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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

A képvise|ő-testületi Ĺilés időpontja:2076' március 3. sz. napiľend

Tárgy: Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testületi hatáľozatok végľehajtásárő|, az
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekr(j| és az önkoľmányzati
pénzeszkłizłik átmenetileg szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegíĺ lekiitéséľől

A napiľendet nyílt ülésen |ehettárgyalni, döntés nem szükséges.
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Váľosgazdá|kodási és Pénzügyĺ Bizottság vé|eményezi E
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi B
Határ ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsttý Embeľi Eľóforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óteriesztés mestársyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabźilyzatárő| sző|ő 36lf0|4. (XI.06.) szźmtl
önkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése alapjźtn,,Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi
pontja a polgármester írásos tájékoztatója a |ejźrt határidejíĺ testtileti határozatok végrehajtźsáről, az
e|ózo képviselő-testiileti ĺ'ilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekrő| és az
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésiĺ részének pénzpiaci jellegű lekötéséről.''

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, fO16. februá, .!.+.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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Polgá ľm este ri tájékoztatő

a f01'6 március 3-ai
képviselő.testiileti

iilésľe

,,(1) Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester írásos tź|ékońatőja a|ejźtrt
határidejíĺ testületi hatźrozatok végrehajtásárő|, az előző képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb
intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekĺő| és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad
rendelkezésű részének p énzpiaci j ellegű lekötésérő l.''

(az SZMSZ ]7. s (1) bekezdése alapjón)

i
fr

Lr/
UĄł



Tájékoztatőalejárthatáridejtíképviselő.testti|ętihatátozatok
végrehaj tásárő1l

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejáľt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az a|ábbi
jelentést adom:

ravaslat ltdziorvosi praxis elidegenítésére

24r/2015. (K.0s.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. hozzź!źru| Dr. Hisstek Józsefirek Bp., VIII' kerĹilet 34. számű haziorvosi körzetre vonatkozó
praxisjogának elidegenitéséhez és feladat-ellátási szerződést kíván kotni a praxisjogot vállalkozási
formában megszerezni kívánó Dr. Juhász Evttva|, mint az Angitia - Med Háziorvosi Kft. képviselőjével
a34. számű hĺáziorvosi körzetre 2016. február 01. napjától 202I. január 31' napjáig terjedő időre a
határozat 1. sz. és a2. sz. mellékletét képező egészségügyi ellátási szerződésben foglalt főbb tartalmi
elemekkel.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. november 05.

2' a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat és Dr. Hisstek József egyéni
vźń|a|koző köztitt a34. számű háziorvosi korzet feladatainak e||źtására megkötött egészségügyi ellátási
szerzódést20|6. januáľ 3 1. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 05.

3. felkéri a polgáľmestert ahatźlrozat |. és 2' pontja szerinti dokumentumok a|áírásfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. január 3 1.

A Humánszoteáltatási Ügvosztály Humánkapcsolatĺ lľoda tá,jékoztatálsa alapján: ahatározat 1. és
2. pontja szeľinti dokumentumok aláíľása megttiľtént' 2016. febľuáľ 01. napjától az Angitia-Med
Háziolvosi Kft. képviseletében Dr. Juhász Eva házioľvos megkezdte orvosi tevékenységét a 34.
számú orvosi kłiľzetben.

Javaslat Józsefvórosi Szocilźlís Szolgókató és GyermekjóIéti Központtal kapcsolatos döntések
meghozataldra

242tf01s. (xr.0s.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a ryermekek védelméről és a ryámugyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. töľvény 174. $ (5)
bekezdésében foglaltak a|apjttn20|6. január 01. napjától a családsegítés szolgáltatást és a gyermekjóléti
központ szolgáltatást továbbra is a saját fenntartásli Józsefuárosi Szociális Szolgźĺ|tatő és Gyeľmekjóléti
Központ tůta|, azon belül egy szakmai egység, a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ - Család- és Gyeľmekjóléti Kozpontja keretében biztosítja 
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Felelős: polgármester
Határidő: 2015. novembeľ 05.

2' jőváhagyja a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ módosító okiratát és
a módosítással erységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát ahatározat 7-2. számű mellékletében foglalt
tartalommal,f0|6. január 01. napi hatáIyba lépéssel.

ľelelr5s: polgáľnresteľ
Határidő: 2015. november 05.

3 . fe|hata|mazza a po|gármestert a határozat 2. pontja szerinti dokumentum ok a|áírására, az a|apítő
okirat tekintetében a Mag7ĺar Al|amkincstar esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére azza|,
hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozatta| nem lehet ellentétes és az alapító okiratokat lényegi -
he|yteigazítási kérdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 05.

4. felkéľi a polgármesteľt' hogy a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
szervezeti és műkĺjdési szabá|yzatát, valamint szakmai programját terjessze be a Képviselő-testtilet
2016. janutr havi első rendes Ĺilésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület f0|6. januźtr havi első rendes ülése

5. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ _ Család- és
Gyermekjóléti Központja telephely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés módosítása iľánti
kére lem benyrij tásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. november 30.

A Humánszo|eáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iľoda és a Józsefváľosi SzocĺáIis Szoleáltató
és Gvermekiĺóléti Ktizpont tájékoztatálsa alapján:
2. pont: a határozat 1. pontjában fog|altak alapján a dokumentumok aláíľása megtöľténto az
alapító okĺľatot módosító okiľat, valamint az alapítő okiľat a Magyaľ Államkincstáľ felé
beküldésľe keľĺilt.
4. pont: a Józsefváľosi Szociá|is Szolgáltató és Gyermeklóléti Kiizpont szervezeti és működésĺ
szabá|yzata, valamint szakmai pľogramja a Képviselő-testiilet máľcius havi üléséľe kerü|
beterjesztésľe.
5. pont: a JőzseÍvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Józsefváľosi Szociális
SzolgáItató és Gyeľmekjóléti Kiizpont - Család- és Gyeľmekjóléti Kiizpont telephely szolgá|tatói
nyilvántaľtásba töľténő bejegyzés módosítása iľánti kéľelem benyújtásľa keľült.

Javaslat az MNP III Tźľsadalmi és Gazdasdgi alprogramok 2016. évifenúartĺtslźhoz kapcsolódó
dij nté s e k me g h o zat aI dr a

2s0/201s. (Kr.03.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 20|6. évben folytatja az MNPIII program keretében megindított soft tevékenységeket önként
v ti|a|t fel adatként ezen határ ozatban fo glaltak szer int.
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2. a) a Magdolna Negyed Program III projekt keľetében létrehozott ftjldszinti, utcai nem lakás célú
helyiségeket (nonprofit szo|gá|tatő irodák) a Józsefi'árosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ telephelyeiként az alábbi időponttól és funkcióval kijelöli:

i.Iroda: Cím: Dankó u. 16. (hľsz.:35316); Funkció: egyéb nonproťlt. Időszak: 2016'01.0l.-
2016.lf .31.

2.Iroda: Cím: Dobozi u. f3. (hrsz.:354l8l0lN3Đ; Funkció: családfejlesztési szo|gáltatás.
Időszak: f016.0|.0I.-f0|6.|2.31.

3.Iroda: Cím: Szerdahelyi u. 13. (hrsz.:353f9); Funkció: Közösségi mosoda. Idoszak:
20 1 6.0 1.0 1. -2016.If .3 | _

b) a Magdolna Negyed Program III projekt keretében létrehozott közterületi építményeket a
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont műkodési helyeiként térítésmentęs
hasznźiatb a ad ás sal az a|átbbi i dőp onttó l é s funkc ióval kij e lö l i :

1.Iroda: Cím: FiDo téľ (hľsz.:35388); Funkció: FiDo Ifiúsági Központ progľamjai. Idoszak:
20 I 6.0 1.01. -2016.r2.3r.

2.Iroda: Cím: Kálvária tér (hrsz: információs épület: 35865ĺI, jźúszőtét és illemhely:
35865/3); Funkció: InfoPont és a játszőtér közösségĹszociális progľamja diákmunka
mentoľálás. Időszak: 20 l 6.0 l .0 1 . -201 6.|2.3 | .

c) a Magdolna Negyed Program III pľojekt keretében létrehozott füldszinti, utcai nem lakás célú
helyiségeket (nonprofit szo|gá|tató irodák) a Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt.
te|ephelyeiként térítésmentes használatba adással az a|źtbbi időponttól és funkcióval kijelöli:

1. Iroda: Cím: Buđapest VIil., Magdolna u. 47 . (hrsz.: 35421). Funkció: Fókusz Női
Közosségi K<ĺzpont' Időszak: 20 1 6.0 l .0 l .-201 6.12.3 | .

f .Iroda: Cím: Budapest VIII., Dankó u. 40. (hrsz.:35477\. Funkció: Tehetséggondozźs.
Időszak: 20 l 6.0 1.0 1. -f0|6'|2'31.

d) a határozat 2. b)-c) pontja a|apjźtn felkéri a polgármesteľt a hasznéiati megállapodások
a|źúrására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a)-c) pont: 2015. december 3., d) pont: 20l5. december 31.

3. ahatározat 1. pontjában foglalt feladatok ellátása a|apjźtn a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ engeđé|yezett |étszámźń a 40|02 címen f0|6. januźlr I-tő| 2016. december
31-ig _ önként vá||a|t feladat _ lf főve| megemeli és ennek alapján az engedé|yezett|étszámát
2016. január l. napjától f21 főben határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 20Í6. januétr 0|.

4' a) jővźthagyja a hatźrozat |. és 2. pontja a|apjźln a Jőzsefvátosi Szociáĺis Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ módosító okiľatát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okiratát, ahatźlrozatI. és2. mellékletét képező tartalommal,2076.január 1. napi hatá|yba
lépéssel.

b) a hatźtrozat 4. a) pontja a|ap1án fe|hata|mazza a polgármesteľt a dokumentumok aláírásara és
azok tekintetében a Magyar Allamkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére
azzal,hogy ahiánypőt|źts teljesítése ezenhatźrozottal nem lehet ellentétes, az okiratokat lényegi -
helyreigazítási kérdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem módosíthada.
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c) felkéľi a polgármesteľt' hogy a Józsefuárosi Szociális SzolgáItató és Gyermekjóléti Központ
Szeľvezeti és Működési Szabá|yzat módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-
testĹilet következő rendes tilése elé.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) pont: 2015. december 3., c) pont: a Képviselő-testiilet következő ľendes

ülése

5. a.) a SzomszédstryiHázfe|ugye|ői tevékenység ellátását 3 fővel folýatja a Budapest VIII. kerület,
Magdolna utca |f., Nagyfuvaros utca 26. és Szeľdahelyi utca l8. szám a|aĺtibérházakban2016.
január 1. és 2076. december 3 1. közotti időszakban.

b) felhatalmazza a Józsefuárosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Központ vezetojét a
megbízási szerződések megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjó|éti Központ vezetője
Határidő: 2016. januátr 0|.

6. a határozatban foglaltak fedezetére előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként a
Józsefi'árosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kĺiltségvetésében a 40|0f címen
fOI6. évre 74.998,4 e Ft, f0|7. évre 3.63f,f e Ft <isszegben, az Önkormányzat költségvetésében a
1 1 805 címen a Jőzsefvźros Közösségeiért Nonprofit Zrt. támogatásaként 1 8.916,5 e Ft összegben
az önkormányzati sajźú bevételek terhére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. december 3.

7. felkéri a polgármestert' hogy a hattrozatokban foglaltakat a 2016. és a 2077. évi költségvetés
készítésénél vegJe fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a20|6. és af0I7 . évi költségvetés készítése.

A Rév8 Zľt. és a Józsefuáľosi Szociális Szoleáltató és Gyeľmekióléti Kiizpont tárjékoztatása
alapján: az L|apítő okĺratot és a Szeľvezeti és Működési Szabá|yzatot érintő,2015. év végén
megielent töľvényváltozás miatt az A|apítő okiľat és az szM.sz módosításáľa vonatkozó
előterjesztés a 2016. máľcĺus 3-i ülésen keľüI a Képviselő-testület elé.
A szomszédsági házfelĺigyelői tevékenység ellátásáľa a megbízási szeľződések megkiitésľe
keľültek. A Kálvária téľi InfoPont pavilon és a játszőtéľi pavilon működtetésére, a diákmunka
mentoľálásra a beszerzési eljáľás eľedményesen befejeződött, a szeľződés megktitésľe keľü|t, a
feladat ellátása folyamatos.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatátsa alapján: az a|apítő okiľatot módosító okĺrat,
valamint aza|apítő okiľat a Magyar Allamkincstáľ felé megküldésľe keľĺilt.

A PénziieYĺ ÜgYosztálv tájékoztatálsa a|apján: a határozat 1. pontjában foglalt feladatok el|átása
alapján a JőzseÍvárosĺ Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjó|éti Kiizpont engedélyezett |étszámát a
40102 címen 2016. január |-tő| 2016. december 31-ig _ iinként vállalt feladat _ 12 Íőve| megemelte
és ennek alapján az engedélyezett |étszámát 2016. januáľ 1. napjától 22t Íőben határozta meg. A
határozat 6. pontjában foglaltak a20|6.. évi költségvetés tervezésénéI figyelembe véte|ľe keľüItek,
a 20|7. évi kiiltségvetés teryezésénél az Ugyosztály Íigyelembe veszi.

ravaslat a lórÉsz módosítdsdval kapcsolatos döntések meghozataldľa

f6stf01s. (Kr.03.)

N



A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. a Józsefuáros Kerületi Épít'ési SzabáLyzatźről szóló 66/2007. (XII.12.) ĺinkoľmányzati rendelet
(JóKÉSa, volt Ganz-MÁVAG területére vonatkozó módosításának tervezetére érkezetĺ
źi|amigazgatźtsi véleményeket elfogadja, azonban a terület tulajdonosaival további egyeztetések
lefolytatásaľa kéľi fel a polgáľmestert'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. december 3.

2. a Józsefuaros KerĹileti Építési Szabźt|yzatźról szóló 66/2007. (KI.12.) önkormányzati rendelet
(JóKÉSZ),' volt Ganz-MÁVAG teľületére vonatkozó módosítási eljarásába közbenső igényként
beépült MAV-teleppel és az új kerületi mentőállomássa| összefiiggő véleményezési és partnerségi
e gyezteté s i szakaszáú |ezfuj a.

Felelős: polgármester
Határidö: 20l5. december 3.

3. felkéri a polgáľmesteľt, kezdeményezze az źtl|ami főépítésznél a rcrÉsz uÁv-teleppel és az új
keľületi mentőállomással összefüggő módosításźpa| kapcsolatban a végső szakmai véleményének
kialakítását.

Felelős: polgĺármester
Hatáľidő: 2015. december 3.

A Váľosépíté9zeti Üevosztálv tájékoztatátsa a|apján z az á||ami főépítéssze| třirtént egyeztetes
alapján a MAV.telep és a mentőállomás teľve az ál|amigazgatási szeľveknek véleményezésre
megküldésľe keľĺilt. A beéľkezett véleményeket a Yárosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság a
7312016. (I.25.) számú határozatában e|fogadta, az á|lami Íőépítész a zńrő szakmai véleményét
2016. febľuát |-én megadta. A Képviselő.testület a módosításľól szĺóló ľendeletet a 2016. febľuáľ
4-én tartott ĺĺlésén megalkotta.

ravaslat a róaefvdrosí Egészségíigĺi Szolgdlat elnevezésének mlídosítlźsára

27u20rs. cxtr.03.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat elnevezését f016. janufu 01. napjától Józsefuárosi Szent
Kozma Egészségügyi Központ elnevezésre módosítja'

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. januźr 0I,

2. e|fogadja a hatźtrozat l. pontjában megllatźrozott intézmény a|apítő okiratát módosító okiratźú,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát aMagĺar Allamkincstár áůta|

történő törzskönyvi bejegyzés napjától az előterjesztés |-2. sz. mellékletében foglaltak szerinti
tartalommal.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő: 20 l 5. december 03.

3. felkéri a Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgá|at fóigazgatőját a működési engedé|yezési eljáľás
|efo|ytatźsźtra. 
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 3l.

4. felkéri a polgármestert a Magyar Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére
azza|, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozatta| nem lehet ellentétes és az a|apitó okiratot
lényegi - helyľeigazítĺási kéľdésnek nem minősülő - kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. december 03.

5' felkéri a Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolg á|at ťoigazgatőjźt, hogy a Józsefuáľosi Szent Kozma
Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabźiyzatát terjessze be a Képviselő-testiilet 2016.
februáľ havi ülésére.

Felelős: Józsefuárosi Egészségügyi SzolgáIat
Határidő: a Képviselő-testiilet 2016. februáľ havi tilése

6' felkéľi a polgáľmesteľtahatározat2. pontja szerinti dokumentumok aláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. december l0.

A llumánszoleáltatásĺ tigvosztálv Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatátsa alapján:
2. pont: a határozat 1. pontja alapján az a|apítő okĺľatot módosítĺó okiľat, valamĺnt az a|apítől
okirat a Magyar A|lamkincstáľ felé bekiĺldésľe keľĺilt.
5. pont: a JćlzseÍvárosĺ Szent Kozma Egészségügyĺ Kiizpont Szeľvezeti és Mŕĺködési Szabályzata a
Képvĺselő-testĺilet 20t6. március havi ĺiléséľe keľůĺl beteľj esztésre.
ó. pont: a 2. pont szeľinti dokumentumok aláíľása megtöľtént.

A Józsefváľosi Szent Kozma Egészšéeĺigyi Kiizpont tájékoztatálsa alapján: 3. pont: a műkiidési
engedéIyek mĺódosításához szĺikséges intézkedések (AI\TSZ' oEP felé) a JEK részérő|
megtiiľténtek.

A Pénzüwi Üeyosztálv táłjékoztatátsa alapján: a határozat 2. pontjátban foglaltak esetében a
Magyaľ A|lamkincsńrtő| végzéssel visszaéľkezett ĺigyiľat továbbadásľa keľĺilt a
Humánszolgáltatási Ügyosztályľa további ĺntézkedés céljábról.

A beszámol ő lezźtwa.. 20 1 6. febru ár 22-én.
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Beszámoló a két üléS kozotti fontosabb eseménvekről

Tisztelt Képviselő.testůilet!

A két ülés kiiztitti fontosabb önkormänyzati eseményekró| az alábbi jelentést
adom:

í*".-*.--*-*.'--..
i

I

lzorc. január 27.
!

:

Á. holokauszt nemzetkłizi emléknapja alkalmából !

megemlékezés a Népszínház utcában találhatĺó emléktáblánál. A i

koszorrĺt Sántha Péterné alpolgáľmester asszony helyezte el. i

2016. január 28.
i Megemlékezés Bauer Sándor halálának évfordulója alkalmából
i a Rákospalotai Ktiztemetőben. Sántha Péterné alpolgáľmester i

iasszony helyezte el a Jĺózsefuárosi onkoľmányzat koszorr'iját. i
i

;!
i A' Zász|őmúzeum alapításának 20. évfordulója. Az ünnepségen !

i Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ asszony vett részt.
2016. január 28.

i

i2016. febľuár 8.
i

i

:-------_
L

i2016. febľuáľ 11.

i2016. február 12.

;Úĺ fejlesztő- és toľnaszoba áúadő Íinnepség a Tücstik-lak
; n..r ,, | .r!Biilcsődében. Az eseményen kiisziintőt mondott Sántha Péterné i
ialpolgármester asszony is. 

i

- -j
iA Molnáľ ľ'eľenc Maryar-Angol Két Tanításĺ Nyelvĺĺ Általános j

jlstola ,,iw képzelem az iskolát'' című rajzpáiyázatának i

kĺállítás megnyitóján Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ asszony
képviselte az Onkoľm änvzatot.képviselte az Onkoľm ányzatot.

Farkasréti Temetőben) az eseményen jelen volt Sántha Péterné
alpolgármesteľ asszony.

xI. AktuálÍs flóľa-és vegetációkutatás a Kárpät-medencében
nemzetkőzi konfeľencia a Magyaľ Természettudományĺ i
Múzeumban, az Onkoľmányzatot Zentai oszkáľ bizottsági i

ielniik képvÍselte.

. Az eseményen részt vett i

i Sántha Péteľné alpolgáľmester asszony

Ĺ
. l.'ä Jv 4,/yn

-l

febľuár 12.

2016. február 24.
!szony. i

_-_.'_-_____i



2016. év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése 2016.01.2,|-2016'02.18. időszakban

Bank futamidő Lekötés
értéknaoia

Lekötés lejárata Osszeg

I I
0

lekotve osszesen 2016.02.18. Sberbank (volt Volksbank) 0

á||ami hozzď1áru|ások fo|yószám|a KH bank 267 666 302
hivata|fizetési szám|a egyen|eg KH bank 149 834785
fizetésiszám|a egyen|ege KH bank 3 254 469 575
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