg a kiadás személyi juttatás eloiľányzatát17.4f|,4 eFt-ta|, a munkaadót teľhelő jáľulékok
és szociális hozzájźtru|ás adó előirányzattú4.760,7 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát24I,0 e

Ft-tal, aberuházás e|óirányzatát99,0 e Ft-tal csökkenti és a Naprafoľgó Egyesített ovodák 72|00-
|] cím _ kotelező feladat - bevétel műkodési ťlnanszírozźlsi bevételen belül az irányitőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési sztlm|án történó jőváirása e|őirányzatát 2f .4f3,1 e Ft-
tal, a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetésj szźtm|án töľténő jőváírása e|óirányzatát99,0 e Ft-tal megemeli, a kiadás szeméIyi
juttatás e|őirányzatát I7 .4fI,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adő
e|óirányzatát 4.760,7 e Ft-tal' a dologi kiadások e|oirtnyzatát 24|,0 e Ft-tal, a beruhźnás
e|őirźtnyzatát99,0 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. június 25.

40) a Napľaforgó Napközi otthonos óvoda 72100-07 cím - önként vá||a|t feladat _ bevétel mtĺködési
ťtnanszíroztlsi bevételen be|u| az írányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jőváirźsa e|őirányzatát 3.f74,f e Ft-tal csokkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás e|őirányzatát2,358'7 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok e|okányzatát 915,5 e Ft-tal
csokkenti és a Naprafoľgó Egyesített óvodák 72100-|7 cím - önként vállalt feladat - bevétel
mtiködési ťlnanszirozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźtm|án torténő jőváirása e|őirányzatát 3.274,2 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás

e|őirányzatát 2.358,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájétru|ási adő
e|őirányzatźú 915,5 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.
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41) a Várunk Rád Napkozi otthonos óvoda 72100-08 cím - kötelező fe|adat - bevétel műkodési
ťlnanszírozási bevételen belu| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|án
töfténo jóváírása e|őirányzatát 20.957,8 e Ft-tal és felhalmozási ťlnanszirozási bevételen belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történó jóváírása e|oirányzatát
135,0 e Ft-tal és a kiadás szeméIyi juttatás e|óirányzatát 16.326,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járu|ékok és szociális hozzájáru|źsi adó e|őirányzatát 4.331,8 e Ft-tal, dologi kiadások e|őirányzatát
300,0 e Ft-tal, beľuházás előirźnyzatát 135,0 e Ft-tal csökkenti és a Napraforgó Egyesített ovodák
72100-|7 cím - kötelező feladat - bevételi működési finanszírozási bevételen belül aZ
irtnyítőszervi támogatźtsként folyósított támogatás fizetési szźtm|án történő jóváirása e|őirźtnyzatát
20.957,8 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát |6.3f6,0 e Ft-tal' a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előiľányzatźú 4.331,8 e Ft-tal, a dologi kiadások
e|őirányzatát 300,0 e Ft-tal, aberuházás e|őirányzatát 135,0 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelos: polgármester
Határidő: 20 1 5. j únius 25.

4f) aYárunk Rád Napközi otthonos óvoda 72l00-08 cím - önként váIlalt feladat - bevéte|i mĺĺkĺjdési
ťlnanszírozási bevételen be|ül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źtn
történő jőváirása e|őirányzatát 3.238,8 e Ft-tal csökkenti és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát
2.285,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelo jáľulékok és szociáIis hozzájáru|ćsi adó előirányzatát953,f e

Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a Napraforgó Egyesített ovodák 1fI00-|7 cím - önként vállalt
feladat . bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváírása e|őirźtnyzatát3.238,8 e Ft-tal megemeli és a
kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatźt f .f85,6 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális
hozzź|áru|ási adó előirányzattlt953,2 e Ft-ta| megemeli bęolvadás címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. június 25.

43) a Tárika Napközi otthonos ovoda 7f|00-04 cím - kötelező feladat _ bevétel működési
ťlnansziroztlsi bevételen belül az irányitőszeri támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtmlán
tofténő jőváirźsa e|őirtlnyzatát 23.49I,9 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási bevételen be|u| az
irányítőszeri támogatásként folyósított támogatás fizetési szttm|án történő jóváirása e|óirányzatźú
139,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|óirányzattú 18.038,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó e|őirányzatát 4.987,7 e Ft-tal, a dologi kiadások
e|őirányzatźú 466,0 e Ft-tal, a beľuházás e|őirźnyzatát 139,0 e Ft-tal csokkenti és ezze| egyidejűleg a
Napraforgó Egyesített ovodák 72|00-|7 cím - kötelezo fe|adat- bevétel műkĺjdési finanszírozáson
belül az irźtnyítószervi tamogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźlm|źtn történő jőváítása
e|őirźnyzatát 23.49|,9 e Ft-tal, felhalmozási finanszíľozási bevételen belül az irányitőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát |39,0 e Ft-tal és

ezzeI egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|óirányzatát 18.038,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájárulźtsi adó e|őirányzatát 4.987,7 e Ft-tal, a dologi kiadások
e|őirźnyzatźú 466,0 e Ft-tal, aberuházás e|óirźtnyzatźń l39,0 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgáľmester
Hatáľido: 20l5. június 25.

44) a Tźúika Napkozi otthonos óvoda 7f|00-04 cím - cjnként vállalt feladat - bevétel működési
ťlnanszirozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
töľténo jőváirása e|őirányzatétt 4.076,6 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|óirányzatätf .873,7 e
Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzźĄáru|ási adó előirányzatźń |.202,9 e Ft-tal
csökkenti és ezze| egyidejűleg a Napraforgó Egyesített ovoda 72100-|7 cím _ önkéntvá||a|t feladat

- bevételi irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn töľténő jőváírása
e|őirányzattú 4.0]6,6 e Ft-tal, a kiadás személyi jutatás e|oirányzatát2.873,7 e Ft-tal, a munkaadót
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terhelő jáľulékok és szociális hozzájáru|ási adó eloirányzatát 1.202,9 e Ft-tal megemeli beo|vadás
címén.

Felelos: polgármester
Határidő: 201 5. jrinius 25.

45) a Napsugáľ Napközi otthonos óvoda 72|00-09 cím - köte|ező feladat _ bevéte| működési
ťlnanszírozási bevételen be|ul az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
toľténő jőváirása e|őirátnyzatát 1,7.131,5 e Ft-tal' felhalmozási finanszírozási bevételen belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án torténo jőváirása e|őirányzatát
114,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát |3.281,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok e|őirányzatźú3.60f,5 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirányzatát242,0 e Ft-tal, aberuházás
e|őirźtnyzatát 114,0 e Ft-tal csökkenti és a Napraforgó Egyesített ovodák 72100-11 cím - kotelező
feladat - bevétel mtĺködési ťlnanszirozási bevéte|en beltil az irányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźlm|án töľténő jőváírása előirányzatát 1].13I,5 e Ft-tal, a felhalmozási
ťlnanszírozźtsi bevételen beltil az irányítószervi támogatásként folyósítotItámogaÍás fizetési szám|án
történo jóváírása e|őirányzatát l l4,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát |3.287,0 e

Ft-tal, a munkaadót terhe|o járulékok és szociáIis hozzź!źtru|ási adó eloirányzatźú3.602,5 e Ft-tal, a
dologi kiadások előirányzatát 24f,0 e Ft-tal, a beruházźs előirányzatát |I4,0 e Ft-tal megemeli
beolvadás címén.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 25.

46) a Napsugár Napközi otthonos óvoda 7f|00-09 cím - önként vállalt feladat - bevétel miĺködési
ťlnanszírozási bevételen be|ul az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán
történő jőváirása e|oirányzatát 3 .7 55,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|őirányzatáú 2.7 74,.3 e Ft-
tal, a munkaadót terhelő járulékok e|őirányzatát I.040,,7 e Ft-tal és a Naprafoľgó Egyesített ovodák
72100-17 cím - ĺjnként vállalt feladat - bevétel mrĺkodési ťlnansziroztlsi bevételen belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtml.źn töľténő jőváirása e|őirźtnyzatát
3.]55,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatźú23|4,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
jáľulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzattú 1.040,7 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelos: polgármester
Határidő: 201 5. június 25.

47) a Százszorszép Napközi otthonos óvoda 7f100ir0 cím - kötelező fe|adat - bevétel működési
ťlnanszírozási bevételen belül az iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
töľténő jőváírása e|őirányzatát 25.753,7 e Ft-tal, felhalmozási finanszírozási bevételen belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án t<jrténő jóváírása e|őirányzatát
|77,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|oirányzatźú Í9.955,9 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok e|oirányzatát 5.336,8 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őkźnyzatźtt 46|,0 e Ft-tal, aberlhźnás
e|oirányzatźlt |77,0 e Ft-tal csökkenti és a Napraforgó Egyesített ovodák 72100-17 cím - kotelező
feladat - bevétel műkodési ťĺnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|źn történő jőváírźsa előirttnyzatát 25.753,7 e Ft-tal, a felhalmozási
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítôszewi Ĺámogatásként folyósítotttámogatás fizętési szám|án
történő jőváírźsa e|őirányzatát |J7 ,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatźtt |9.955,9 e

Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|óirányzatát 5.336,8 e Ft-tal, a
dologi kiadások e|oirányzatźú 46|,0 e Ft-tal, a beruhazás e|őirányzatát |77,0 e Ft-tal megemeli
beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 5. június 25.
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48) a Százszorszép Napkozi otthonos ovoda 7f100-09 cím - onként vállalt feladat _ bevétel működési
ťtnanszírozási bevételen be|i.il az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás Íizetési szám|án
torténő jóváírása e|óirányzaÍát 4.400,7 e Ft-tal, e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|oirányzatát
2.46f,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok e|őirányzatttt |'937,9 e Ft-tal és a Naprafoľgó
Egyesített ovodák 7f|00-17 cím - önként vállalt feladat - bęvétel működési ťlnanszirozási
bevételen belĺ'il az irányitőszervi támogatásként fo|yósított támogatás ťlzetési szám|án tcjrténő
jőváírása e|őirányzatát 4.400,] e Ft-tal és a kiadás szeméIyi juttatás e|őirźlnyzatát 2.46f ,8 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előiľányzatát |.937,9 e Ft-ta| megemeli
bet-llvatlás cílItéll.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201 5. június 25.

49) a Koszorú Napközi otthonos óvoda 72100-13 cím - kötelező feladat - bevétel működési
ťlnanszírozásibevételen belül az irányítőszervitámogattlsként folyósítotttźtmogatás fizetési szám|án
tĺjľténő jőváirása e|oirányzatát 20.|94,9 e Ft-tal, felhalmozási finanszírozási bevételen belül az
irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án töľténő jőváírása e|őirányzatát
109,0 e Ft-ta|, a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát 15.553,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok e|őirányzatát 4.35|,3 e Ft-tal, a dologi kiadások e|oirányzatát290,0 e Ft-tal, aberuházás
elóirźtnyzatźú 109,0 e Ft-tal csĺlkkenti és a Napľaforgó Egyesített ovodák 7fI00-I7 cím - kĺjtelező
fe|adat - bevétel működési ťlnanszitozttsi bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított
tźtmogatás fizetési szám|án történő jőváirtsa e|óirányzatát 20.|94,9 e Ft-tal' a felhalmozási
ťlnanszírozási bevéte|en be|u| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
tĺjrténő jővźńrása e|óirányzatát l09,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatźń l5.553,6 e
Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatát 4.351,3 e Ft-ta|, a
dologi kiadások e|őirźnyzatát 290,0 e Ft-tal' a bęruházás e|őirttnyzatát 109,0 e Ft-tal megemeli
beolvadás címén.

Felelős: po|gármester
Határidő: 20l5. június 25.

50) a Koszorú Napközi otthonos ovoda 72|00-13 cím - cinként vállalt feladat _ bevétel működési
ťlnanszírozási bevéte|en belül az irányitószervi tźtmogatátsként folyósítotttźtmogatás fizetési szám|án
töfténő jőváírtsa e|őirányzatéÍ 3.666,7 e Ft-tal, e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát
2.6f|,9 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok e|őirányzatźú |,044,8 e Ft-tal és a Napraforgó
Egyesített óvodák 7f|OO-|7 cím - önként vá||a|t feladat - bevétel működési ťlnanszirozási

. bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|án torténő
jőváírása e|oirányzattú 3.666,7 e Ft-tal és a kiadás szemé|yi juttatás e|őirányzatźú f .6f1,9 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájátu|ási adó előirányzatźú 1.044,8 e Ft-tal megemeli
beolvadás címén.

FeIelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. június 25.

5l) a Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda 7210o-|f cím - kötelező fe|adat _ bevétel működési
ťlnanszirozási bevételen bel'u| az irányítőszervi tamogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|án
történő jőváírása elóirányzatát 18.970,6 e Ft-tal, felhalmozási finanszíľozási bevételen belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|źln történő jőváírása e|őirányzatát
I|4,0 e Ft-tal' a kiadás személyi juttatás előirányzatát |4.7f4,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok e|oirányzatát3.967,| e Ft-tal, a dologi kiadások e|oirányzatźń279,0 e Ft-tal, aberuházźs
e|oírányzatát l l4,0 e Ft-tal csökkenti és a Naprafoľgó Egyesített ovodák 72I00-I7 cím _ ktjtelező
feladat - bevétel működési ťlnanszírozási bevételen be|u| azirányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án torténo jőváíräsa e|őirttnyzatát 18.970,6 e Ft-tal' a felhalmozási
ťlnanszitozási bevételen be|u| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás f,lzetési szám|źn
töľténő jőváírása eloirányzatát ||4,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát |4']24,5 e
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Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eloirányzatźi3.967,| e Ft-tal' a

dologi kiadások e|őirányzatátf79,0 e Ft-tal, aberuházás e|őirányzatát 114,0 e Ft-tal megemeli
beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 25.

5f) aHétszínviľág Napközi otthonos óvoda 7f1o0-|f cím _ önkéntvźt||a|tfeladat _ bevétel működési
ťlnanszírozási bevételen belĺil az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
toľténő jőváírása e|őlrźtnyzatát 2.588 e Ft-tal, a kiadás személyijuttatás e|őiľźnyzatát |.579? e Ft-
tal, a munkaadót terhelő járulékok e|óiľtnyzatát l.008,8 e Ft-ta| és a Naprafoľgó Egyesített ovodák
7fI00-|1 cím - önként vállalt feladat - bevétel működési ťlnanszirozási bevételen belu| az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváirása e|őirányzatźÍ
2.588,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát |.519,f e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájttu|ási adó előirányzatát l.008,8 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelos: polgáľmester
Hatáľidő: 201 5. június 25.

53) a Szivárvány Napközi otthonos óvoda 72IO0-|1 cím - kötelezo feladat _ bevétel működési
ťlnanszírozási bevételen be|i| az irányítőszewi támogatásként folyósított támogatás fizetési szétml.án

történő jővtúrása e|őirányzatźú 29.373,2 e Ft-tal, felhalmozási finanszírozási bevételen belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történo jővźúrása e|őirányzatát
165,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|óirányzatát ff.529,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok e|őirányzattfi6.419,0 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirźny.zatát4f5,0 e Ft-tal, aberuházts
e|őirányzatát 165,0 e Ft-tal csökkenti és a Naprafoľgó Egyesített ovodák 72100-|7 cím _ kötelezo
feladat - bevétel működési ťlnanszírozási bevételen be|u| az irányítószeľvi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szttm|án történő jóváírása e|őirányzatźt f9373,f e Ft-tal, a felhalmozási
ťlnanszirozási bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósitotttámogatás fizetési szám|án
történo jőváírása e|őirányzatát 165,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|oirányzatát22.5f9,f e

Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatźú 6.419,0 e Ft-tal, a
dologi kiadások e|óirźnyzatźń 4f5,0,0 e Ft-tal, aberuházás e|őirányzatát 165,0 e Ft-tal megemeli
beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 25.

54) a Szivárvány Napközi otthonos óvoda 72|0o-1l cím - önként vállalt feladat _ bevétel működési
ťlnanszírozási bevételen be|u| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
töľténő jóváirása e|őirányzatát 4.116,4 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát 2.803,3 e Ft-
tal, a munkaadót terhelő járulékok e|őirányzatát 1.313,l e Ft-tal és a Napľaforgó Egyesített ovodák
7f100-|7 cím - önként vállalt feladat - bevétel működési ťlnanszírozási bevételen be|il az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án toľténő jőváirása e|őirányzatát
4'716,4 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát f .803,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatát 1 .3 l 3, 1 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 25.

55) a Mesepalota Napközi otthonos óvoda 72|OO-|4 cím - kötelező feladat _ bevétel működési
ťlnanszírozttsi bevételen beliil az iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
toľténő jőváirtna e|óirányzatát zf.088,6 e Ft-tal, felhalmozási finanszírozási bevételen belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án tcirténő jőváírása e|őirányzatát
|37,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|oirányzatát 11.023,2 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő
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járulékok e|óirźnyzaÍźú 4.684,4 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirtnyzatát 381,0 e Ft-tal' aberuházás
e|őlrányzatźtt 137,0 e Ft-tal csökkenti és a Napľaforgó Egyesített ovodák 1f|00-17 cím - kotelező
fe|adat - bevétel működési ťlnanszírozási bevételen be|i| az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|źtn történő jőváírása e|oirányzatát f2.088,6 e Ft-tal, a felha|mozási
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jőváirása e|őirányzatát |37,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát 17.023,2 e
Ft-tal, a munkaadót terhe|ő járulékok és szociális hozzájárultsi adó eloirányzatźlt Ą.684,Ą e Ft-tal, a
dologi kiadások e|őirányzatát 38l,0 e Ft-tal, a benlházás e|oirányzatát 137,0 e Ft-tal megemeli
beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 25.

56) a Mesepa|ota Napközi otthonos ovoda ]2100-14 cím - ĺjnként vá||a|t feladat - bevétel miĺködési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történo jóváírása előirányzatźú 3.768,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|őirányzatźtt2.643,4 eFt-
tal, a munkaadót terhe|o járulékok előirźnyzatźú |.|25,4 e Ft-tal és a Napraforgó Egyesített ovodák
7f|00-|7 cím - önként vállalt feladat - bevétel míĺködési ťtnanszírozási bevételen belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án ttjrténő jőváirása e|őkányzatát
3.,768,8 e Ft-tal és a kiadás szeméIyi juttatás e|őirányzatát 2.643,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociá|is hozzájáru|źtsi adó eloiľányzatát 1.|25,4 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgáľmester
HaÍáridő: 20 1 5. június 25.

57) a Gyerck-virág Napközi otthonos óvoda 7fI00-05 cím - kĺjtel ező fe|adat - bevéte| mrĺkodési
ťlnanszirozási bevételen belül az irányltőszervi támogatásként folyósított támogatás fizętési szám|án
torténő jőváírźsa e|ótányzatźń 37 '920,1 e Ft-tal, felhalmozási finanszírozási bevételen be|ti| az
irányítószervi támogatásként folyósitoÍt tźtmogatás fizetési szám|án torténő jővtirása elóitáĺyzatát
f76,0 e Ft-ta|, a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát f9.|49,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
jáľulékok e|őirányzatát 8.333,l e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirány'zatát 438,0 e Ft-tal, aberuházás
e|őirányzatátf|6,0 e Ft-tal csökkenti és a Napraforgó Egyesített ovodák 72|00-17 cím - kcitelező
feladat - bevétel működési ťlnanszirozási bevételen be|u| az irányítószeľvitámogatźlsként folyósított
támogatás fizetési szám|án toľténő jővtirása e|oirźtnyzatát 37.9f0,I e Ft-tal, a felhalmozási
ťlnanszirozźtsi bevételen beliil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jőváírása e|őirányzatátf|6,0 e Ft-tal és a kiadás személyijuttatás e|óirányzatátf9.149,0 e
Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatált 8.333,1 e Ft-tal, a
dologi kiadások e|oirányzatát 438,0 e Ft-tal, a beruházźs e|óirźnyzatát 2|6,0 e Ft-tal megemeli
beolvadás címén.

Felelős: po|gármester
Hatáľidő: 20l5. június 25.

58) a Gyerek-virág Napközi otthonos ovoda 7fI00-05 cím - önként vállalt feladat - bevétel mrĺködési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi t'rámogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jóváírása előirányzatát 6.557,f e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|őirányzatźft 4.664,5 e Ft-
tal, a munkaadót terhelő járulékok e|oirányzatát |.892,7 e Ft-tal és a Naprafoľgó Egyesített ovodák
72|00-17 cím - önként vállalt feladat - bevétel műkodési ťlnanszirozási bevételen belĺ'il az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváírása e|őirányzatát
6.557,2 e Ft-tal és a kiadás személyijuttatás e|oirttnyzatźń 4.664,5 e Ft-tal' a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájáru|źtsi adó e|oirányzatát 7.892,7 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 25.
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59) a Kincskereső Napközi otthonos ovoda 1f100-06 cím - kötelező fe|adat - bevétel míĺködési
ťlnanszírozäsi bevételen belu1 az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
toľténő jőváirása e|őirányzattń 2f.142,8 e Ft-tal, felhalmozási finanszírozási bevételen belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|án történő jőváírása e|őirányzatźń
7|4,0 e Ft-ta|, a kiadás szeméIyi juttatás e|őirányzatźń |7.546,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok előirányzatát 4.8f9,3 e Ft-tal, a dologi kiadások e|óirźtnyzatát367,0 e Ft-tal, a beruházás
e|óirányzatát 1 l4,0 e Ft.tal csökkenti és a Naprafoľgó Egyesített ovodák 72|00-I] cím - kotelező
feladat - bevétel működési ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án t<irténő jőváírźłsa e|óirányzatát 22.]42,8 e Ft-tal, a felhalmozási
ťlnanszírozási bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
töfténő jőváírása e|őirányzatát ||4,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatźú I7.546,5 e

Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatát 4'829,3 e Ft-tal, a
dologi kiadások e|őirányzatát 367,0 e Ft-tal, a beruházás e|őirányzatźú |I4,0 e Ft-tal megemeli
beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l 5. június 25.

60) a Kincskereső Napkozi otthonos ovoda 7fI00-o6 cím - önkéntvá||a|t feladat _ bevétel működési
ťlnanszírozźtsi bevételen bę|u| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történo jóváiräsa e|oirányzatát3.274,1e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás eloirányzatátf .234,7 eFt-
tal, a munkaadót terhelo járulékok e|óirányzatát |.039,4 e Ft-tal és a Napľaforgó Egyesített ovodák
72100-|7 cím - önként váIlalt feladat - bevétel mtĺködési ťlnanszírozási bevételen beltil az
irányitőszervi támogatásként folyósítoÍt támogatás fizetési szám\án történő jőváírźsa előirányzattú
3.f74,I e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát2.f34,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járu|ékok és szociális hozzź|źtrulásiadó előirányzatźń|.039,4 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtridő: 20 1 5. június 25.

61) a Pitypang Napközi otthonos óvoda 7f|0o-|5 cím - kotelező fe|adat _ bevétel működési
ťlnansziroztlsi bevételen belül az irányítőszervi tlámogatásként folyósított támogatás fizetési számlán
történő jőváirźsa e|óirányzatát I9.5I9,3 e Ft-tal, felhalmozasi finanszírozási bevételen belül az
irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történo jóvźńrása e|őirźtnyzatát
165,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|oirányzatát 15'f|f,7 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő
járulékok e|őirźnyzatźú3'970,6 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirányzaÍát336,0 e Ft-tal, aberuhźzás
e|oirányzatát 165,0 e Ft-tal csökkenti és a Napľaforgó Egyesített ovodák 7f|00-17 cím _ kotelezo
feladat - bevétel működési ťlnanszirozási bevételen belül az irttnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési sztlm|án történő jóváírása e|óirányzatát 19.519,3 e Ft-tal, a felhalmozási
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósítotttźtmogatás fizetési szźtm|án

történő jőváirása e|óirányzatát 165,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttaĹás e|őirányzatźń 15.2|2,7 e
Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáru|źsi adó előirányzatát 3.970,6 e Ft-tal, a
dologi kiadások e|őirányzatát 336,0 e Ft-tal, a beruházźs e|őirányzatát 165,0 e Ft-tal megemeli
beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. június 25.

62) a Pitypang Napkozi otthonos óvoda 72100Ą5 cím - önként vá||alt feladat - bevétel míĺködési
ťlnanszirozási bevételen belül az irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|án
torténő jóváíľása előirányzatát3.193,1e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás eloirányzatát2.206,8 e Ft-
tal, a munkaadót terhelő járulékok e|óirányzatźt 986,3 e Ft-tal és a Napraforgó Egyesített ovodák
7f100-1] cím - önként vállalt feladat - bevétel működési ťlnanszírozási bevételen be|i| az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szttm|án történő jőváírása e|őirányzatát
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3.193,1 e Ft-ta| és a kiadás szeméIyi juttatás e|őirányzatát2.f06,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatát986,3 e Ft-tal megemeli beolvadás címén.

FeleIős: polgármester
Határido: 201 5. június 25.

63) aKaticaNapkozi otthonos ovoda és Bĺjlcsőde 12100-16 cím - kötelezo ťe|adat- bevétel működési
ťlnanszírozási bevételen be|u| az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn
történo jőváírása e|oirányzatát 30.988,7 e Ft-tal, fe|halmozási finanszírozási bevételen belül az
irányítőszervi támogatźtsként folyósított támogatás fizetési szětm|án töfténő jóváírása e|óirányzatát
224,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát f3.361',5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok e\őirányzatát7.039,f e Ft-tal, a dologi kiadások előirźtnyzattń 588,0 e Ft-tal, aberuházás
e|óirányzatát 224,0 e Ft-tal csökkenti és a Napraforgó Egyesített ovodák 7f|00-17 cím - kötelező
feladat - bevétel mĺĺködési ťlnanszírozási bevételen beltil az irányitószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án tĺjľténő jóváírása e|őirttnyzatát 30.988,7 e Ft-tal, a felhalmozási
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervitámogatásként folyósítotttámogatás fizetési szám|án
torténő jőváirása e|óirányzatát f24,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirźtnyzatát f3.361,5 e

Ft-tal' a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|óirányzatźń 7 .039,2 e Ft-tal, a
dologi kiadások e|őirányzatát 588,0 e Ft-tal, a beruházás e|őirányzatát 224,0 e Ft-tal megemeli
beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 25.

64) a Katica Napközi otthonos ovoda és Bölcsőde 7f100-|6 cím - önként vállalt feladat - bevétel
működési ťlnanszírozási bevételen belüI az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szám|án töľténő jőváírása e|oirźnyzatát 5.573,4 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás

e|őirtnyzatát 3.925,3 ę Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok e|óirányzatát |.648,I e Ft-tal és a
Napľaforgó Egyesített ovodák 7f|00-17 cím - ĺjnként vál|alt feladat - bevétel működési
ťlnanszirozttsi bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás flzetési szźtm|án

történő jőváírása e|óirźtnyzatát 5 .573,4 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|oirányzatźú 3 .9f5,3 e

Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzt!áru|źlsi adó e|őirányzatát1.648,I e Ft-tal
megemeli beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jlinius 25.

65) a Naprafoľgó Egyesített ovodák 7f|00-|7 cím bevételi míĺködési ťĺnanszirozźtsi bevételen belül az
iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán töľténő jőváírása elóirányzatát
|7.760,0 e Ft-tal - kötelező feladat 5.|69,5 e Ft, önként váIlalt feladat 12.590,5 e Ft - és ezze|
egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát 5.079,7 e Ft-tal _ köte|ezo feladat f .686,7 eFt,
önként vállalt feladat f .393,0 e Ft- és a munkaadót terhelő járulékok e|óirźtnyzatát 12.680,3 e Ft-tal

- kĺjtelező feladat 2.48f,8 e Ft, önként vállalt feladat |0.I97,5 e Ft _ csökkenti.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. június 25.

66) az onkormányzat kiaděs 11108-02 cím működési finanszíroztsi kiadáson belül az irányítószervi
támogatásként folyósított tiámogatás kiutalása e|őirtnyzatźlró| 17.760,0 e Ft-ot - kötelező feladat
5.169,5, önként vállalt feladat If.590,5 e Ft-átcsoportosít a kiadás 11107-0l cím miĺkodési cél és

általános taľtalékon belül a működési általános taftalék e|őfuányzatára.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2015' június 25.
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67) aKaticaNapközi otthonos óvoda és Bölcsode 1f100-16 cím - kötelezo feladat - bevétel műkodési
ťlnanszírozási bevételen beliil az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán
történő jőváírása e|oirányzatźú |8.,'ĺ15,f Ft-tal' felhalmozási finanszírozźsi bevételen belül az
irányítőszervi támogatźlsként folyósított támogatás fizetési szźlmlán történő jőváírása e|őirányzatát
97,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|óirányzatát 14.603,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok e|őirányzatát3.859,4 e Ft-ta|, a dologi kiadások e|őirányzatátf5f,0 e Ft-tal, aberuházás
e|őirányzatźú97,0 e Ft-tal csökkenti és azEgyesített BöIcsődék 40100-02 cím - kotelező feladat -
bevétel működési ťlnanszírozási bevételen beltil az irányítószervi tźlmogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án történő jőváírása e|oirányzatát I8.7|5,f e Ft-tal, a felhalmozási
ťlnanszirozási bevételen beltil az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizętési szám|án
torténő jőváírása e|őirányzatát97,0 e Ft-tal és a kiadás személyijuttatás e|őirtnyzatźtt 14.603,8 e

Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźĘáru|ási adó előirányzatźú 3.859,4e Ft-tal, a
dologi kiadások előirányzatát 252,0 e Ft-tal, a beruházás e|őirányzatát 97,0 e Ft-tal megemeli
beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. június 25.

68) a Katica Napközi otthonos ovoda és Bolcsőđe 72|00-16 cím - önként vállalt feladat - bevétel
műkĺjdési ťlnanszirozttsi bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźtmlán töľténő jőváírása előirányzatát 2.394,4 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás
e|őirányzatát I.397,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok e|őirányzatát 996,6 e Ft-ta| és az
Egyesített Bölcsődék 40|00-0f cím - önként vállalt feladat - bevétel míĺködési finanszírozási
bevételen be|iI az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történo
jóváírása e|őirétnyzatźú f ,394,4 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|óirárryzatźú I.397 ,8 e Ft-ta|, a
munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáľu|ási adó előiľányzatát 996,6 e Ft-tal megemeli
beolvadás címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.

69) az onkoľmányzat tartôs működési kötelezettséget vállal a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ 8 fo vezetőinek bérrendezése érdekében, melynek éves szinten
többletkölts ége 5.486,4 e Ft, költségvetési fedezete a következő években az onkormányzat saját és
adóbevételei.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 20 1 5. június 25.

70)az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon beltil az általános
tarta|ék - kötelező feladat - e|óirányzatáról l.828,8 e Ft-ot átcsoportosít a l1108-02 cím mtĺkĺjdési
ťlnanszírozási kiadáson bę|u| az irányítőszervi tttmogatásként folyósított támogatás kiutalása -
kötelező feladat - e|őirźnyzatára 1.676,4 e Ft-ot működési ťlnanszírozási kiadáson belüI az
iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként vá||a|t feladat - e|oirányzatára
15f,4 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Határido: 20 l 5. jlinius 25.

7I) a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 4010l cím - önként vállalt feladat -
bevétel működési ťĺnanszirozási bevételęn belül az iränyítószer:vi tźlmogatásként folyósított
támogatás ťlzetési szám|án töľténő jőváírása e|óirźnyzatát |5f ,4 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás
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e|őirányzatźlt 120,0 ę Ft-tal, munkaadót terhelő jáľulékok e|őiľányzatát 3f,4 e Ft-tal megemeli
v ezetől bérfej lesztés címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201 5. jűnius 25.

72) a Jozsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjó|éti Központ 40102 cím - kotelező feladat -
bevétel műkodési finanszíľozási bevételen be|til az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án történő jőváirása e|óirányzatát 406,4 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás

e|óirányzatźú 3f0,0 e Ft-tal, munkaadót terhe|o jáľulékok e|oirányzattú 86,4 e Ft-tal megemeli
v ezetői bérfej lesztés címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 25.

73) a Jőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím - kötelező fe|adat _
bevétel működési ťlnansziroztsi bevételen belü| az irányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án töľténő jőváírása e|őirányzatät254,0 ę Ft-tal, a kiadás személyi juttatás

e|őirźnyzatát 200,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok e|őirttnyzatźú 54,0 e Ft-tal megeme|i
v ezetói bérfej l esztés címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.

74) a Jőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104 cím - kötelező fe|adat _
bevétel működési ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervl támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án torténő jőváirása e|őirányzatźú254,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás

e|őirányzatát f00,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok e|óirányzatát 54,0 e Ft-tal megemeli
v ezetői bérfej lesztés címén.

Felelős: polgármester
Határido: 20l 5. június 25.

75) A Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím - kĺjtelező feladat _
bevétel működési ťlnanszírozási bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án történő jőváírása e|őirányzatźú 254,0 e Ft-tal' a kiadás személyi juttatás

e|oirźnyzattú 200,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő jáľulékok e|őirányzatźú 54,0 e Ft-tal megemeli
v ezetői bérfej lesztés c ímén.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. június 25.

76) a lózsefuárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím - kötelező feladat -
bevétel működési ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószeľvi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án töľténő jőváirźsa e|oirányzatźú f54,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás

e|őirányzatát f00,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő jáľulékok e|őirányzatźú 54,0 e Ft-tal megemeli
v ezetoi béľfej lesztés címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 25.

77) Jőzsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40l08 cím - kötelező fe|adat - bevétel
működési ťlnanszirozási bevételen belül az irtlnyitőszervi tttmogatásként folyósított támogatás
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fizetési szttm|án történő jóváírása e|őirányzatät f54,0 e Ft-tal' a kiadás személyi juttatás
e|őirźnyzatát 200,0 e Ft-ta|, munkaadót teľhelő járulékok e|óirányzatát 54,0 e Ft-tal megeme|i
v ezetoi bérfej I esztés címén.

Felelos: polgármester
Határidő: 201 5. június 25.

78)az onkormányzatkiadás 11107-0l cím mtĺködési cél és általános taľtalékon be|i| az általános
tartalék - kötelező feladat _ e|őirányzattlrő| 786,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 108-02 cím _
önként vállalt feladat - műkodési ťlnanszírozási kiadáson belüI az irányitőszervi támogatásként
fo l yó s ított tám o gatás k i utal ás a e|oir ány zatár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.

79) a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40I0f- cím - tinként vállalt feladat -
mrĺkc}dési ťlnanszirozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźlm|án történő jóváírása előiľányzatźú és a kiadás dologi kiadások e|őirányzatźń 786,0 e Ft-
tal megemeli az ICSMSZ-hez kapcsolódó szakéľtői és szupervizor díjaztsa címén.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. június 25.

80) a JózsefuárosiIntézményműködtető Kozpont 2015. évi költségvetésében tervezettjubileumi jutalom
azintézmény megszüntetése miatt jutalomként az érintett kĺjzalkalmazottnak kifizethető.

Felelős: Józsefuárosi Intézményműködteto Kozpont v ezetóje
Határidő: 2015. július 3l.

81) felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításáná|, valamint a
következő évek tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5' évi költségvetést érintően legkésőbb 2015. december 31-ig, a kovetkező évek
koltségvetés elfogadása

A Humánszolgáltatásĺ Ügyosztálv és a Józsefváľosi Szociá|is Szoleáltató és Gyermekióléti
Központ tájékoztatása alapján: A képviselő-testiĺleti dtintéssel érintett önkoľmányzati
intézmények vezetőinek megkůildésľe került a fenntaľtó diintése.
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjĺí,léti Központ és a Napľafoľgó Egyesített óvoda
ktiztitt létľejtitt Munkamegosztási megállapodás, valamÍnt a Napľafoľgó Egyesített ovoda és a
Józsefvárosi Szociális Szolgá|tató és Gyeľmekjĺóléti Ktizpont Szeľvezeti és Műktidési
Szabáł|yzatálnak aláíľása megtöľtént, a dokumentumok egy-egy példánya átadásľa keľĺilt az
intézményvezetők részéte 2015. jűlius 31-én.
A Józsefváľosi Intézményműktidtető Központ megszüntető okĺrata, továbbá a Jĺĺzsefuáľosi
Szocĺális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ módosító, valamint az egységes szeľkezetbe foglalt
alapító okiľata aláíľásra keľÍilt 2015. július 6-án, melyeket a M,ĄK nyilvántaľtásba vett.
A'batározat ó/a) pontja szeľintĺ nyilatkozat aláíľása megttirtént, és megküldésre került az EMMI
részére 2015. június 30. napján.
Az onkoľmányzat és Klebelsbeľg Intézményfenntaľtó Központ közłitt létľejtĺtt használati
szeľződés módosítása aláíľásľa került 2015. július 31-én.
10. pont: A JGK Zrt. és a JSZSZGyK ktiziitti működtetői feladatmegosztás szeľinti megáIlapodás
előkészítés a|att á||, határideje 2015. szeptembeľ 30.
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13. pont: Az iskolák konyhai eszkłizeinek, beľendezési táľgyainak beszeľzéséľe indított beszerzési
e|járás |ezáru|t, a konyhai eszközök beszeľzése folyamatban van. A tálaló-konyhák zavarta|an
míÍkiidése biztosított.
69. pont: A Józsefvárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőinek (8 fő)
béľľendezése megtörtént.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: a megkötött vállalkozói
szerződés alapján a munkaterület a kivite|ezőnek munkavégzésľe 2015. augusztus 1l-én átadva.

A Pénzüqyi tigyosztálv tájékoztatása a|apján: a Képviselő-testĺilet 18312015. (W.25.) számú
határozatátban foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a Képviselő-testület 2015. évi
szeptemberi ülésére készítendő költségvetési ľendeletben tiirténik meg.

ravaslat a 20l5. évi alapítvlźnyi pdlyázatok elbírúldsdra

|84ĺ20ĺ5. (W.25.)
A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a20L5. évi civil pá|yázat kerętében 6.500,0 e Ft összegben az alábbi Alapíwányokat a következő
célok megva|ósítása érdekében az a|ábbi összegekkel tźtmogatja:

Pá.Jyáző neve, címe Pá|yázzt cé|ja Támogatási
összep

I

Eľkel Feľenc Vegyeskaľ
Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkiľályi u. 26.

Az űj évadra felkészítő kórustábor szervezése (3
nap, augusztus f0-23.) 50 fő részére 350.000,-

mÍĺködési
támogatás

f.

Antal Géza A|apítvány
1 I l6 Budapest,
Etele út 28.

A kerĹi|etben ta|źihatő Semmelweis Egyetem
Urológiai Klinikájának laparoszkópos miĺtéteinek
eľedményességének javítása érdekében HD
kameľa rendszer és Xenon fénvfoľrás beszerzése

3.000.000,-
beľuházási
támogatás

3.

Jézus Társasága
Alapítvány
1085 Budapest,
Máriau.25.

19. Faludi Nemzetközi Amatőr-filmszemle és
F otőptiy ázat szervezése, lebonyolítása 500.000,-

műktidési
támogatás

4.

Kapocs Ifiúsági
onsegítő Szolgálat
A|apítvány
1146 Budapest,
Zichv Mihálv u. 14.

Lega|ább 8 mozgathatő irodai munkaállomás
kialakítása a MEJOK Alapítvány telephelyén az
MNPIII fo gI alkoztatást támo gató pľo gram mel lett
többletként jelentkező segítő szükségletek
el|átása éľdekében, illetve szolgáltatás jellegiĺ
életviteli tanácsadás, infoľmációs munka, tanulást
segítő tevékenységek

300.000'-ebből
beľuházási
támogatás
114.000.-
műkiidési
támogatás
186.000.-

5.

Megálló Csopoľt
Alapítvány
1084 Budapest,
Iőzsef u. 49 '

Szenvedélybeteg fiatalok Speciális oktatási
Programja

300.000,-
működési
támogatás
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6.

Kulcs a
Mindennapokhoz
Alapítvány
1087 Budapest,
Szemafor u. 3.

Inkubátoľház |étrehozása, működtetése,
kitelepüléses pľogramokkal

0r-

1.

VáItó-Sáv Alapítvány
1085 Budapest,
Pál u.2.

Vá|tó-Sáv Infoľmációs Bázis mĹrködtetése
(deviánsok, hátrányos helyzetűek, fogvatartottak
ós szabadultak, va|amint hozzátaľtozóik
társadalmi és munkaero-piaci beilleszkedésének
támosatása)

300.000.-
nrĺĺktidési
támogatás

8.

Peteľ Ceľny Alapítvány
1083 Budapest,
Bókay János u. 53.

VIII. kerületi Mentőbázisuk kĺizműköltségeinęk
részfedezete

300.000,-
mĺÍködési
támogatás

9.

otthon Segítiink
Alapítvány
1074 Budapest,
Szövetsés u.43.IlI0.

Az otthon Segíti'ink A|apítvány JózseÍvárost
Szo|gá|atának kialakítása, önkéntesek képzése.
(14 vidéki és lf budapesti szo|gá|at már
működik. Az önkéntesek mentális és gyakorlati
segítséget nýjtanak a családoknak aZ
otthonukban. krízisek meselozése érdekében)

0r-

t0

Magyaľ Emberi
Jogvédő Központ
Alapítvány
1085 Budapest,
Baross u. 28.

onkoľmányzattő| bére|t helyiség bérleti, rezsi,
riasztő díja

300.000,-
míĺködési
támogatás

1l

Vasas Központĺ
Kiinyvtáľ Alapítvány
1086 Budapest,
Masdolna u. 5-7.

Miĺsorral egybekötott pódiumbeszé lgetések
ktjzkedvelt művészekkel. 3 alkalommal 100.000,-

működési
támogatás

If

Vasas Művészegyüttes
Alapítvány
1085 Budapest,
Kofaľagő u. |2.

Eszközbeszerzés, előadói díjak, műkodési
kcjltsések

500.000'-ebbő|
beľuházási
támogatás
453.000.-,
működési
támogatás
47.000.-

13

G|áseľ Jakab
Emlékalapítvány
1082 Budapest,
Práter u.23.IUI3'

Nagyszabás|i fotókiállít ás szerv ezése, közo sségi
téľ buľkolatának felúj ítása

0r-

t4

Moľavcsik Alapítvány
1083 Budapest,
Balassa u. 6.

Nyitoĺ művészeti műhely, ,'Tľauma és test -
kívülről? Belülről?'' _ kiállítás és Múzeumok
Ejszakája program' PsychArt24 művészeti
maraton és kiállítás, Pszichiátriai Betegek
oľszágos Színjźtsző T a|á|kozőj án fellépés a
Moravcsik Alapítvány Gubacs Társulatával,
Rekĺeációs alkotótábor

550.000,-
míĺktidési
támogatás

Felelős: po|gármester
Határidő: 20l5. június 25.

2. af0|5. évi egyházi páůyázat keretében 250.000,- Ft osszegben az a|ábbi A|apítvźný a következő
céIok megvalósítása éľdekében az a|ttbbi összeggel támogatja:
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Pá|yáző neveo címe PáIyáłzat célja Támogatási összeg

I

Jézus Társasága
Alapítvány
1085 Budapcst,
Mária utcaZĺ.

Családi tábor szervezése a kismagosi
táborban. Szálláskoltsés és étkeztetés
biĺosítása.

250.000,-

3. a) az onkormányzatkiadás l1l07-0l cím mtĺködési cél és általános tartalékon be|u| az egyházak,
egyházi kĺjzĺisségek műkcjdési céltartalék - önként vállalt feladat _ e|őirányzatźlrő| f50,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás ll105 cím - önként vállalt feladat - kiadás műkĺjdési célú támogatás
á||amhźztartáson kívülre elók ány zatár a.

b) az onkormányzat kiadts 1ll07-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül a civil
szervezetek, a|apíNttnyok támogatása céltartalék - önként vállalt feladat _ e|őirányzatáról 6.500,0e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l l105 cím - önként vállalt feladat - kiadás miĺködési célú támogatások
ál|ambánartáson kívülre e|óirźnyzatźtra f.933,0 e Ft-ot, és a felhalmozási célú támogatások
á||amháztartás o n k ívü l re e|őir źĺny zatár a 3 . 5 67,0 e Ft- ot'

4. felkériapolgármestertahatározat|.ésf.pontjaszerintitámogatásiszerződéseka|áirására.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. június 25.

5. felkéri a po|gármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításáná| a határozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határido: a költségvetési rendelet következő módosítása

A Humánszoleáltatási iigyosztály tájékoztatátsa alapján: a támogatási szeľződések a|áírása
megtö rtént . Äz e|számolási hatáľi dő 2016. febľuá r 1 5.

A Pénzügvi ÜgvosztáIv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testiilet |8412015. (W.25.) számrĺ
határozatában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testiilet 2015. évi
szeptembeľi üIéséľe készítendő költségvetési ľendeletben tiirténik meg.

Javaslat a Jlízsefvdrosi Ktizbiztonsdgi Polgdrőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tíízoltó
Egyesiilet részére nyújtott támogatds felhaszndldsdról suíló beszúmoló elfogadásúľa

187/20rs. (vr.2s.)
A Képviselő-testület űgy dönt, hogy elfogadja a Józsefilárosi Közbiztonsági Polgárőrség és

Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesület elnökének az e|óterjesztés 1. számú mellékletét képező
pénzugyi beszámolóját a Polgárőrség részére nyújtott 2014. évi támogatás felhasználásźĺtő|, és az
előterjesztés 2. szźtmű mellékletét képező működésľe vonatkozó szakmai beszámolót.

Felelős: polgármester
Határidó. 20 1 5. június 25.

A Jegvzői Kabinet tájékoztatálsa a|apján: a határozatban foglaltakrő| az EgyesĺĺIet tájékoztatása
megtiirtént.



Beszúmoló a Képviselő-testiilet bizottsdgai 2014. november l. _ 20I5. április 30. között
dt ľ u h dzo tt It atds k ö r b en h o zo tt d ö nt é s e in e k v é g r e It aj tds ár ó l

188/201s. (Vr.2s.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés l. számri mellékletét képezóYárosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság, valamint az e|oterjesúés f . számű męl|ékletét képezo Emberi Erőforrás Bizottság
20l4. november l. - 2015. április 30. között, átruházott hatáskorben hozott dĺjntéseinek végrehajtásáról
sző|ő b eszámol ókat e lfo gadj a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 25.

A Jeevzői Kabinet Szervezési és Képviselői Iľoda tájékoztatása alapján: A'hatáłrozat végľehajtása
intézkedést nem igényel.

A beszámolő |ezárva:2015. aususztus 3|-én.
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Beszámoló a két tilés kozötti fontosabb eseménvekről
J

Tisztelt Képviselő.testület!

A két Íĺlés kiiziitti fontosabb iinkoľmányzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

i2015.június 2.3.
A,,2nd Euľopean Cities ľ'oľum'' elnevezésű városfejlesztési 

:

konferencia, amelyen Komássy Ákos képvĺse|ő és a RÉv8 
:

z0Ĺs.júnĺus 12.15. a dĺtľói XV. Falunapokľa, a néhai siklódĺ Lőrinc,
Józsefvárosban alkotó szobrászművész kopj afa av atől

:2015. június 18. D igĺtá lis T ran szfo ľm áciĺó ko n feren c ia az o r szágházb an,
amelyen Dr. Ferencz Oľsolya képviselő asszony vett részt.

2015.jlinius 20-23.
i

l Shanghaj, Changning keľület delegációjának fogadása
i Jĺózsefoárosban.

2015.júníus 29. Jáľási ktizbiztons ági egĺ eztető fóľum a P o lgáľm esteri
iHivatalban.

j Szent István Ktizhasznrĺ Alapítvány jótékbnysági est ós
ikiinyvbemutatő a Stefánia Palotában, amelyen Sántha

2015.június 29. Péteľné alpolgáľmesteľ asszony képviselte a Józsefvárosĺ
Onkoľmányzatot.

20|5.jlÍlĺus 2.
Budap esti onkoľmány zatok Szłivetségének ülése, amelyen
Egry Attĺla alpolgáľmesteľ rĺľ képviselte a Józsefváľosi
Onkoľmánvzatot.

i s"hi.kedanz Albeľt halálának 100. évfordulója.
201'5.júlĺus 10. !Megemlékezés a Fĺumeĺ Síľkertben, amelyen Sántha Péteľné

i

i20tl5.június 30.

i2015. július 20.23.

Semmelweĺs lgnác születésnapjának évfoľdulója a
Semmelweĺs Egyetemen,Zentai oszkáľ elniĺk úr
koszorr'Ízott.

Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ asszony részvétele'
j ózsefvárosĺ önko rm ány zati delegáltként, a Honvédelmĺ
Mĺnĺsztéľium Táľsada|mi Kapcsolatok és Háború Keryeleti
Főosztálya által szerv ezett,,,Isonzĺĺ Exp res sz'' elnevezésű

i

20|5.jútĺus t6.21. i Józsefuáľosĺ Onkormányzatidelegáciĺí testvéľvárosi
i látogatása a bulgáriaĺ Szozopol váľosban.

Zrt.két munkatáľsa által bemutatásra keľĺilt a Magdolna i

Nqgľ94-ľro-gľ-ą-m..--:- _-- 
-jJózsefváľos tinkormányzati delegáciĺójának látogatása !

ząľíłd-g-Ęil j-ellęg'ľm"eg9!q..-lé&_łĹ-tsg!É-tqł'
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i2015. július 22-24. : Sanghaj váľosának Putuo kerĺiletébő| érkezett delegáció

I i 
fogadása Józsefvárosban.

i2015. augusztus 20. iÁllamatapító Szent István kiľály ünnepe a Golgota téľen

---l
Országos Szent Jobb kiiľmenet, amelyen Sántha Péterné i2015. augusztus 20. alpolgármesterasszonyképvise|teazonkoľmányzatot. 

1

2015. augusztus 27.
1965-iis budapestĺ nyárĺ Univeľsiade 50. évfoľdulójának
emléknapja' az eseményen ľészt vett Sántha Péterné

2015. augusztus 28-29. Kesztyűryáľĺ Napok a Mátyás téľen.

2015. augusztus 29.

Alkoholstop Pľogram a családok és fiatalok egészségéért.
Heĺm Pál Alapítvány sajtĺĎeseménye, amelyen ľészt vett dľ.

;Sára Botond alpolgármester úľ.

! 2015. augusztus 29.

i

Tĺsztviselőtelepi Bo grács.fe sztiv á|, az eseményen j elen volt

2015. szeptember 1.
Ünnepi tanévnyitó ülés az obudai Eryetemen. Részt vett Dr.
F'eľencz orsolya képviselő asszony.

Károli Egyetem Támogatója Díj adományozása a
2015. szeptembeľ 1. iJózsefváľosĺ onkoľmányzatnak' a díjat dľ. Sáľa Botond

i alpolgáľmester vette át.

2015. szeptember 2.

2015. szeptembeľ 3.
tinnepélyes keľületĺ tanévnyitó és Tiiľzsgáľda ok|evé| átadől
ĺinnepség a Hl3-ban, kiiszöntő beszédet mondott Sántha
Péterné alnolsáľmester asszonv.

I

&

A Jĺózsefváľosĺ okmányĺroda Unnepélyes megnyitój a. Jelen
volt és kiisziintőt mondott Egry Attila alpolgármesteľ úr,
Gyiiľgy István koľmánym egbízott űr.



20í5. év átmeneti|eg szabad pénzeszkoz|ekötése 2015.06.16-09.0í.időszakban

Bank futamidő
Lekötés

éńéknapia
Lekötés lejáľata Osszeg

Sberbank 42 nap 2015.08.19 2015.09,30 300 000 00c

Sberbank 42 nap 2015.08.19 2015.09.30 400 000 000

Sberbank 70 nap 2015,06.24 2015.09.02 300 000 000

Sberbank ö2 nap 2015.07.09 2015.09.09 300 000 000

Sberbank 56 nap 2015.07.08 2015.09.02 200 000 000

Sberbank 56 nap 2015.07.29 2015.09.23 200 000 000

Sberbank 49 nap 2015.07.29 2015.09.16 200 000 000

Sberbank 42 nap 2015.08.26 2015.10.07 200 000 000

lekotve összesen 2015.09.0,ĺ. Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 2 í00 000 000

ĺa m i hozzájáru|ások fo|yószám |a Slerban k (vo|t Vo| k 370 054 828

hivata| folyiszám|a egyen|eg Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 5 239 356

kö|tségvetési számla egyen|ege Sbel"bank1Y9!! !g!!sbank) 548 377 170

I
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