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Készült Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaĺosi onkormányzatKépviselő-testĺilete
2016. május 5-én 9.00 órakor a Jőzsefvźlrosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as

tárgyaIőjában megtaľtott 4. rendes üléséľől

Jelen vannak: dľ. Kocsis }i4láté, Balogh István, Dudás Istvánné, Egry Attila, dr. Erőss
Gábor, dr. Ferencz orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula' JakabĄ' Tamás,
Kaiser József, Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sára Botond Attila, Soós
György, dľ. Szilágyi Demeter' Vörös Tamás, Zentaíoszktr

Távol maľadt: Simon Gyĺirgy

Jelen vannak továbbá a meghívottak:

Sántha Péterné - alpolgármesteľ, dr. Mészáľ Erika _ a|jegyző, dr. Kovács Gabľiella -
aljegyző, dľ. Vitályos Fanny - Polgármesteri Kabinet vezetoje, Fábĺán Melinda
Polgármesteri Kabinet vezętó-helyettese, Tóth Tímea - Polgármesteri Kabinet vezető-
helyettese, dľ. Dabasi Anita _ önkormanyzatí főtanácsadó' Wiest Eleonóľa _ onkoľmányzati
fotanácsadó, dr. Balla Katalin - Jegyzői Kabinet vezetóje,Mátraházi Judit - SzemélyĹigyi
Iroda vezetője, Annus-Fábián Máľta - Belső Ellátási Iroda vezetője, Bodnár Gabrĺella -
Szeľvezési és Képviselői Iroda vezetoje, Kĺósa Edit _ Ügyviteli Iroda vezetóje, Majerné
Bokor Emese - Belső Ellenoľzési Iroda vezetoje, dr. Bojsza Krĺsztina - Humiínszolgáltatási
Ügyosĺály vezetoje, Kincses Ibolya _ Humánkapcsolati Iroda vezetője, dr. Kóródi Eva -
Hatósági Ügyosĺály vezetője, Tóth Csab a - Igazgatási Iľoda vezetője, Páris Gyuláné -
Pénzügyi Ügyosztály vezetője, Molnáľ Antalné _ Kĺiltségvetési és Pénzigyi Felügyeleti
Iroda vezető-helyettese, dľ. Galambos Eszter - Gazdálkodási Ügyosztźiy vezetője, Iványi
Gyłingyvér - Váľosépítészeti Ügyosztály vezeto-he|yettese, Bajusz Ferenc - KöZterĹilet-
felügyeleti Ügyosztály vezetője, dľ. Fejes Tamás - Budapest Főváros Kormĺínyhivatala VIII.
ker. mb. hívataIvezető-helyettes, Molnár Gáboľ ľ. alezľedes - VIII. ker. Rendőrkapitanyság
vezetoje, Váradi Gizella _ Józsefuiírosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
vezetője, Annus Viktor - Rév8 Zrt. vezérigazgatőja, dľ. Pesti lvett - Józsefuarosi
Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatóság elntike, Farkas oľs - Józsefuárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja, Ács Péter - Józsefuarosi Gazdálkodási
Kozpofi Zrt. Viírostizemeltetési igazgatőja, ľ{ező János - Józsefuaľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.ParkoLásiigazgatója, Mach József _Józsefuríľosi Gazdátkodási KözpontZrt.IJj
Teleki téri Piac és Termelői Piacok vezetője, Bozsik István _ Iőzsefvtlĺosi Közbiĺonságért és
Koztísztasźlgéľt SzolgáItató Kft' tigyvezetője, Kovács Barbara . Jőzsefvfuos Közĺjsségeiért
Nonprofit Zrt. Igazgatóság elnöke, dľ. Koľoknai András _ Jőzsefvátosi Szent Kozma
Egészségtigyi Központ fóigazgatőja, dr. Táľnokiné Joó Ildikó - Napľaforgó Egyesített
ovoda vezetője, Kĺs István _ Jozsefvźrosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznt Nonpľofit
Kft. vezetóje, Bonyhády Elek - BKIK VIII. keľ. Tagcsoport elnĺike, dr. Hoľváth Szilárd -
pá|yaző, Vámos Andrea - Embeľi Erőforľás Bizottság külsős taga, őszi Eva
Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság külsős tagsa, Benga.oláh Tĺboľ - Józsefizaľosi
Roma onkormrínyzat elnĺike.



Dr. Kocsis M.áté
Kcjszönti a megjelenteket. A Képviselő-testület 2016' május 5-ei 4. rendes ĺilését, mely az
sZMsZ 8-i0-12. $-aiban foglaltak alapjźnkerült összehívásra, megnyitja. Megállapítja, hogy
jelen van 16 képviselő' A minősített szótöbbséghez I0, az egyszerű szótöbbséghez 9

egybehangző szavazatra van szükség. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a következő
képviselő-testÍileti iilés várható időpontja 20|6.június 2-a (csütörtök) 9.00 óra. A napirenddel
kapcsolatbarlÍájékońatja a Képviselő.testületet, hogy az alábbi előterjesztést az előteľjesztő
visszavonta, ez a 4l2. Javaslat a Fővárosban létesítendő Roma oktatási és Kulturális
Ktizponthoz kapcsolódó dtintések meghozata|ára szóló előterjesztés. Dr. Eľőss Gábor
előterjesztést nýjtott be, sürgősségi indítványt nyújtott be ',Kiizmeghallgatás
kezdeményezése az orczy-kerti (Ludovika Campus) beruházás kapcsán'' címmel. Enől a

Képviselő-testtilet vita nélkül egyszeru szótöbbségge|hattlroz. A döntés előtt elmondja, hogy
az orczy-keľti beruhazás továbbľa sem az onkormźrlyzat Íigye, ellenben az előzo testületi
ülésen vendég volt a Ludovika Campus sajtófőnöke, illetve pľojektigazgatőja, akikkel azőta a

képviselők kisebb csopoľtjának volt személyes találkozőja.Iĺlkább azt javasolja, hogyha ilyen
lakossági vagy civil igény meľül fel, amely szerint kellene szót váltani a Ludovika
beruhazásľól' akkor innen kéľi a Ludovika Campus vezetőít., illetve aberuhźzźls vezetőit, hogy
a legnagyobb nyitottsággal szervezzenek1|yet, ez ugyanakkor nem érinti azt, hogy dr. Erőss
Gábor képviselő úr javaslataról ne hozzon dĺintést egyszeru szótĺibbséggel a Képviselő-
te sttilet, ezért kérí, ho gy szav azzanak a j avas latró l

- mely szerint a ,,Közmeghallgatás kezdeményezése az orczy-kerti (Ludovika
Campus) beruházás kapcsán'' című előterj esztését vegyék napirendre.

I)r. Kocsis Nĺ.áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület dr. Erőss Gábor javas|atźń 3 igen, 10 nem, 3

tartő zko đás s al elutasíto tta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z EGY S ZERU S ZóTOB B sÉc szÜrcs Écp s
HATAROZAT:
|0|,ĺ201'6. (v.05.) 10 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL3IGEN

A Képviselő-testület úgy dant, hogy nem .fogadia eĺ dr. Erőss Gábor sürgősségi napirendi
javaslatát, mely szerint a ,,Közmeghallgatás kezdeményezése az orcry.keľti (Ludovika
Campus) beruházás kapcsán'' c ímű el ő t erj e s zté s ét v e gy ék nap ir endr e.

Dľ. Kocsis lNIáté
Szavazásra bocsátja a módosított napirendet.



Napiľend

1. Zárt iilés keľetében tárgya|andó előterjesztések

, Juvaslat a Józsefváľosi Szent Kozma Egészségügyi Kiizpont
intézményv ezetői p á|y ázatának elb írálás ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺĺ.áté - polgármester

) Javaslatfellebbezéselbírálásáľatelepiilésképieljáľásban
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

. Javaslat kiizterület-használattal kapcsolatos dtintés elleni fellebbezésJ. 
elbírálásáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Soós Gyorgy _ a Városgazđá|kođási és Pénzügyi Bizottság elnöke

n Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi űt 57. fiildszinti ingatlanľaT. 
vonatkozó elővásáľlási jogľĺíl való lemondásra
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4ź./ié _ polgáľmester

* J"vaslat 
^ 

Főváľosi onkoľmányzat Mődszertani Szociális Ktizpont és
Intézményei (BMSZKI) ľészére Együttműkiidési megállapodás keretében
átadott b éľIem ények j o gi helyzetének ľendezés ére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Saľa Botond - alpolgármester

2. Pénzügyi' kłiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

ĺ A Jĺózsefuárosi Onkoľm ányzat 2015. évi ktiltségvetésének végľehajtásáľólIł 
sző|ő beszálmolója és a zárszámadásĺ ľendelet-t ervezete
(írásbeli előterj esztés, P OTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺ4láté - polgĺĺrmester

1 Javaslat a Józsefváľosi Onkoľmányzat 2016. évi ktiltségvetéséľől szóló
1 l 20 1 6.(Il.0 4. ) ti nko r mány zati ľen d el et m ó d o s ítá s á ľa
(írásbeli e|óterjesńés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester



3. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

1 Javaslat pályázati diintések meghozata|ára a Pitypang óvoda újjáépítésével
és az Ezüstfenyő G ond ozó h áz fe|űjításával kap cs o latb an
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Iĺ4:áté - polgármester

Dr. Saľa Botond - alpolgármester

., Javaslat ,,A leromlott településrészeken élő alacsony státuszrĺ lakosság
étetkörü|ményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitáciĺója
Buda p esten'' (VEKOP -6.2.1 -15) p á|y áuati felhívás o n való részv ételre
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľĺ4áté _ polgármesteľ

Dr. Sáľa Botond - alpolgármester
Dr. Ferencz orsolya - képviselő
Kaiser József _ képviselő
Guzs Gyula - képviselő

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat éľintő előteľjesztések

, Juvaslat a Budapest VIII. kerĺĺlet, Ülloĺ ĺt 16/B. és Ülloĺ ĺt 18. szám alatti
nem lakás céljára szolgálĺó helyiségek nyilvános egyfoľdulós pź.Jyázat útján
tiiľténő béľbeadására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefvaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatóság elnöke

, Juvaslat a Jólzsefválľosi Onkormányzat tulajdonában lévő ktizterĺiletek
hasznáIatárő| és használatának ľendjéľől szóló Í8ĺ2013. (Iv.24.)
tinko rmány zati r endelet mó d os ításár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté - polgármester

5. Vagyonkezeléssel, városiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Juvaslat ktiľzeti megbízotti iroda kialakítására, működtetésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ly'ráté - polgármester



6. Humánszo|gő.Jtatással kapcsolatos előteľjesztések

, J"vaslat a Budapest Józsefvárosi Onkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak el|átásárót szó|ĺi átfogó éľtékelés elfogadására
(írásbeli előterj esaés)
Előteľj esztő : S ántha P éterné - alpol gármesteľ

) Javaslat háziolvosi szerződés közös megegyezéssel ttiľténő megszĺintetésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľlĺ.áté _ polgáľmester

Egľy Attila - alpolgármester

7. Egyéb előterjesztések

, Juvaslat a Képvĺselő.testület és Szeľvei Szervezeti és Miĺködési
Szabáiyzatárőlszó'./rő36ĺ20|'4. (xI.06.) önkoľmányzatĺ ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis M:áté - polgármester

Tájékoztatók

' 
Polgáľmesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejiĺ testiileti határozatok
végrehajtásáróI, ilz e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekľől és az iinkoľmányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegíĺ lekötéséről
(írás b el i Íźi1 éko ztatő)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Mźúé _ polgármester

I)r. Kocsis lNĺńté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendet 14 igen, 0 ĺem, 2 tartózkodással
elfogadta.

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN to rÉpvlsBro
A HATÁR oZATHo Z AT AL:H)Z EGYS ZERU SZoToB B s Éc szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
102ĺ2016. (v.05.) 14IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az alábbí napirendet fogadja el:



Napirend

1. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előterjesztések

, J^vaslat a Józsefuáľosĺ Szent Kozľna Egészségtigyt Központ
intézményv ezetői p ź.Jy ázatána k elbíľálás á ra
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

, Juvas|atfellebbezéselbírálásárateleptilésképieljárásban
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Iľ;4.tfié - polgármesteľ

" Javaslat ktizterület-használatta| kapcsolatos diintés elleni fellebbezésJ. 
elbírálására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Soós Gyĺĺrgy _ a VaľosgazďáIkodtsi és Pénzügyi Bizottság elnöke

n Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Rákóczi űt 57. fijldszinti ingatlanra!r 
vonatkozó elővásáľlási jogrĺil valĺó lemondásra
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }i4źIté _ polgármesteľ

t Javaslat a Főváľosi Onkormányzat Mĺídszertani Szociális Ktizpont és

Intézményeĺ (BMSZKI) részére Együttműkiidési megállapodás keretében
átadott b érlemények j o gi helyzetén ek ľendezés ére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Sĺíľa Botond - alpolgármesteľ

2. Pénziigyio kiiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

l A Jĺízsefváľosi Onkorm ányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáľĺól
szólĺó beszámolója és a zárszámadási ľendelet-tervezete
(írásbeli előterj esĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

) Javaslat a Jőzsefuátrosi onkormányzat 2016. évi költségvetéséľől szóló
t 120|'6.(I.04.) tinkoľ mányzati ľendelet módosításáľa
(írásbeli előteľjesĺés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľi4áté - polgármester



3. Városrehabilitációval és egyéb projektekke| kapcsolatos előterjesztés

, Juvaslat pá|yázatidöntések meghozata|ára a Pitypang óvoda újjáépítésével
és az Ezüs tfenyő Gon d ozó h áz fellűjítáts áva l kap cs olatb an
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Sáľa Botonĺ] _ alpolgármester

1 Javaslat ,,A leromlott telepiilésrészeken élő alacsony státuszri lakosság
életktiľĺilményeinek javítása, táľsadalmi és fizikai rehabilitációja
B udap es ten'' (VEK0P-6.2. 1 - 1 5) p á|y ánati felhívás on valĺó ľészvételľe
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺo: Dr. Kocsis Iľĺĺ.źrté _ polgármester

Dr. Sáľa Botond - alpolgármester
Dr. Ferencz orsolya _ képviselő
Kaiseľ József - képviselő
Guzs Gyula _ képviselő

4. Gazdálkod ást, Gazdasági Tá ľsa sá go kat é rintő előte rj esztések

, Juvaslat a Budapest VIII. kerület, Üuĺĺ ĺt 16/8. és Üľoĺ ĺt 18. szám alatti
nem lakás céljára szolgálĺó helyiségek nyilvános egyfordulós pá|yázat útján
töľténő béľbeadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnöke

) Javaslat a Jĺózsefvárosĺ Onkormányzĺt tulajdonában lévő kiizterületek
használatáról és haszná|atának rendjéľől szóló 18ĺ2013. (Iv.24.)
önko rmány zati r endelet mó do s ításár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis I!lĺ.áté - polgármester

5. Va gyo nkezeléssel, vá ros ii zeme|tetéssel kapcsolatos előterj esztések

, Juvaslat körzeti megbízotti iľoda kialakítására, műkiidtetéséľe
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l|ĺĺ.áté - polgáľmester

6. HumánszolgáItatással kapcsolatos előteľjesztések

, Juvaslat a Budapest Józsefuáľosĺ Onkormányzat 2015. évi gyeľmekjólétĺ és
gyermekvédelmĺ feladatainak eltátásáľĺól szĺóló átfogő éľtékelés elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj eszt ő : S antha Péteľné - alpol gármester



2. ĺ."Yi'Iijháziolvosi szerződéskiizłis megegyezésselttiľténő megsziintetésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }/ráté -polgármester

Egry Attila - alpolgármester

7 . Egyéb előterjesztések

, Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Míĺktidési
Szabá|yzatárő| sző|ő 361201'4. (XI.06.) łinkormányzati rendelet mĺódosítására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Tájékoztatók

1 Polgármesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejií testületi határozatok
végľehajtásáróI, az előző iilés óta tett fontosabb intézkedésekről, il
jelentősebb eseményekľől és az tinkormányzati pénzeszkiizök átmenetileg
szabadrendelkezésíí r.észének pénzpiaci j ellegű lekiitéséľől
(írásb eli táj ékoztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Dr. Kocsis N{.áté
Mielőtt ľátémek a napirendek tźngyalástlta, és mielőĺ megadja a szót dľ. Erőss Gáboĺ
képviselő úrnak ügyrendben a szőt, ismeľteti a Képviselő-testtilettel, hogy a ľájuk voĺatkoző
jogszabáIyok betartásáĺa nagyobb hangsúlyt fektetnek a mai naptól. Az SZMSZ-ľe gondol,
ami azt jelenti, hogy a hozzászőIások jogszabźiybarl meghatáĺozott rendjének betartására
kényesebb figyelmet fordítanak, továbbá a napiľendhez nem tartoző hisztéľikus kiľohanások
kezelését is civil nyomásľa szigorubban fogja venni, meľt sikeľtilt az eIőző testületi tilésen is
négy, egyébként a váľos számźĺra hasznos, és fontos iigyből olyan típusú vitát csinálni, ami
nem emelte a Képviselő-testület nívőjźi. Ugyhogy a saját jogszabá|yalk betartása érdekében a
hozzásző|źlsok időtartaImźtt kéri, hogy tartsák tiszteletben, illetve számoljanak azza|, hogy a
figye|meztető hang lejáĺra után 5 másodperccel automatikusan a gép megvonja a szőt a
hozzásző|őtól. Így visszatérnek allhoz a jogszabźtlyi keľethez, amit a Képviselő-testület
alkotott a testületi iilés ľendjét illetően. A napiľendi pontok tárgyalása előtt megaďja a szőt
ügyľendben, szigoruarl tigyrendi kéľdésben, dľ. Eľő s s Gábor képvi selőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Az előbb egész röviden lezaj|ott a szavazás a siirgősségi indítványának napirendre vételéről,
és csak eŁlhez szerctné aď" a megegyzést ťuzni, és felhívni a tisztelt fideszes képviselőtáľsai
figyelmét, hogy a napirendi szavazásnál anól döntenek, hogy napirendľe keľĹiljĺĺn egy
javaslat, tehát módjukban á|| bőven támogatni, hogy napiľendre kerüljön valami' majd pedig,
ha azza| taľtalmilag nem értenek egyet...



Dľ. Kocsis N{.áté
Mi az ügyrendi javaslata?

Dľ. Erőss Gábor
Az az ügyrendi javaslata, hogy a Polgármester Úľ' amikor ftjltesz szavazásta egy sürgősségi
indítvány, akkor kéri, hogy biztosítsa a képviselők sztlmtlta, hogy tudják, miről szavazĺak,
tehźlt az indítvany ki lehetett volna osztani, másrészt pedig ne kommentálja oly módon, hogy
azzalbefo|yásolja a képviselők szavazatát. Engedje meg az előteľjesztőnek...

Dľ. Kocsis N'ĺ.áté
Köszĺini, azugytendi javaslatát meghallgattil<, azt, hogy mit kommentá|,ań.majd eldonti.

Dr. Erőss Gábor
Egy utolsó mondatot, ha megengedi?

Dľ. Kocsis NIáúé
Nincs utolsó mondat, nem ügyrenđi ahozzászőIása, úgyhogy kezdjék meg a napirendi pontok
ttrgyaláséft. Egyebekben a napiľendre vételrőI szavaztak, és egyebekben ismerteÍte a képviselő
által benyújtott előterjesztés címét is, amiből egza|<t módon kiderült, hogy mi a tarta|ma.
Arĺól szavaztak, amiről kellett, és most elkezdik tárgyalĺi azokat a napirendeket, amelyeket a
Képviselő-testtileten úgy gondoltak, hogy ma meg kell vitatniuk. Zárt ülés k<ivetkezik, kéri,
hogy ennek feltételeit biztosítsak.

1. Zárt ĺilés keretében tárgya|andó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat a Józsefuáľosi Szent Kozma
intézményv ezetői p áiy á.zatának elb írálás ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4láté - polgiĺrmester

Egészsegůigyi'Ktizpont
ZART ULES

A napirend tórglalúsa zúrt iilés keretében tijrtént az Mtjn. 46. s (2) bekezdésének b.) pontja
értelmében. A napirenď tdrgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 103/2016. (v:05.)

szúmĺź hatdrozatot a zárt iilésrőI késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napiľend 1l2.pontja
Javaslat fellebbezés elbíľá|ására telepůilésképi eljárásban .
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺĺ.áté - polgáľmester

A napirend tárgyaldsa zdrt iilés keretében történt az Mötv. 46. s @ bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tdrgyalása sordn elhangzottakat és a meghozott 104/2016. u05.)

számú hatdrozatot a zdrt iilésről késziik jegyzőkiinyv tartalmazza.



Napirend 1/3. pontja
Javaslat kiizterület-használattal kapcsolatos dtintés elleni fellebbezés
elbíľálására ZART ÜLEs
(íľásbeli eloterj esztés)
Előterjesĺő: Soós Gyöľgy _ a Városgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottság elnöke

A napirend tdrgyaldsa zdľt iilés keretében töľtént az Miin. 46. s (2) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tdrgyaldsa sorún elhangzottakat és a meghozott 105/2016. (V05.)

szúmú hatlÍrozatot a zárt iilésrdl kés7iilt jegyzőkönyv taľtalmaua.

Napirend 114. pontja
Javaslat a Budapest VIil. keľiilet, Rákĺóczi űt 57. ftildszinti iłgatlanra
vonatkozó elővásárlási jogról valĺó lemondásľa Z^Rr tjlÉs
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Iľĺ4:źLté - polgármester

A napirend tárgłalása zdrt íilěs keretében ttirtént az Mön. 46. s Q) bekezdésének c.) pontja
értelmében. A napiľend tdrgyaldsa sordn elltangzottakat és a meghozott 106/2016. (V05.)

szdmú határozatot a zúrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend l/5. pontja
Javaslat a Fővárosi Onkormányzat Mődszertani Szociális Ktizpont és

Intézményei (BMSZKI) részére Egyůittműkiidési megállapodás keretében
átadott béľlemények jogi helyzetének ľendezésére ZART ULES
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Dr. Sára Botond - alpolgármester

A napirend tdrgyaldsa zárt íilés keretében történt az Mtjtv. 46. s (2) bekezdésének c.) pontja
értelmében. A napirend tdrglalása sorún elhangzottakat és a meghozott 107/2016. (v,.05.)

szdmú hatdrozatot a zdrt iilésrőI késziilt jegyzőkönyv tartalmazza

2. Pénziigyi, kiiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 2ll. pontja
A Józsefuáľosi onko rmányzat 2015. évi ktiltségvetésének végľehajtásáľóI
szó.J'ő b eszálmolój a és a zár szźlm adás i ľend elet-te rv ezete
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M:áLté

Napirend vitáját megnyitj a, megadj a a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.
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Jakabfu Tamás
Ez aZ előterjesztés nemcsak a zátszámađźst tarta|mazza. hanem ha minden igaz, a
zárszámaďás kötelező melléklete az a 2015. évi hitelezoi veszteségként leírt behajthatat|an
követelések listája is. Ebből a listából előkerült egy régi ismerős, ez a bizonyos ALNAIR
Kereskedelmi és Pénzügyi Tanácsadó Kft. nevĹĺ céE, amely néhány éwel ezelőttig
üzemeltetett egy nagykoalíciós kocsmának, mások által nagykoalíciós kocsmának hívott
vendéglátó-ipari egységet, a Szentkirályi utcában. I.I2].806.- Ft-os tartozást lát itt az egyik
tábltľ;atban, emellett a cégnek a neve mellett, a másik helyen pedig 768.000.- Ft, ez egy 2
millió forintos tartozást hagyott magaután csak Józsefuaľos felé, meg még háľom, vagy négy
egyéb végrehajtási eljáľás a|attvan, vagy volt ez a cég. Most maľ felszámo|źts alatt van.

Dr. Kocsis M:áLté
A Vagyonkezelő részéről ki reagźi Képviselő Úr eddig e\hangzott szavaira? Megadja a szőt
Dr. Pesti Ivettnek.

Dľ. Pesti Ivett
Végrehajtási eljáľást kezdeményeztek, és ahogy Képviselő Úr is mondta, felszámolás alatt van
a cég, a felszĺímolónak is bejelentették az igéný, és a felszámoló majd a rendelkezésre álló
információk, és vagyon alapján fogja értékeIĺi az igényüket. A tulajdonos érdekeit ilyen
szempontból érvényesítették és képviselik.

Dľ. Kocsis ľĺáLté
Megadj a a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Az előterjesztés 21. oldalan ta|źtl.hatő, hogy bizonyos 184 fo menekiiltről ír ez az e|őteľjesztés'
és a Családsegítő 184 fő menekülttel keľült kapcsolatba.Ezęk közül 50 tr maľ rendelkezik
VIII. kerületi lakcímmel is, hogy ők honnan érkeztek, mely országokból?

Dľ. Kocsis N.ĺ.áLté

Me g adj a a szőt v źiaszađásr a Y áľ adi GizeIIa intézményv ezętő asszonynak.

Váľadi Gize||a
Azokból az á||amokból. ahorrnan źita|ában menekültek érkeznek. arabok vannak k<jzĺjttiik.
afganok.

I)ľ. Kocsis lNĺálté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek'

Dr. Eľőss Gáboľ
Van a hitelműveletek alfejezetnél egy kijelentés arra vonatkozőan', hogy nem vettek fülhitelt,
aztźn egy másik mondatban az szeÍepel, hogy az onkoľmtnyzat adósságot keletkeztető
ügyletéből szátmaző tátgyéví összes fizetési kötelezettsége 3,6 oÁ-a az onkormĺínyzat 2075.
évi saját bevételeinek. Hogy oldható fel, biztos van olyan pénzigýechnikai magyarázat, ami
feloldja ezt a|átszőlagos ellentmondást, de érdekelné. A másik kérdése pedig azvo|na,hogy
amennyiben a költségvetési támogatásoka igaz az, hogy a remélt támogatások 100 %o-a

beérkezett, mint ahogy a 7. olđalon szerepel, akkoľ nem lehet-e aszerint tewezní? Ez már
tisszefiigg a második napirendi ponttal, meľt ott az szercpel, hogy bérkompenzáció meg
hasonló jogcímeken sziikség van átcsoportosításra.
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Ha mindig befut 1 00 %o ha ez így van, akkor nem lehetne pontosan azza| a I00 Yo-kaI tervezĺí,
és akkor évközben nem kell ide-oda csoportosítgatni.

Dr. Kocsis M'áLté
Az első kérdésére vá|aszo|, annak idején, amikor szocialista és liberális vezetése volt ennek a
városrésznek, akkor rendre nem fizették be a Fővaľos felé az ingatlan-értékesítésekből
származő bevételek 50 yo-át, mely a Főváľost illette meg. Ezeknek a be nem fizetett
összegeknek a mértéke eléľte a tobb mint 150 millió forintot. Amikoľ eú' az elmaradását a
szocialista és liberális időszaknak elkezdték ledolgozni, akkoľ a Fővaľossa| 2011-ben, vagy
20l2-ben, már nem emlékszik rá, va|aho| a ketto fordulóján, olyan megállapodáSt kötöttek,
amely szerint ezt a I50 millió forintot nem egyben ťĺzetik ki, hanem 10 év a|att, 15 millió
forintonként, tehát anit a Képviselő Úľ értelmez, az aÍInyiban pont fordítva igaz, hogy egy
korábbi kintlévőség törlesztéséľe vonatkozik. Ez á|| a hátterében, tehát, uhogy a szintén
megöľokölt közel 10 milliáľd foľintot, ami terhelte az onkormtnyzatot' és erősen gűzsba
kötotte a gazdáIkodását illetően, azt is a polgaĺi kormany vette át, és tehermentesítette az
onkormanyzatot, ez esetben is arról van sző, hogy egy korábbi be nem ťĺzetet1adósságot
törlesztettek, még fognak is néhany évig, de ez á|| a hátterében. A másik kérdésére Egry Attila
alpolgármesteľ úr fog válaszolni.

Egry Attila,
Képviselő Ur kéľdéséľe, hogy a bérkompenzácíőval hogy lehet tetveznĺ, az év közbeni
kilépőket, belépőket nem tudják az év elején megtervezni, ez mindenfeleképpen
módosításokat eredméĺyezhet, ezért sztikséges itt az idókozi módosításokat megtenni, ha
Képviselő Úrnak erre vonatkozott akéľdése.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Intézményvezető Asszony vá|aszából kiindulva, de atovábbiakban úgy beszélne róluk, mint a
bevándoľlókľól, ha megengedik. Ezze| kapcsolatban kérdése, hogy ez a I84 fő, ezek szerint
illegálisan érkeztek a tavalyi év folyaman az országba, azok ellenére, hogy a déli
orsztlghatźron tĺjbb részletben felhuzta a koľmĺĺny a keľítést. Ha nem illegálisan, akkor milyen
jogon lehetnek itt, mert úgy értelmezi, hogy itt Józsefuĺĺros területén 184 fő bevandorló
letelepítésľe keľült, vagy Iakhatáshoz vallő segítése történt' Ebben szeretne egy kicsit
világosabban látni.

Dľ. Kocsis N{'áté
Me gadj a a szőt V áľadi Gize||a intézményv ezętő asszonynak.

Váľadi Gĺzella
A Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnak azold<al van kapcsolatuk'
akikkel a Bevándorlási és Allampolgarsági Hivatal integrációs szerződéstkot. Az integľációs
szerzóđés keľetében nekik kötelező velfü felvenni a kapcsolatot. Az integrációs szęrzodésbęn
megjelolik ai. akeri|etet, ahol ők szeretnének lakhatást létesíteni. Ebből 184 fr jeltilte meg,
hogy Józsefuaĺosban szeretne lakhatást létesíteni, de konkĺétan csak 50 fó tudott lakcímet
létesíteni' veltik van állandó kapcsolatuk azintegrźrcíős szeruódés keretében.
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Dr. Kocsis l/Iáté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Arľa továbbra sem kapott váIaszt, hogy ők hogy kerültek ide? Úgy éti, hogy az országba,
mert ők Ířjlvették egy állami hatósággal a kapcsolatot, és az a|apjźln kerültek ide be, és hogy
kerültek iđe az országba? Erre szeretné avá|aszt megkapni.

Dľ. Kocsis Máté
Megađja aszőt dr. Mészar Erika aljegyzóĺek.

Dr. Mészár Erika
Úgy kerĹiltek az országba, mint mindenki más, aki belép az országba, és ezt kovetően
jogszabá|yok mentén elmentek az Allampolgáľsági Hivata|hoz, ott a szükséges intézkedéseket
megtették, megk<itötték a szerzódést, ugye eZ nagyon fontos eleme az egésznek, és ezt
követően kerültek a Szociális Szolgáltató Központhoz.

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Me gadj a a szőt Váradi Gi ze l la intézményv ezetó asszonynak.

Váradi Gizella
Befogadó állomásokľa kerülnek azok, akik az országba bekerülnek, két nagy befogadó
állomás van' Bicskén, és Debrecenben és ott dől el az, hogy ki az, aki menekült státuszért
folyamodik, és köt a Bevándorlási és Allampolgársági Hivatallal szerzódést.

Dr. Kocsis lMIáté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Kérdése esősorban arĺa iránry-ult, ők akkor illegálisan lépték-e át az ország hattrát, illegális
módon jutottak-e az országba, vagy nem? }i4ert ez egy fontos kérdés. Mellesleg, hogyha
akarhogyan is, de ők ugye idejcittek, ez tulajdonképpen aĺrnak a jele, hogy Magyarország
menekültek' bevĺĺndorlók letelepítésében résń. vesz. Mindennemú hangzatos, kvótaellenes
kormźnyzati kiállás ellenére is.

Dr. Kocsis Máté
ortilet. Megadj a a szőt tigyrendben Komássy Áko s képviselőnek.

Komássy Ákos
Je|zi, ez a pfutfe|aďatból előhozot. tasszizmus méltatlan a Jőzsefvtrosi Képviselő-testiilet
üléséhez. Kéri, hogy ne tűrje el tovább.

Dľ. Kocsis NdáLté

Megadja a szőt dr. Eľőss Gáboľ képviselőnek.
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Dľ. Erőss Gáboľ
Magas labda lerrne, hogy erre reagáljon' és arľól beszéljen, hogy a Polgármester Úr a másik
funkciójában ennek ľészese, egy másik pártban. De akkor nem erľől beszél, hanem rtkérđez
arra, hogy a ... (A hóttéľből besz.éd hallatszik) Majd, ha lesz rá iđeje, akkor elmondja.
Rákéľdezne aÍĺ.a a Trefort utca 3. szám a|aÍti ingatlan értékesítésre, a Hunyadi palota
értékesítésére, amit egy offshore hátteľű cég vásarolt meg, és ľáadásul a teljesülés mértéke
csak 20 %o-os, mi ennek azoka?

Dr. Kocsis NI.áté,

Me g adj a a szőt v á|aszađásr a E gry Atti la alp o l gáľme stemek.

Egry Attila
Ami most a beszámol őbarl |átszik, az az összeg' amit a tavalyi évben beťlzetett. előleg címén
és a meghiľdetett pá|yázat szeľint, illetve a képviseIő-testületi döntés éľtelmében a maľadék
része a vételárnak aziďei évben fog befolyni, júniusig.

Dľ. Kocsis ľI.áté
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Röpke hozzászőlás erejéig visszatérne az ALNAIR Kft-nek a 2 m1||iő foriĺtjára. Nyilvan
cégjogilag semmifele kötelezettsége nincs a tulajdonosoknak, hogy pótolj źil< ęú. atokét, ami a
cég bedőlése miatt hiányzlk, és ezért az onkormáĺyzatnak is komolyabb k<jvetelés leírást
eredményez, de htĺt" azért a tulajdonosok között vannak olyan emberek, akik követlk itt az
onkormányzat tiléseit, műkĺjdését, így információs jelleggel, fülolvassa, httha mégis
szakítanak egy kis időt arra, hogy pótoljak az onkormtnyzatnak ilyen iráný veszteségeít. Az
első Kalász Péteľ, anyja neve: Xantus Judit, Takács Gábor, Takács Sándor, Dr. Szabó Gábor
Jőzsef, Dr. Juhaľos Róbert és Nevendős Renátáról van szó ennek a cégnek a kapcsán, akik
reméli, hogy fognak mégpénztbeletenĺri, hogy ne az onkormányzatbukja e| ezt apénzt.

Dľ. Kocsĺs Máté
Megállapítja, hogy a napiľenddel kapcsolatban további kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a
napirend v itáj at |ezáĺj a, é s szav azásra b o c sátj a a határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az onkormźnyzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásarő| sző|ő szciveges
beszámolót az e|őtefiesztés 1 . szttrĺli melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Hatlíridő: 20|6. május 05.

2. etfogadja az onkoľmźnyzat behajthatatlan ktjvetelések hitelezési veszteségként való
Ieírásá't, az előterjes ńés 2. számi:' melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 05.
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3' jőváhagyja a 2015. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentést előterjesztés 3. számú
melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. máius 05.

Dr. Kocsis N{.álté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 12 igen, 4 nem szavazatĺal, 1artőzkođás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN to rÉpvlsBro
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH)Z ľĺnqo s ÍrpTT S ZóTo B B SÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
|0812016. (V.05.) 12IGEN 4 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dcĺnt, hogy

1. elfogadja az onkoľmáĺyzat 2015, évi költségvetésének végľehajtásárőI sző|ő szĺiveges
beszámolót az előteriesztés 1. szám,Ú melléklete szerint.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. május 05.

2. elfogadja az onkormányzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való
|eíréstlt az előteriesztés f . szźtmu melléklete szeľint.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I6. május 05.

3. jőváhagyja a 2015. évi összęfoglaló éves ellenőrzési jelentést előterjesztés 3. számú
melléklete szerint.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 2016. máius 05.

Dr. Kocsis N.Iáúé
Szavazástabocsátja a2015. évi kĺiltségvetési záĺszźtmadásľól szóló rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 1412016. (V.09.) önkoľmányzati rendeletét 12 igen,
4nemszavazattaI,tartőzkoďásnélkiilelfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A RENDELETALKo TÁS HoZ lr,ĺnĺo s ÍľpTT S ZoTÖB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S

BUDAPEST ĺózsľľvÁnos xBpvrsnr-Ő.ľnsľÜlrľľ 12 IGEN, 4 NEM, 0
TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA És MEGALKoTJA BUDAPEST FŐvÁRoS
VIII. KERÜLET JóZsEFvÁnosr oľronľĺÁľyza.r xÉpvlsnr,o
TESTtiLEľľľBx 14t2016. (v.09.) oľronľĺÁľyz.ł.ľr RENDELEľEľ ĺ. 2015. EvI
rolľsÉcvETÉSl z/lF(sz ĺvl,ł.uÁsnór,
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Napiľend 2l2. pontja
Javaslat a Jőzsefvárosi Onkormányzat 2016. évi költségvetéséľől szóló
1 12016.(I.04.) łinkormányzati ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M.áté
Napirend vitájat megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás, javaslat nem volt, ezért a
napirend v ítáj at |ezárj a, é s szav azásľa bo c sátj a a hatćLr o zati j avaslatot'

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1./ a lőzsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-ve| 2016. évre k<jtött, a teleptilés-tizemeltetés,
út- paľkkarbantartás, növényvédelem, koztisztasági feladatokľa vonatkozó közszolgá|tatźsi
szerzódésben meghatározott kompenzáciő összegét - az önjtlró takarítógép beszerzése miatt,
önként vállalt feladat ) 16.510,0 e Ft-tal megemeli és felkéri a polgármestert a
szer ző désmó do s ítás aláír ásár a.

Felelős: polgármester
Határiđő : 2016. május 05.

2.l a) a nÉvg Zrt.-ve| kotött 2016. évi kozszolgáltatási szerzódésben meghatźrozott
kompenzáció összegét 6.500,0 e Ft-tal megemeli és felkéľi a polgármestert a
szet ző désmó do sítás aIáfu ásár a.

b) 20|7. évtől évi bruttó 10.400,0 e Ft-ľa műkĺjdési önként vállalt fe|ađatra előzetes
kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az onkoľmányzat közhatalmi és az egyéb saját
bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hataridő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén kĺjvetkező évek kĺjltségvetésének
tervezése

3.l a) az oĺtkotmźnyzat a ľÁľĺoP-3.3.2-811-2008-0002 ,,Komplex közoktatási
esélyegyenlőségi program megvalósítása a Jőzsefvźnosban'' cimu páIyázatban 2016. 07 . 3I-ig
vállalt iskolabusz projekteľedmény fenntartását a20I6l20I7. tanévrę meghosszabbítja és ezért
a működésí önként vállalt feIađatra előzetes kötelezettségetvá||a|2017. évľe bruttó 3.500,0 e

Ft cisszegben, melynek fedezetéiil az onkormźnyzat közhatalmi és az egyéb saját bevételeket
jelöli meg.

b) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött
ĺinkormanyzatl tlJ|ajdonú oktatási írÍézmények ingatlanjainak üzemeltetéséľe, fenrÍartásáĺa,
knbarftartásttra vonatkozó 2016, évi kozszo|gá|tatási szerző'désben meghatározott
kompenzáció összegét 1.300,0 e Ft-tal megemeli és felkéľi a polgáľmestert a

szęr ző đésmó do s ítás a|áir ásár a.
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén 2016. május 3l.

4.l megbízza a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt.-t a Palotanegyed Idősek Klubja
(Budapest VIII. kerület, Baross u. 2I.) kialakításával kapcsolatos valamermyi feladat
e||átásáva|' 50.800,0 e Ft ĺĺsszegben és felkéľi a polgármesteľt aZ erTe vonatkozó
me gállapod ás a|áír ásr a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20t6. május 05.

5./ felkéľi a polgármestert, hogy a Jőzsefvárosi Roma onkoľmrínyzattal kĺjsse meg a tétzenére
vonatkozó 8.000,0 e Ft cisszegutámogatási szerződést.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 05.

6.l a) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont a|ka|mazottjait - önként
vállalt feladat - a vezetók, középvezet(5k kivételével 2016. május 1. napjától határozatlarl
ideig, de a szociális életpályamodell bevezetéséig önkoľmtnyzati kereset-kiegészítésben
részesíti, melynek összege a garaĺtá|t illetményiik I\Yo-a.

b) a, a) pontban foglaltak miatt elózetes kötelezettséget vźila\t évente a kifizetőt terhelő
jaľulékokkal együtt 60.417,0 e Ft-ra, melynek fedezetéiil a következő évek kozhata|mi és az
egyéb saját bevételeket jelöli meg.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: a) pont esetén 2016. május 05.' b) pont esetén a következő évek költségvetésének
tervezése

7.l a) a Józsefuárosi Napraforgó Egyesített óvoda pedagógus éIetpá|yamodellbe nemtaľtoző
nevelő-oktató munkát segítő koza|ka|mazottjainak részére _ ĺjnként vá||alt feladat - f016.
május I-toI hatźnozatlarĺ ideig önkormányzati kereset-kiegészítést biztosít béľrendezéstĺk
érdekében, melynek összege a garantá|t illetményük 18oÁ-a.

b) u a) pontban foglaltak miatt e|őzetes k<jtelezettséget vállalt évente a kĺťtzetł5t terhelő
járulékokkal egyĹitt 38.100,0 e Ft-ra, melynek feđezetéĺJl a következő évek kozhata|mi és az
egyéb saját bevételeket jelĺili meg.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén a következő évek költségvetésének
tervezése

8.l e|őzetes k<itelezettséget vźilra| a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Központ 6 fő szociális asszisztens feladatellátáshoz szfüséges kĺjzlekedési költségeire,
melynek összege évente 756,0 e Ft, fedezetéül a következő évek közhatalmi és egyéb saját
bevételeket jelöli meg.
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Felelős: polgármester
Határidő: a következő évek koltségvetésének teľvezése

9.l a) a lőzsefvźlros Közösségeiért Nonpľofit Zrt. á,Ita| szervezett nyáľi tábort igénybevevő
józsefuarosi gyeľekek közül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részestilőkrész&e az
étkeztetést ingyenesen biztosítja, valamint a hátrźnyos helyzctű gycľmckcknck - akik
nyilatkoztak a nyári szünidei étkeztetés igénybevételére - a reggelit és az uzsonnát is
térítésmentesen biztosítj a.

b) előzetes kĺjtelezettségetváILa| 2017. évto| az a) pontban foglaltak miatt műkodési ĺjnként
vá||a|t fe|ađatra évenként bruttó 2.508,0 e Ft összegben, melynęk fedezetéül a következő évek
kĺjzhatalmi és egyéb saját bevételeket jeloli meg.

c) az a) pont alapján felkéri a polgármestert a Józsefuáros Közösségeiéĺt Nonproťi Zrt'-ve|
kötött 2016. évi kcjzszolgáltatási szeruođés módosításara oly módon, hogy a kompenzáció
összegét 2.508,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatarido: a) pont esetén 2016' május 05., b) pont esetén a következő évek költségvetésének

tewezése, c) pont esetén 2016' május 31.

I0.l az onkoľmanyzat eIőzetes kötelezettséget váI|a| - 11101 cím - önként vállalt feladat _
gépjaÍm,,l béľleti díjára, melynek tisszege évente 2.000,0 eFt, fedezetéül a következő évekľe
az onkormźnyzatközhatalmi és egyéb bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a következő évek költségvetési tervezése

11./ megbízza a Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t az a|ábbialdloz kapcsolódó
valamennyi feladat teljes kĺini eIIźńásávaI:

a.) a MAV telep zajvédő fal tervezése (Hungaria krt., Salgótarjáni út és a Keleti
pályaudvarhoz bekĺjtő vasútpálya á|tal határolt teriilet északi és déli oldal) és a
villamospályák melletti zajvéđő falaktewezése, 10.000,0 e Ft összegben,

b.) Tomő u. útfelújítása, 85.000,0 e Ft összegben,
c.) Szigony u. 35. sz. a|attí épület bontása, 21.000,0 e Ft ĺisszegben,
d.) szegéllyel egytitt jáÍdák felrijítása (kivitelezés, bonyolítás, mtĺszaki ellenőľzés),

12.760,0 e Ft ĺlsszegben,
e.) Dugonics u. 1 I. sz. a|atti éptilet ttufalának felújítása, 34,937,0 e Ft összegben,
f.) Molnĺĺľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola spoľtpálya

burkolatának felújítása, 1 1.000,0 e Ft <isszegben,
g.) Molnár Ferenc Altalános Iskola sportudvar felújítása, jźtszőuđvar kialakítása,

nyi|ászárők cseréje 73.787,0 e Ft összegben,
h.) Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnáziumban lévő tornaszoba szigetelése,

talajvizesedés megsztintetése, akadálymentesítés, udvaľi buľkolat felújítása, 16.213,0 e

Ft cisszegben,
i.) 7 db óvodában sószoba kialakítása, 3.815,0 e Ft összegben,
j.) Vay,ą.aa. u. felújítása,26.000,0 e Ft összegben,
k.) Koranyi S. u. felújításanak tewezése,2.200,0 e Ft összegben,



|.) a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyei műkĺjdő
nappali ellátást nyujtó klubok felújítása, 26.670,0 e Ft összegben,

m.) parkolás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó infoľmatikai eszkoz beszerzése,
f .540,0 e Ft összegben,

n.) paľkolás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó mobiltelefonbeszerzése, 2.000,0 e Ft
cisszegben,

o.) Polgármesteri Hivatalon belül ügyfe|szolgáIat kialakításánaktervezése' 1.500,0 e Ft
összegben,

p.) Józsefuarosi Egyesített B<jlcsődék Babóca és
csatornahá|őzatáĺak felúj ítása, 3 .] 5 5,0 e Ft ö ssze gben,

Minimanó B<jlcsőde

q.) Józsefuárosi Szociális Szolgźůtatő és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Atmeneti
otthonában eneľgetikai korszerűsítés, 3.000,0 e Ft <isszegben,

r.) Józsefuárosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Kĺizpont Gyeľmekek Atmeneti
otthonában gázkazźln cseréje, l.500,0 e Ft összegben,

s.) Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ Szerdahelyi u. Családos
Közösségi Szállás (LELEK-Progľam) udvaľ burkolása, gépészeti felújítása, 2.500,0 e

Ft összegben,
t.) Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Koszorú u' ĺÉrBĺ<-gaz

telephelyének az éptilet tetőfelújítása, 4.500,0 e Ft cisszegben.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. május 05.

I2.l a hatátozat l1./ pontja a|apjän felkéri a polgármesteľt a Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-ve| kötendő megbizási szerzőđések elkészítésére és azok aláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. május 3 1.

I3.l a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. informatikai rendszerének kíalakitásźlloz
50.000,0 e Ft tlímogatást nyújt, és felkéri a polgármestert a támogatásí szeruodés a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatźlrídí3 : 20I 6. máj us 3 1 .

|4.l felkéri a polgármesteľt, hogy a hatáľozatbarl foglaltakat a következő évek
költségvetésének tęrvezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: a következő évek költségvetésének tervezése

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatátozatot 12 igen, 0 nem, 4 tartózkodással
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATlľrc.Z AT ALHIZ ľĺnĺo sÍľBTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
109t2016. (v.0s.) 4 TARTóZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.l a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| 2016. évre kötött, a település-üzemeltetés,
út- parkkaľbarúartás, növényvédelem, köztisztasági feladatokľa vonatkoző kozszolgáltatási
szerzőđésben meghataĺozott komperu:áciő összegét - az onjárő takarítőgép beszerzése miatt,
ĺjnként vállalt feladat ) 16.510,0 e Ft-tal megemeli és felkéri a polgáľmesteľt a
szeruő désmó do sítás aláír ásćľ a.

Felelős: polgármester
Határidő: 201,6. május 05.

2.l a) a RÉvg Zrt.-vel kcitott fOI6. évi kozszolgáltatási szerzođésben meghatározott
kompenzáció összegét 6.500,0 e Ft-tal megemeli és felkéri a polgármestert a

szer zó désmó do sítás aláír ásár a'

b) 2017. évtől évi bruttó 10.400,0 e Ft-ľa működési önként vállalt feladatra előzetes
kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az onkormtnyzat kozhata|mi és az egyéb saját

bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármesteľ
lJatźtridő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén kĺivetkező évek kcjltségvetésének
tervezése

3.l a) az onkormányzat a ľÁľ'ĺoP-3'3.2-811-2008-0002 ,,Komplex közoktatási
esélyegyenlőségi program megvalósítása a Jőzsefvttĺosban'' címíi páIyźnatban 2016. 07 . 3I-ig
vállalt iskolabusz projekteľedmény fenntartását a20I6l20I7 . tanévre meghosszabbitja és ezért
a működési tjnként vállalt fe|adatra előzetes kcjtelezettséget vállal 2017. évre bruttó 3.500,0 e

Ft ĺĺsszegben, melynek fedezetéül az onkorményzat közhatalmi és az egyéb saját bevételeket
jelöli meg.

b) az a) pontban foglaltak miaÍt a Józsefrarosi Gazđá|kodási Központ Zrt.-vel kötött
ĺinkormanyzati tll|ajdonú oktatási iĺtézmények ingatlanjainak üzemeltetésére, ferĺrtartásáta,
karbantartásáĺa vonatkozó 20|6. évi kozszo|gáItatási szerződésben meghatározott
kompenzáció ĺĺsszegét 1.300,0 e Ft-tal megemeli és felkéri a polgármestert a
szerződésmódosítás alź,jrźsfu a.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén 2016. május 31.

4.l megbízza a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Kozpofi Zrt.-t a Palotanegyed Idősek Klubja
(Budapest VIII. kerület, Baross u. fI.) kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat
el|átásával, 50.800'0 e Ft ĺisszegben és felkéľi a polgáľmestert az effe vonatkozó
me gállap o d ás aláít źsr a.

Felelős: polgármester
Határídő: 20I 6. május 05.
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5./ felkéri a polgármesteľt, hogy a Jőzsefvárosi Roma onkormányzatta| kösse meg a térzenére
vonatkozó 8.000,0 e Ft összegutámogatási szerződést.

Felelős: polgármester
Határidő: 20116. május 05.

6.l a) a Jőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺlzpont a|kalmazottjait _ ĺjnként
vállalt feladat - a vezetok, középvezetok kivételével 2016. május 1. napjától hatátozatlan
ideig, de a szociális életpályamodell bevezetéséig önkoľmányzati keľeset-kiegészítésben
részesíti, melynek összege a garaĺttllt illetményfü l\%o-a.

b) az a) pontban foglaltak miatt e|ozetes kötelezettséget vállalt évente a kiťlzętőt terhelő
járulékokkal egyĹitt 60.417,0 e Ft-ra, melynek fedezetéül a következo évek kozhata|mi és az
egyéb saját bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hataridő: a) pont esetén f0I6. május 05., b) pont esetén a kcjvetkező évek kciltségvetésének
tervezése

7.l a) a Józsefuárosi Napraforgó Egyesített óvoda pedagógus é|etpá|yarrlodellbe nem tartoző
nevelő-oktató munkát segítő koza|ka|mazottjainak részére _ önként vállalt feladat - 2016.
május 1-tő| hatźrozat|an ideig cĺnkormtnyzati kereset-kiegészítést biĺosít bérrendezésĺik
érdekében, melynek összege a gararúźllt illetményük |8%-a.

b) az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vá||a|t évente a kifizetőt terhelő
járulékokkal együtt 38.100,0 e Ft-ra, melynek fedezetéül a kĺjvetkező évek kozhata|mi és az
egyéb saját bevételeket jelöli meg.

Felelős : polgĺíľmester
Hatariđo: a) pont esetén 2016, május 05.' b) pont esetén a következő évek költségvetésének
tervezése

8.l e|őzetes kĺjtelezettséget vállal a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ 6 fo szociális asszisztens feladatellátáshoz sztfüséges közlekedési költségeire,
melynek összege évente 756,0 e Ft, fedezetéül a kĺjvętkező évek kĺjzhatalmi és egyéb saját
bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hataridó: a következő évek költségvetésének tervezése

9.l a) a Jőzsefváĺos Köz<jsségeiért NonproÍit Zrt. á|ta| szervezett nyári tábort igénybevevő
jőzsefvárosi gyerekek közül a rendszeres gyeľmekvédelmi tĺímogatásban részesülokrészére az
étkeztetést ingyenesen biĺosítja, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeknęk - akik
nyilatkoztak a ĺyźtti sziinidei étkeztetés igénybevételére - a reggelit és az uzsorĺrát is
térítésmentesen biztosítj a.

b) előzetes kötelezettséget vállal 2OI7. évtőI az a) pontban foglaltak miatt működési önként
vállalt feladatľa évenként bruttó 2.508,0 e Ft összegben' melynek fedezetéĺil a következő évek
kozhatalmi és egyéb saját bevételeket jelöli meg.



c) az a) pont alapján felkéri a polgármestert a Józsefváľos Közosségeiért Nonprofit Zrt.-ve|
kotött 20Í6. évi közszolgáltatási szerződés módosítására oly módon, hogy a kompenzáció
ĺisszegét 2.508,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határiđő a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén a kĺjvetkező évek költségvetésének

tervezése, c) pont esetén f0I6. május 31.

I0.l az onkormányzat eIőzetes kötelezettséget vállal - 11101 cím - önként váL|a|t feladat _
gépjármu béľleti đijttra, melynek osszege évente 2.000,0 eFt, fedezetéül a következő évekľe
az onkormányzatközhatalmi és egyéb bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: a következő évek költségvetési teľvezése

11./ megbizza a Józsefuáľosi GazđáIkodási KözpoÍIt ZÍt.-t az a|ábbia\d:roz kapcsolódó
valamennyi feladat telj e s ktĺriĺ ellátásával :

a.) a MÁV te\ep zajvédő fal tervezése (Hungária kĺ., Salgótarjáni út és a Keleti
pályaudvarhoz bekötő vasútpálya áItaI határolt tertilet északí és déli oldal) és a
villamospályfü melletti zajvéđő fa|aktervezése, 10.000,0 e Ft összegben,

b.) Tomő u. útfelújítása, 85.000,0 e Ft összegben,
c.) Szigony u. 35. sz. a|atti épĺilet bontása, 21.000'0 e Ft összegben'
d.) szegéllyel egyĹitt járďek felújítása (kivitelezés, bonyolítás, műszaki ellenőrzés),

12.760,0 e Ft összegben,
e.) Dugonics u. 1I. sz. alatti éptilet tuzfa|źnakfelújítása, 34.937,0 e Ft összegben,
f.) Molnár Feľenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola sportpálya

buľkolatának felújítása, 11.000,0 e Ft ĺĺsszegben,
g.) Molnár Ferenc Altalános Iskola sportudvaľ felújítása, jźúszőuđvar kialakítása,

nyilrźĺszź.ľők cseréje 73.787,0 e Ft összegben,
h.) Lakatos Menyhéľt Altalános Iskola és Gimnaziumban lévő tornaszoba szígetelése,

talajvizesedés megsziintetése, akadálymentesítés, udvari burkolat felújítása, 16.213,0 e

Ft ĺisszegben,
i.) 7 db óvodában sószoba kialakítása, 3.815,0 e Ft összegben,
j.) Vay Adám u. felújítása,26.000,0 e Ft ĺlsszegben,
k.) Korĺĺnyi S. u. felújításanak tewezése,2.200,0 e Ft ĺisszegben,
l.) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyei műk<jdő

nappali ellátást nyújtó klubok felújítása, 26.670,0 e Ft összegben,
m.) parkolás-tizemeltetési felađatokhoz kapcsolódó informatikai eszkoz beszerzése,

2.540,0 e Ft összegben,
n.) paľkolás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó mobiltelefonbeszerzése, 2.000,0 e Ft

összegben,
o') Polgármesteľi Hivatalon beltil ügyféIszolgźiat kialakításanak tervezése, 1.500,0 e Ft

összegben,
p.) Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék Babóca és Minimanó Bölcsőde

csatomaháIőzatźnak felúj ítása, 3 .7 5 5,0 e Ft ö sszegben,
q.) Józsefuaľosi Szociális Szolgźitatő és Gyeľmekjóléti Központ Gyermekek Atmęneti

otthonában energetikai koľszenÍsítés, 3.000,0 e Ft összegben,
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r.) Józsefuarosi Szociális SzolgáItatő és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Atmeneti
otthonában gázkazán cseréje, 1.500,0 e Ft összegben,

s.) Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont Szeľdahelyi u. Családos
Kozĺisségi Szállás (LELEK-Program) udvaľ burkolása, gépészeti felújítása, 2.500,0 e

Ft összegben,
t.) Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Koszorú u. LELEK-Ház

telephelyének az épület tetőfelújítása,4.500,0 e Ft osszegben.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. május 05.

I2.l a határozat 1I.l pontja alapján felkéľi a polgármesteľt a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-ve| kötendő megbízási szerzođések elkészítésére és azok a|áitására.

Fęlelos: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. május 31.

|3./ a Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt' infoľmatikai ľendszeľének kialakításához
50.000,0 e Ft támogatást nyújt, és felkéri a polgármestert a támogatási szerzóđés a|éirására.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. május 31.

I4.l felkéri a polgármestert, hogy a hatźnozatbarl foglaltakat a kovetkező évek
költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: a következő évek költsésvetésének tervezése

I)r. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja a 2016. évi költségvetéséről szóló 1120|6. (II.04.) tinkormányzati
rendelet módo sításáról szóló rendel et-te rv ezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a |5120|6. (V.10.) onkoľmĺányzati rendeIetét 12 igen,
0 nem, 4 tartőzkodással elfogadta.

A SZAvAza.sNÁr JELEN VAN to rÉpvĺsEro
A RENDELETALKOľÁsHoz ľĺn,]osÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xÉpvrsEr,Ő-ľnsľÜr,nľn 12 IGEN, 0 NEM' 4
TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ns ľĺncALKoTJA BUDAPEST FŐvÁRoS
VIII. KERÜLET ĺózsoľvÁRosl oľronuÁľyzĺľ xÉľvrsnr,o
TESTÜLEľÉľnx 15 t2016. (v. 10.) oľronľłÁľyza,ľr RENDELEľÉľ,ł. 2016. ń)vI
ror,ľsÉcVETÉsER,őĺ szŐĺo lĺzols. (II.04.) oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RI,NDELET
nĺooosÍrÁsÁnól
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3. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

Napirend 3/1. pontja
Javas|at pá|yázati dtintések meghozata|ára a Pitypang ovoda újjáépítésével
és az Ezůistfenyő Gondozóház felújĺtásával kapcsolatban
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Sára Botond - alpolgármesteĺ

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
oriil annak, hogy ktilső fonást is találtak. Ha jőI érzékeIi, a kisgyermekesek munkaeľő-piaci
elhelyezkedését segítő pá|yázat' ha sikeres és műkodik, akkoľ számos más józsefuaľosi
óvodára és bölcsődére is alkalmazhatő, ezért az a kérése - a ľemélhetőleg első sikeres páIyázat
után -, folýassfü, mert van még olyan óvoda és bĺjlcsőde, amelyiknek a felújítása és

kapacitás-bovítése indokolt és időszerú.

Dr. Kocsis lĺáté
Figyelni fognak Képviselő Úr felvetésére. További kérdés, hozzásző|ás hianyában a napirend
tárgyalásátlezźn ja.Szavazástabocsátjaahatźrozati javaslatsoľt.

A Képviselő-testĺilet ťlgy dönt, hogy

1. a Magyaľország Kormánya á|ta| 2016. miárcius 3-án megjelentetett ,,Kisgyeľmeket
nevelő szülők munkavállalási aktivitásának ncivelése'' című (VEKOP-6.1.1-15
kódszámú) felhíváson a Jőzsefvárosi Önkoľmtnyzat támogatási kéľelmet nýjt be a
,,Pitypang óvoda újjáépítése'' címu pľojekt ťlnanszítozása éľdekében, amely új
építésre terjed ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 6. május 5.

2. a) a trímogatási kéľelem beny($tásához szifüséges ľehabilitációs szakméľnök
megbizásźna bruttó 700,0 e Ft saját foľľást biztosít'

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmĺĺnyzatkiadás 11107-01 cím mtíködési cél
és általanos taľtalékon belül az általános tartaIék - kötelező feladat - e|óirányzatábőI
700,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kíadás 11601 cím _ kötelező feladat - beruházási
előfuányzatára.

c) felkéľi a polgiĺľmesteľt, hogy a kciltségvetésről szóló ľendelet következő
módosításáná| az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a)_b) pont esetén 2016, május 5.; c) a 2016. évi költségvetésről szóló

rendelet kĺjvetkező módosítása

3. eredményes pét\yázat esetén vá||alja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást, a
beruhźzás megvalósításátő| szźĺmitott 5 évig, eľedeti rendeltetésének megÍ-eleloen
haszná|ja.
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5.

6.

Felelős: polgármester
Hatátidő 2016. május 5. és a beruházás megvalósításától számított 5 év

a határozat 1. pontja a|apján fe|hatalmazza a po|gármestert a pá|yázathoz szfüséges
dokumentumok, nyilatkozatok' esetleges költségvetési forrást nem igénylő
hiĺínypótlások aláíľására és aNemzetgazdasági Minisztérium felé történő benffitásaľa.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. május 5.

felkéri a polgármesteľt, hogy sikeres pá|yázat esetén készítsen előterjesztést a
Képviselő-testiilęt elé és tegyen javaslatot a kĺĺltségvetés módosítására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a pá|yázat támogatástlĺ.ól szóló dontés után következő képviselő-testületi
ülés

a nemzetgazdasági miniszteľ - a belĺigyminiszteľrel és az emberi erőforľások
miniszterével egyetéľtésben - áItaI meghirdetett Szociális szakosított ellátást és a
gyermekek átmeneti gonďozását szolgáIő ĺinkormányzati íntézmények fejlesztésének,
felújításanak támogatásáta kiírt pá|yázaton indul a Józsefuiíľosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Kĺĺzpont Időskoruak Átmeneti otthona _ Ezüstfenyó Gondozőhźz
felújítása céljából a c) pźiyźnati alcé| _ hatźlrozatlan iđejű bejegyzéssel rendelkező,
önkoľmányzati tulajdonban és fenntartásban áIIő intézmények fejlesztése
vonatkozásában bruttó 3 5.461'4I7 Ft beľuhĺŁási összköltséggel.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 2016, május 5.

a) a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkormányzatí intézmények fejlesńésének, felújításanak táłrlogatźsźra kiírt pźiyázat
benýjtásĺĺhoz ĺisszesen bruttó 15.461.417 Ft saját fonástbiztosít az titalźnos taľtalék
terhére.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiađás tII07-02 cím múködési cél
és általános taľtalékon belül az általános taľtalék e|őirtnyzatárőI - kĺjtelező felađat -
15.462,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - cjnként vállalt feladat _ felújítási
előirányzatára.

c) felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetésről sző|ő rendelet következő
módosításánáI az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe

Felelős: polgáľmester
Hatźridó: a|b) pont esetén 2016. május 5.; c) pont esetén a2016. évi kĺiltségvetésľől

szóló rendelet kĺjvetkező módosítása

ahatátozat 6. pontja szeľinti eredményes pźllyázat esetén vá|Ialja, hogy a támogatásból
megvalósu|ő beruházást a bervhźztls megvalósításátő| számitott 10 évig eľedeti
rendeltetésének me gfelelő en saj át fenntartásban működteti.

Felelĺís : polgiĺrmester
Határiđó 20 I 6. május 5.

7.

8.
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9. ahatározat 6. pontja a|apjanfe|hata|mazza,apo|gilmestert apá|yázathoz szükséges
dokumentumok a|áírásáta és a Magyar Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatósága felé történő benyújtására.

Felelős: polgármester
}Jatáriđó: 20I 6. június 1 .

10. felkéľi a polgármestert, hogy sikeres páIyázat, đe az igényeltnél kevesebb páIyázati
pénzeszkoz elnyeľése esetén a további koltségekľő| tájékonassa a Képviselő-testületet
és tegyen javaslatot a koltségvetési fedezetére.

Felelős: polgármester
Hatáľi dő : a páIy ázat ę|bír álását követően

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület a határozatot
elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspl-o
A HATÁR o Z AT:ľrI Z AT AL:ľrI Z MINo S ÍTETT SZoTo B B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
tÍ0t20'6. (v.05.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Magyarország Kormźtnya áIta| 2016. március 3-án megjelentetett ,,Kisgyermeket
nevelő sztilők munkavállalási aktivitásának növelése'' című (VEKOP-6.1.1-15
kódszámú) felhíváson a Jőzsefvárosi onkormányzat támogatási kérelmet nyújt be a
,,Pitypang óvoda újjáépítése'' címrĺ projekt ťĺnanszírozása érdekében, amely új
építésre teľjed ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 6. május 5.

2. a) a támogatźsí kéľelem benyújtásához sziikséges rehabilitációs szakmérn<jk
megbízásáta bruttó 700,0 e Ft saját forrást biĺosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-0l cím működési cél
és általanos tartalékon be|uI az általános taľtalék - kĺjtelező feladat - előirányzatábőI
700,0 e Ft-ot átcsoportosít a kíadás 11601 cím - kĺjtelező feladat _ beruházásí
eIoirźnyzatára,

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

Felelős: polgármester
Hatźridő: a)_b) pont esetén 2016. május 5.; c) a 2016. évi költségvetésľől szóló

rendelet következő módosítása

3. eľedményes ptiyźnat esetén vá||a|ja, hogy a támogatásból megvalósuló beľuhźztlst, a
beruházás megvalósításátő| szźtmított 5 évig, eredeti rendeltetésének megfeIelően
haszná\a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. máius 5. és a beruhtľ;ź.s mesvalósításatőI számított 5 év
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4.

5.

6.

8.

9.

7.

a határozat 1. pontja alapján felhatalmazza a polgármestert a páIyázathoz szükséges
dokumentumok' nyilatkozatok, esetleges kĺiltségvetési forrást nem igénylő
hiánypótlások aláírására és a Nemzetgazdasági Minisztérium felé történő benyújtásaľa.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. május 5.

felkéri a polgármestert, hogy sikeres pá|yazaÍ. esetén készítsen előterjesztést a
Képviselő-testület elé és tegyen javaslatot a költségvetés módosítástlra'

Felelős: polgármester
Hataľidő: a pźiyázat támogatźsźtról szóló döntés után következő képviselő-testületi
ü1és

a nemzetgazdasági miniszter - a beltigyminiszterrel és az emberi erőforrások
miniszterével egyetéľtésben - áLtaI meghirdetett Szociális szakosított ellátást és a
gyermekek átmeneti gondozástń szo|gźiő önkormĺínyzatí íntézmények fejlesztésének,
felújításának télmogatásźlra kiírt pá|yázaton indul a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ Időskorúak Átmeneti otthona - Ezüstfenyő Gondozőház
felújítása céljából a c) pźiyźzati alcél _ hatfuozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező,
önkoľmányzati tulajdonban és fenntaľtásban á|Iő intézmények fejlesztése
vonatkozasában bruttó 3 5.461 .417 Ft beruházási összköltséggel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 5.

a) a Szociális szakosított ellátást és a gyeľmekek átmenęti goĺdozását szoIgźtlő
önkormrínyzati intézmények fejlesztésének, felújításĺínak támogatásźra kiírt pá|yazat
benffitásahoz összesen bruttó 15.46I.4I7 Ft saját fonást biztosít az á|ta|ános taľtalék
terhére.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormĺínyzatkiađás III07-02 cím működési cél
és áItalános taľtalékon belül az áIta|ános tartalék e|oirźnyzatárő| _ kötelező feladat -
15.462,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat _ felújítási
elóirźnyzatáła.

c) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szőIő ľendelet következő
módosításĺĺnźů az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a)_b) pont esetén 20|6. május 5.; c) pont esetén a2016. évi költségvetésről

szóló rendelet kĺjvetkező módosítása

ahatźlrozat 6. pontja szerinti eredményes pá|yázat esetén vá|Ia|ja, hogy a támogatásból
megvalósu|ő ben,lházást a beruhazás megvalósítźsátő| szźlmított 10 évig eredeti
rendeltetésének me gfelelően saj át fenntartásban működteti.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. május 5.

a hatáĺozat 6. pontja a|apjźn fe|hata|mazza.a po|gźlrmesteľt a páIyazathoz szfüséges
dokumentumok aláírásáľa és a Magyar Allamkincstĺíľ Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősálga felé tĺjrténő benýjtására.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 20l6.junius 1 .
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10. felkéri a polgáľmestert' hogy sikeres páIyázat, ďe az igényeltnél kevesebb pá|yázati
pénzeszkoz elnyerése esetén a további koltségekľőlttljékoztassa a Képviselő-testületet
és tegyen javaslatot a költségvetési fedezetéľe.

Felelos: polgármester
Határidő : a páIy ázat ęIbirtiását követően

Napirend 312. pontja
Javaslat ,,A leromlott telepiilésrészeken élő alacsony státuszú lakosság
életkiirülményeinek javítása, táľsadalmi és fizikai ľehabilitáciĺĺja
B ud ap esten'' (VEKOP -6.2.|, -|5) p á|y ázati felhívás on valĺi részvételre
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis i|ĺĺ:áté _ polgármester

Dr. Saľa Botond - alpolgármesteľ
Dr. Ferencz oľsolya - képviselő
Kaiseľ József - képviselő
Guzs Gyula _ képviselő

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Elkötelezett hívei az orczy negyed szociális rehabilitációjanak. Ennek megfelelően örtil
annak, hogy remélhetőleg meglalaltatott a foľrás ennek kivitelezésére. Kérđezi, hogy a

kľízisfokusz teri|ęt az hogyan keriil meghatározásra? A Diószegi 18., 20., 22., amely
leginkább meghattttozható. Ugy gondolja, hogy sokkal több mindenĺe foľdítható a páIyázat a

kľízistömb ĺehabilitáci őjában, mint a környezet feIúj ításĺĺra.

Dr. Kocsis M:áúé
Yá|aszadásra Sáľa Botond alpolgármester úrnak ad szőt'

Dr. Sáľa Botond Attila
Ez egy szociális vaľosrehabilitációs progľam' melynek a szoft elemei hangsúlyosak.
Hangsúlyosabb, mint a Magdolna negyednél volt. Nem kĺjzteľiilet felújítást, nem építkezést,
hanem inkább szociális elemeket tartalmaz, búnmegelőzést és szociális programokat, ezek
fognak megvalósulni.

Dľ. Kocsis Máté
Kaiser József képviselőnek ad szőt.

Kaiser JĺĎzsef
Nagyon örü1 ennek apá|yázatnak. Két javaslata lenne. Az egyik, hogy a Ká|vária teret teljes
egészében kezeljék, ne csak egyes részeit, mert ott van olyan hźna az onkormanyzatnak,
Ká|váríat& 16.,17., amely esetleg bekeľülhetnę a szoftprogľamba. A másik, a Tömő utca és a

Práter utca közcjtti kis tömb, ami inkább az orczy negyedhez tartozik építészetileg, és mindig
mindenből kimaľad, ezze| mődosíthatnák az orczy negyed hatźlraít. ott van még a Tömő 56.,
amely ugyancsak beleférhetne egy ilyen programba. Kéri, hogy ezeket próbáljak bevenni.
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Dr. Kocsis N{áté
Válaszadásra Sára Botond alpolgármesteľ úrnak ad szőt.

Dľ. Sára Botond Attila
Az elvi hozzájőłulást követően a belső szakmai egyeztetés elindul, majd a társadalmi
következik, telrát vatr erurek egy elĺikészítési rlreclratlizĺnusa, anli kcjtele'zo. Il3va| a páIy.łzaL
benyújtását és a végleges pályázati aĺyag testületi jőváhagyását megelőzoen már ezeket az
észrevételeket meg lehet tenni. Szĺikségszeríi is az íđő miaÍt, hogy ezek az egyeztetések
elinduljanak.

Dr. Kocsis lNdáté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
A bizottsági ülésen mźtr beszéltek erről. A Ludovika Campus betuhtzás, az Orczy-kert, az
nagy hatással van arra, ami a pźiyázatban meg fog jelenni, szociális értelemben is alakítja a
környék, az Orczy negyed arcu|atźi, ezért nem lett volna rossz, ha ennek közmeghallgatás
formtljában teremtenek fórumot, hogy a képviselők és a lakosság tuđjanak erľől beszélni.
Üdvĺizli a szoft progľamokat és kéri, hogy ne csak akkor talźikozzanak ezze| az
előteľjesztéssel a bizottsági tilésen is, amikor beadják a pá|yźzatot, hanem lehessen egy
ál l andó kap c so lat a p źiy ázatí any agot ki do l go zó kkal.

Dľ. Kocsis N{áté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kéri, hogy a képviselőket - az e||eluéki képviselőket is - vonjak be ebbe a folyamatba.
olvasta az előteľjesztést, egyértelműen benne van' hogy mindęn ťĺzikai progÍam az
akcióteľiileten kell hogy megvalósuljon, ez az orczy negyed egésze, de a lakófunkciós
tevékenység akcióteľiileten belül kízárőIag a jogosultsźryot ađő l<rízis, vagy veszé|yeńetett
teľületeken valósulhatott meg. Fontos kérdése apá|yźzatnak, hogy melyik lesz a jogosultságot
adó krízistömb, meľt ott tĺibb minderľe lehet fordítani a forrásokat, mint barhol máshol az
akcióteľületen. Szociális bérlakások létrehozata|áta, fe|t$itásźra csak a kĺízis jogosultságot
adó tömbben van lehetőség, és az Orczy negyed tele van ilyen lepukkant, lelakott szoba-
konyhákkal. Nagyon fontos a negyed rehabilitációja szempontjából, hogy ezekkel tudjanak
mit kezdeni.

Dr. Kocsis lĺ.áté
Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az akcióterület kapcsán kifejezetten egyetért Kaiser Úľľal abban, hogy a Tömő-Pľáteľ kcizĺitti
tomb az Illés utcrĺnak a ľosszabbik oldala, és így a jobbik oldala kęrült volna bele a
programba' ezértjó lett volna ezzelkiegészíteni, de az ITS-be maľ nem így került bele. Kéri,
hogy ha lehet, vizsgźijźů< meg ennek lehetőségét, de ha már nem lehet, az érthető. A
kozmegha|l gatás sal kapc solatban. . .
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Dr. Kocsis M.áté
Nincs közmeghallgatásos napirend, ha azzaL kapcsolatban akar szólni, akkor az nemÍartozĹk a
napirendhez.

Jakabfy Tamás
A Magdolna Negyed III. tárgyalásakor javasolta azon aZ tilésen, hogy abban a témában
tartsanak kozmeghallgatást, és most más javasolta ugyaneú. orczy negyed témában. Ań'
gondolja' hogy a kcjvetkező testületi ülésen eń' e|o lehetne készíteni ennéljobban. orĹil arľrak,
hogy az orczy negyed program elindul és reméli, hogy megkapjákapáIyázati összeget.

Dr. Kocsis M.áté
További kérdés, hozztszőIás hianyában a napirend vitáját |ezárja. Szavazásra bocsátja a
hatétr o zati j avas l at s ort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Magyarország Kormáĺya á|tal 2016. máľcius 03-an megjelentetett ,,A leľomlott
településrészeken éIo alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása,
tarsadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten'' címtĺ, VEKOP-6'2.I-15 kódszámú
páLyázati felhívásĺa a Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuáľosi onkormányzat
Támogatási kéľelmet nyújt be.

Felelős: polgármester
Hatarido: 2016. augusztus 3 1.

2, a hatźrozat 1. pontjában foglalt Tĺímogatási kérelem benýjtásához sztikséges
előkészítő munkálatok e|végzésére és a Támogatási kérelem elkészítésére és a
vonatkozó képviselo-testületi döntések elkészítésére megbízza a F.':év8 Zrt.-t, az
Önkormanyzat és a Rév8 Zrt. kozott fennálló, hatályos kozszo|gá|tatási szerződésébęn
foglaltak szerint.

Felelős: Rév8 Zrt.
Hatariđő: 2016. augusztus 3 1.

3. a) a Támogatási kérelem beny($tásźhoz sztikséges partnerségi egyeztetések
lebonyolításának ťĺnanszirozása érdekében bruttó 2' 500.000 Ft saját fonást biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miaÍt' az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mfüĺiđési cél
és általános tartalékon belül az általanos tartalék - kötelező feladat - e|oirźnyzatábőI
2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím - önként vźilalt feladat _ dologi
e|őirźnyzatáta a VEKOP-6.2.I-I5 kóđszámú pá|yźzathoz a társadalmi paľtnerek,
érintettek bevonásával kapcsolato s költségek fedezetére.

c) felkéri a po|gźtrrnestert, hogy a koltségvetésről sző|ő ľendelet következő
módosításĺĺná| az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźtrido: a|b) pont esetén 2016. május 5.; c) pont esetén a 2016. évi költségvetésről

szóló önkormtnyzati ľendelet ktjvetkező módosítása
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Dr. Kocsis M:álté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testÍilet a határozatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t o rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATHIZATALHo Z MrNo S ÍTETT SZó ToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
111t2016. (v.Os.) O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy

1. a Magyarország Koľmánya źůtal' 2016. március 03-an megjelentetett ,,A leromlott
településrészeken é|ő alacsony stáfuszú lakosság életkorülményeinek javitása,
társađalmi és fizikai ľehabilitációja Budapesten'' című, VEKOP-6.2.I-15 kódszámú
pá|yázati felhívásra a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat
Támogatási kéľelmet nyujt be.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő 2016. augusztus 3 l .

2. a hattrozat 1. pontjában foglalt Tĺímogatási kérelęm benyi1tźsához szĹfüséges
e|őkészítő munkálatok elvégzésére és a Támogatási kéľelem elkészítésére és a
vonatkozó képviselő-testületi döntések elkészítésére megbízza a Rév8 Zrt.-t, az
onkormanyzat és a Rév8 Zrt. kozott fennálló, hatályos kozszo\gá|tatźsi szeruődésében
foglaltak szeľint.

Felelős: RévS Zľt.
Határidő: 20L6. augusztus 3 1.

3. a) a Tiímogatási kérelem benyújtásához szÍikséges partnerségi egyeztetések
lebonyolításának ťlnanszírozása érdekében bruttó 2.500.000 Ft saját fonást biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miat| az onkormanyzatkíađás 11107-01 cím múködési cél
és általános taľtalékon belül az á|ta|ános taľtalék - kotelező feladat - előirźnyzatźhő|
2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím _ önként vá|Ia|t feladat - dologi
e|oirźnyzatźra a VEKOP-6.2.I-I5 kódszámú pá|yázathoz a társadalmi paľtnerek,
érintettek bevonásával kapcsolatos költségek fedezetére.

c) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetésről sző|ő rendelet következő
módosításáná| az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a)_b) pont esetén 2016. május 5.; c) pont esetén a2016. évi kciltségvetésről

szóló önkormźnvzati rendelet kcivetkező módosítása

16IGEN
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4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előteľjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľület, Ünĺĺ ĺt 16/8. és Ünĺĺ ĺt 18. szám a|atti
nem lakás céljára szolgáló helyiségek nyilvános egyfoľdulós pá|yánat útján
történő béľbeadására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.,

igazgatőság elnĺike

Dr. Kocsis ldáté
A napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek

Jakabff Tamás
Eń. az óriási helyiség-együttest, azt írja az e|oterjesztés, hogy 2014 janutlrjźlban vetíe az
onkormányzat birtokba. Kérdezi, hogy a hasznosításra kiírandó pá|yźzatta| miét váĺak tobb
mint} évet, miért hagytak ennyi ideig iiresen ęzt a helyet.

Dr. Kocsis Máté
Yźiaszađásľa dr. Pesti Ivettnek ađ szőt.

Dľ. Pesti Ivett
Amikor visszavették birtokba, azt kovetően felmeriilt, hogy esetlegesen önkormányzati
funkció keľülhetnę azingatlanba, és amíg eznem keľiilt tisztázásra, addig nem keľült kiíľásra
az ingat|arl. Most jelentkező is van rá, ahogy az e|óterjesńésbo| is kideľül, ezéÍt íÍják ki most
eń az ingatlant.

Dr. Kocsis ľĺáté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ez a tétovázás huszonmitlió forintba keľült az onkoľmányzatnak, ezért javasolja, hogy a
Vagyonkezelő ernél akkurátusabban figyeljen oda azlůres vagyon hasznosítására.

Dr. Kocsis M;áúé
Az ilj Yagyonkezelő sokkal akkurátusabban figyel. Fuľcsállja, hogyha ptiyźnaton írnak ki
valamit, akkor az a baj, ha nem, akkor az. A napirend vitáját |ezárja. Szavazásra bocsátja a
határ o zati javas l atsoľt.

A Képviselő-testiilet úgy d<!nt, hogy

l.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t aBudapest VIII. kerület, tjilői űt 16tB.
sztłn a|att elhelyezkedő 36763l0lil48 he|yrajzi szźlmu, ll.8 m" alapterülehi ftildszinti
(klzáĺő|ag a Budapest VIII. kerĹilet, Ülloi ĺt 18. szám a|atÍi, 36764l0/N1 hĺsz.-ú
helyiségből megk<izelíthető), valamint a Budapest VIII. kenilet, Üllĺĺ ĺt |8. szám a|att
elhelyezkedő 36764ĺ0ĺN| utcai ftjldszinti és pinceszinti, 756 m2 alapterĹiletű, és a
36764/0/N3 he|yrajzi szám alatti. ľoldszinti,28 m, alapteriiletiÍ (kizfuőIag a 36764l0lNI
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hľsz.-ú helyiségből megközelíthető), mindösszesen 90f ^, alapterületű üres,
önkormányzati tilajdonú, nem lakás céljaľa szolgáIo helyiségek együttes bérbeadására
vonatkozó nyilvános pá|yázat kiírására 945.267,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen. A
Kiíró kikĺjti, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-testtilet
248/f013. (u. 19.) szćtľ.u határozatának 8. a) pontja szerinti 25 %-os bérleti díj
kategóriába tartoző (italbolt, dohányarusítáS, játékteľem' szexshop), illetve nyilvános
internet szo|gá|tatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelő s : Józsefu áro si Gazdálkodási Közpo ft Zrt. igazgatő ság eln<ike
Határíđő : 20l 6. május 05.

2.) e|fogađjaapá|yźnati dokumentźrciőtaz előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Fel elő s : Józsefu aro si Gazdálkodási Közpo nt Zrt. igazgatő ság elnöke
Hataľidő: 2016' május 05.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a pá|yázatnak a veľsenyeztetési
eljarásokĺól szóló 47l20L5. GI. 19.) számí képviselo-testiileti hatźrozatbarl foglaltak
szerinti lebonyolításaĺa.

Felelő s : Józsefu aro si Gazdálkodási Közpo Íx Zrt. igazgatő ság elnöke
Hatándő: 20I 6. május 05.

4.) a pá|yazati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvaľosi Polgáľmesteri Hivatal hiľdetőtáb|áján, a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Lebonyolító) ügyfélfogadásra szolgźt|ő
helyiségében (telephelyein), a lozsefváĺos című helyi lapban) az onkoľmányzat és a
Lebonyolító honlapjan, tovttbbá az onkoľmányzat és a Lebonyolító számára eléľhető
költségmentes hirdetési felĹileteken, egyéb rendelkezésre áIIő inteľnetes hirdetési
portálokon kell kĺjzzétenni.

Felelős : Józsefu áro si Gaz dálkodási Közpo nt Zrt. igazgatő ság elnöke
Hatrĺľidő: 20l6.jú1ius 3 1.

5.) eredménýelen versenyeztetési eljárás esetén az eljárás eredménytelenségének
megá|Iapitására vonatkozó tulajdonosi, bérbeadói döntés meghozata|źnal a
Viáľo s gazdálko dási é s P énzĺigyi B i zotts ág ot hata|mazza fe|.

Felelő s : Józsefu aro si Gazdálkodási Közpo nt Zrt. ígazgatő ság elnĺike
Hatáľidő: 20|6. szeptembeľ 30.

Dr. Kocsis Nĺ'áfté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartozkodással a Képviselő-testület a hatźrozatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI ZATALHoZ EGYS ZERÚ SZóToB B s Éo szÜrs Écps
HATAROZAT:
1.12ĺ201'6. (V.05.) 16IGEN O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

O NEM
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1.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt.-t a Budapest VIII. kerület, U|Iői út
16tB. sztlm alatt elhelyezkedő 36763l0lV48 helyrajzi számu, 118 m2 alapteľületű
floldszinti (kizáĺő|ag a Budapest VIII. kertilet, Ülloi ĺt 18. szám alatÍi,36764l0lNI
hľsz.-ú helyiségből megkozelíthető), valamint a Budapest VIII. keľület, Ülloĺ ĺt ls.
szám aIat|. elhelyezkedő 36764l0lV1 utcai földszinti ós pinccszinti, 756 

^,alapteľületű, és a 36764/0/N3 he\yrajzi szttm alatti, földszinti, 28 m2 alapteľĹiletű
(kizárő|ag a 3616410/Nl hĺsz.-ú helyiségből megközelíthető), mindiisszesen 902 m"
alapteľületű üľes, ĺjnkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
együttes béľbeadásaľavonatkozó nyilvános pá|yázat kiírásiíra 945.267,- Ft/hó + AFA
bérleti díj osszegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan aján|at,
amely a Képviselő-testület 24812013. (YI. I9.) számí hatźnozatának 8. a) pontja
szerinti 25 %o-os bérleti díj kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítźB, játékterem,

szexshop), illetve nyilvános inteľnet szolgá|tatás (intemet kávéző, call center, stb.)
tevékenysé g v égzéséte vonatkozik.

Felelő s : Józsefu áro si Gazdálko dási Kozpo Ń Zrt. igazgatő ság elnĺjke
Hataridő: 2016. május 05.

2.) e|fogadjaapźt|yázati dokumentáciőtaz előterjesztés melléklete szerinti taľtalommal.

Felelős : J őzseťvtnosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. igazgatőság elnöke
Határiđo: 2016. május 05.

3.) felkéri a Józsefuaĺosi GazđźtIkodási Központ Zrt..t a pá|ytzatnak a versenyeztetési
eljaľásokľól szóló 47l20I5. (II. 19.) szźtmt képviselő-testiileti határozatban foglaltak
szerinti lebonyolításara.

Felelő s : Józsefu aro si Gazdálkodási Közpo ĺt Ztt' igazgatő ság elnoke
Hatźridő 20I 6. május 05.

4') a pá|yazati felhívást a Versenyeztetési Szabźiyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Polgármesteľi Hivatal hirdetőtáblájźtn, a
Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Lebonyolító) ügyfélfogadásľa szo|gźiő
helyiségében (telephelyein), a Jőzsefváros címiĺ helyi lapban, az onkormanyzat és a
Lebonyolító honlapján, tovźlbbá az onkormányzat és a Lebonyolító szźtmźła eléľhető
költségmentes hirdetési felületeken, egyéb ľendelkezésľe áI|ő internetes hirdetési
poľtálokon kell kozzétenni.

Fel ęl ő s : Józsefu aro si Gazdálko dási Közp ont Zrt. igazgatőság elnĺjke
Hataľidő: 20l6.jú1ius 3 1.

5.) eredménýelen versenyeztetési eljarás esetén aZ eljáľás eredménýelenségének
megźů|apitásétra vonatkozó tulajdonosi, béľbeadói dĺintés meghozatalźxa| a
Y étt o s gazdálko dás i é s P énzügyi B izotts ág ot hata|mazza fe|.

Felelős: J őzsefvárosi Gazdálkodási Kcizp ont Zrt. igazgatőság elnĺjke
Hatáĺiđo: 20I 6. szeptember 3 0.
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Napirend 4ĺ2. pontja
Javaslat a Jőzsefvátrosi onkormányzat tutajdonában lévő ktizterületek
hasznáILatáről és használatának rendjéről sző|Lő 18ĺ2013. (Iv.24.)
tinkoľmányzati rendelet mĺídos ítására
(íľásbeli előterjesztés)
Előteĺjesztő: Dr. Kocsis liĺ.źLté - polgármester

Dr. Kocsis M:áté
A napiľend vitáját megnyitja' Kérdés, hozzászőIźts hiányában a napirend vitáját |ezfuja.
Szavazásra bocsátja a Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületek
haszná|atától és haszná|attnak ľendjéről sző|ő I8l2013. (IV. 24.) önkoľmányzati rendelet
módosításáľól szóló rendelet-te w ezetet -

Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a 12120|6. (V'05.) önkormányzatírende|etét 16 igen,
0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN to rÉpvIspro
A RENDELETALKOľÁsHoz MINo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEFvÁnos xppvrsnr,i-ľBsľÜI,ľľľ 16 IGEN' 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA És ľĺncALKoTJA BUDAPEST FoVÁRos
vlil. KERÜLET ĺozsnľvÁRosl oľxonľĺÁľyzĺľ xnpvIsEl-o
TEsTÜLETÉNEK |2t2016. (v.05.) oľxonnĺÁrĺyz.ł.ľr RENDELETÉT A
ĺozspľvÁRosl oľxoRľĺÁľyza.ľ TULAJDoľÁnłľ I,Évo rozľnnÜLETEK
HASZNÁLa.ľÁnór, ns rra.szľÁla.ľÁľĺ.K RENDJÉnŐr, szoLo 18 |2013. (Iv . 24.)
oľronmÁľyza.ľI RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

5. Vagyonkezeléssel, váľosůizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napĺrend 5/1. pontja
Javas lat ktiľzeti megbízotti iro da kialakításá ľa, műkö dtetés ére
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4áté - polgármesteľ

I)ľ. Kocsis M:áté
A napiľenđ vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|tts hirínyában a napirend vitáját |eztrja.
Szavazásrabocsátjaahatfu ozati javaslatsoľt.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Bauer S. u. 4. fszt.2. (hĺsz. 35087lll0) szźtm a|atti
helyiségben kĺjľzeti megbízotti iľodát a|akít ki, melynek költségére 4.120,0 e Ft-ot, a
berendezési eszközökľe és tárgyakľa 1.000 e Ft-ot, valamint a helyiség 2016.II. félévi
konjzemí kĺlltségeire 84,0 e Ft-ot biztosít az á|talános taľtalék terhéľę.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. máius 05.
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2. az I. pontban foglalt helyiség kozuzemi koltségeinek fedezetéľe - önként vállalt
feladat - tartós kötelezettségetvá||a|határozat|an időľe évente 168,0 e Ft összegben az
önkormányzat saját bevételei teľhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 , évtől és az azt követő költségvetés készítése

3. a) az I. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11i07-01 cím műkcjdési cél
és általános taľtalékon belĺil az általános taľtalék _ kĺjtelező felađat - eIőirányzatáről
5.204,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím - cjnként vállalt feladat - felújítási
előirányzatára 4.000,0 e Ft-ot, a felhalmozási e|oírányzatára 1.000,0 e Ft-ot, a dologi
elóirány zatára 20 4,0 e Ft-ot.

b) felkéri a polgármesteľt, hogy a 2016. évi költségvetésľől szóló rendelet következo
módosításánál, valamint 201'7-tő| a tárgyévi költségvetések készítésénél a
hatćlrozatbarlfoglaltakatvegyefigyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 2016. május 05., b) pont esetében a 2016. évi költségvetés

következő módosítása, valamint a mindenkori ttrgyévi költségvetés
készítése

4. ahatfuozat 1. pontja szerinti helyiség kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat
ellátásával megbizza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t és felkéri a
polgármestert ahatźnozat I. sz. mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Hatźriđő : 20I 6. máius 05.

5. a hatfuozat 1. pontja szerint kialakított helyiséget hatfuozat|an időre, ingyenesen a
Budapesti Rendőr-fokapitányság haszĺá|atźlba ađja a hatfuozat 2. sz. mellékletét
képező taľtalmi elemekkel és felkéri a polgáľmesteľt annak a|áírásáta.

Felelős: polgármester
Hatarido a helyiség körzeti megbízotti iroda kialakítását követóen azonna|

Dľ. Kocsis NIáLté
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 2 hrtőzkodással a Képviselő-testület a hatźrozatot
elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATAR o Z ATH} Z AT ALH)Z vĺnqo s ÍrBTT sZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
113t2016. (v.05.) 14IGEN 0 NEM 2 TARTOZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Bauer S. u. 4. fszt. 2. (hľsz. 35087lÍ10) szźtm a|aÍti
helyiségben körzeti megbízotti irodát alakít ki, melynek költségére 4.L20,0 e Ft-ot, a
berendezési eszközökľe és tĺíľgyakľa 1.000 e Ft-ot, valamint a helyiség 201,6.II. félévi
koz;rjzemi költségeire 84,0 e Ft-ot biztosít az á|taltnos tartalék teľhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 05.

2. az I. pontban foglalt helyiség kozuzemi költségeinek fedezetéľe _ önként vállalt
feladat - taľtós kötelezettséget vállal hatátozat|an időľe évente 168,0 e Ft összegben az
clnkormány zat saját bevételei terhére.

Felelős: polgármester
Határiđo:2017. évtől és az aztk<jvető kĺiltségvetés készítése

3. a) az I. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiađás 11107-01 cím mfü<jdési cél
és általanos tartalékon beli| az általános taľtalék - kötelező feladat - előirányzatátőI
5.204,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiađás 11601 cím _ önként vá||a|t feladat _ felújítási
e|őirányzatlíľa 4.000,0 e Ft-ot, a felhalmozási e\óirányzatára 1.000,0 e Ft-ot, a dologi
e|őir ány zatár a 20 4,0 e Ft-ot.

b) felkéri a polgármesteľt, hogy a2076. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításĺínál, valamint 2017-tőI a táĺgyévi k<iltségvetések készítésénél a
hatźr ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźltidő: a) pont esetében 2016. május 05., b) pont esetébeĺa2076. évi költségvetés

következő módosítása, valamint a mindenkori ttlrgyévi költségvetés
készítése

ahatározat 1. pontja szerinti helyiség kíalakításával kapcsolatos valamennyi feladat
ellátásával megbízza a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.Ą és felkéri a
polgármestert ahatźlrozat I. sz. mellékletét képező megbízási szerzł5dés a|áitására.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺĺidő: 2016. május 05.

a hatźlrozat 1. pontja szerint kialakított helyiséget hatźľozat|an időre, ingyenesen a
Budapesti Rendőr-főkapitźnyság hasznáIatźtba adja a hatźttozat 2. sz. mellékletét
képező taľtalmi elemekkel és felkéri a polgármesteľt annak a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a helyiség körzeti megbizotĺi iroda kialakítását követően azonnal

^113/2016. 
(v.05.) száműhatározat mellékleteit a jegyzőkönyv melléklete tarta|mazza.

4.

5.
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Dr. Kocsis M:áté
Szavazásta bocsáda a Budapest Józsefvárosi Önkormanyzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (XII.13.) önkormányzatirenđelet módosítását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 1112016. (V.05.) onkormányzati rende|etét 14 igen,
0 nem, 2 tartózkođással elfogadta.

A SzAvAzasxÁr JELEN VAN lo rÉpvĺspro
A RENDELETALKora.sHoz MINOSÍTETT SZOTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFvÁnos rÉpvrsnr,o-ľnsľÜr-nľB M IGEN, 0 NEM, 2
TARTOZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FŐvÁRoS
VIII. KERÜLET ĺozsľľvÁRosl oľronuÁľyza'ľ xÉpvrsuo
TESTÜLEľÉľEK Ín0|'6. (v.05.) oľronľĺÁľyz^ł.ľr RENDELETÉT A
BUDAPEST JoZSEFvÁRosI oľxonmÁNYZAT VAGYONÁRóĺ, És va.cyoľ
FELETTI TULAJDONoSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoĺo 66t2012. (xII.13.)
oľxonľrÁľyza.ľr RENDELET MŐDosÍľÁsÁnól

6. Hu m ánsz o|gáůtatással kapcsolatos előteľj esztések

Napiľend 6/1. pontja
Javaslat a Budapest Jőzsefvárosi Onkoľmányzat 2015. évi gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáľól szóló átfogó éľtékelés elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S antha P éterné _ alpol gármester

Dľ. Kocsis M:áLté

Napirend vitáját megnyitja, megadja a szőt dľ. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gábor
Köszöni a részletes, és nagyon infoľmatív beszámolót, és a munkát, anitvégeznek azok, akik
ebben résztveszĺek. Csak egy momentumot ragadna ki, minthogyha lenne egy ellentmondás,
de lehet, hogy csak ő Iátja így, fel{iletes olvasás utan. A családon belüli erőszak, illetve a
gyermekbantaImazássa| kapcsolatos kérdés az, amire itt ľákéľđezne. Vannak különbĺjző
statisztikák az arlyagban, rögtön az e|ején a 8. oldalon szolgáltatást igénybevevők problémái'
ott a családon beltili béntalmazás, a családon beltili erőszak gyakorlatilag nulla. Később
viszont felmerül az arĺyagbarl tÓbb helytitt az, hogy kőthazi kĺirĹilmények kcĺzött kerülnek
kapcsolatba a Gyermekjóléti Szolgálat munkatĺĺrsaibánta|mazott gyeľmekekkel, és ott is van
egy esetszám, ami mar 7 fo, azttLn még egy helyen felmerül, ahol szintén sok, vagyis minden
sok, ami nullanál több egy ilyen témában. Szakmai|ag világos, hogy a családon belüli
eńszaknáI nagyon-nagy a|źttencia a gyermekbtnta|mazźsná|, de mégis hogyan lehetne ezeket
a rejtve maradt eseteket jobban felfedezni, és vagy egyúttal cscjkkenteni a tényleges
gyermekbantalmazásokat, és a csaláđon beliili eroszakot.
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Dr. Kocsis Nĺźlté
Me g adj a a szőt Y ár aďi G ize||a intézményv ezeto as szonynak.

Váradi Gizella
Köszöni a kérdését Képviselő Úrnak, próbálta elemezni és nézegette a számokat, és a
tendenciákat. Nagyon érdekesek a számok, mindig a KSH statisztika is változik, és gyakran
nem pontosak ezek a gyűjtések, kicsit módosulnak. A jogszabáIyban az intézményi struktúra
is folyamatosan változik. Ebben az évben van egy hatalmas vá|tozás a kőrházi szociális
munkával kapcsolatban, a keľületben nagyon sok a klinika és kőrház. Nemcsak józsefuárosi
lakosok vannak, tehát a kőrházi szociális munka keľetében előkerülő bźnta|mazáSos' vagy
elhanyagolásos iigyek az esetek nagy részében nem józsefuarosi illetőségriek, hanem
máshonnan, az ország más részéről is jonnek ide, hiszen a Heim Pál' kőrház is itt van a
keľületben. Hangsúlyozĺi szeretné, és a jogszabá|yi vá|tozások az elmúlt időszakban nagy
hangsúlý fektettek az észle|és jelzoľendszeľnek a megeľősítésére, és ennek a fokozottabb
műk<jdtetésére. Ezért van az, hogy ettől az évtőI kezdve észlelés je|zőrenđszeri felelős és
tanácsadó is elkülönü| aziĺtézményen belül. Ennek a fontosságaegyrc inkább nagy hangsúlý
kap. Az elmúlt években látszik egy olyan tendencia, a |áteĺcia kezd' egy kicsikét az
események kapcsán, a sajtó is felkapott egy csomó olyan töľténetet, ami gyeľekbĺĺntalmazásos
eset volt, így az észlelés je|zőrenđszer mar magźÍóI is elkezdett úgy működni, ahogy ennek
mźr évtizedekkel eze|őtt kellett volna.

Dľ. Kocsis Máté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Köszcini a ľészletes beszámolót, két kérdésre szeretné ftjlhívni a Íigyelmet ezze| kapcsolatban.
Az egyLk a bölcsődeí heIyzet, Jőzsefvá'tosnak pontosan tudják, hogy országszerte ismert,
kiemelt, jó minőségű bölcsődéi vannak, de rettentő magas a I<thaszntlltságuk. A 9l oÁ-os

feltöltöttség azok'ĺńI az intézményeknél, amelyek még nem esnęk a tankötelezettségi
korhatĺírba, ez ľendkívtil magasat jelent, és számos olyan visszaje|zéssel találkozik, amikor
ktilönböző okokĺa hivatkozva, különböző jogcímeket ta|áIva utasítjĺík el bĺjlcsődés koru
gyermekek bĺilcsődébe történő fęlvételét, holott a tarsadalmi integrációnak is egy fontos útją
a gyermekek bölcsőđébe járatása. Pontosan tudjak, hiszen többek között ezért vitték |e a
tankötelezettség korhatárát az ővoda kezdetére, a koľábbi 5 évről. Ennek megfelelően
fontosnak tafiarlá, hogy a bölcsődei kapacitás Józsefuárosban érdemben fejlődjön' a
körülbelül 1600 fő bölcsődés koru gyeľmękből 450 jár bölcsődébe. Valóban nem mindegyik
bĺllcsődés koru 1 éves korig nem feltétlenül bcjlcsődébe vihető, cé|szerú őket nem bĺjlcsődébe
vinni, de túlnyomó többségének bölcsődébe lenne cé|szeru jámia ennek az 1600 fő 3 évesnél
fiatalabb józsefizaľosi polgárnak. Bizony kevesebb, mint |l3-a teszi ań, tehát
mindenfeleképpen fontosnak tartarlá, hogy az onkoľmrínyzat fordítson Íigyelmet egy ilyen
típusú fejlesztésre.

Dr. Kocsis M:áté
Y áIaszađásr a me gadj a a szőt dr . Mészźlr Erika alj e gy zőnek.

39



Dr. Mészár Erika
A bölcsődék valóban nagy kihasznáItsággal múködnek, mint uhogy azt Képviselő Úr is tudja,
folyamatosan flgyelik a lehetőséget a bölcső dei pá|yázatra. Abban az esetben, hogyha ez meg
fog nyílni, akkor természetesen a kerület olyan részére, ami nincs böIcsődével lefedve, biztos,
hogy a fermtaľtó apáIyázatot be fogja nyújtani. A másik fontos elem, amit hangsúlyozni kell,
hogy a bolcsődei ellátás nem kötelező je||egu, tehát azok a szülők, akik szeĺetnék bölcsődébe
vinni a gyermekeiket, ezen szülők esetében az íntézmény megteszi, és megteremti a
lehetőséget, hogy valóban fel tudjak venni.

Dľ. Kocsis N{.áúé

Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Két kérdése van' az egy1k, nem talált rá ađatot, a tényleges beiskolázási adatok a 3-4 éves
korosztály körében hźny %o-os abeővoďáztatási arźny, a tényleges megvalósulás? Ha ez a I00
yo-tőI eImarad, nyilvĺĺn elmaĺad, akkor itt mi a politika ezzel kapcsolatosan? A másik, ami a
célcsoport képzésre vonatkozik, az anyagban is szerepel, a halmozottanhttráĺyos helyzetű
gyerekek Létszámźtről egy statisńika, másrészt a szĺiveges részben helyesen felhívja az anyag
a ťrgyelmet arÍa, hogy átalakult a halmozotan hátrányos he|yzet tĺirvényi definíciója, és ezért
vaÍL az' hogy 5 év a|att ötĺjdére csökkent, az egyik évrőI a másikĺa, '13-ról ,I4-re csĺjkkent
negyedére, vagy ötodére a HHH-s gyerekek |étszźlma. Ami nem azt jelenti, hogy errnyivel
csĺjkkent volna a szegénység, sőt, viszont milyen gyakorlati problémakat okoz a Szo|gá|at
munkája során? Hiszen eddig a HHH-s gyeľekek voltak az egyik célcsopoľt. Hogyan hidalják
ezt át, átveszi a rendszeľes gyeľmekvédelmi kedvezmény a célcsopoľtképzésnek a funkcióját
vagy hogy alakult ez? Mit tudnak csinálni ezze| a szűkített HHH-s kategőriával?

Dľ. Kocsis M:áLté

Az óvodákľavonatkozó kéľdésével kapcsolatban megadja a szőt dr. Támokiné Joó Ildikónak,
az ővodźkvezetőjének.

Tárnokiné Joó Itdikó
Tájékońatja a Képviselő Urat, hogy ezen a héten tĺjľténik az ővodai beiratkozás Budapest
szinten. Pontos adatokat még nem tudnak, meľt hétfőtől-péntekig van a beíratás, de a jövő hét
is valószínűleg enől fog szólni. E|óreIáthatőan ajelentkező gyerekeket fel tudjak venni, a
keľtiletnek van akkora kapacitása, hogy valamennyi VIII. kerületbe jövő gyermeket fudj'ík
fogadni, de pontos adatot körülbelül két hét múlva fognak tudni adni. Akkor dől el, hogy hany
csoport indul, és milyen létszámokkal. A HHH-s gyeľekekkel kapcsolatban a kerĹĺlet eddig is
jól kezelte eń' a témát. Az tény, hogy a számuk emelkedik, és a problémák súlyossága is
sajnos egyľe nehezebb, de igyekeznek megoldani.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.
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Komássy Ákos
A másik kéľdés, amíhez hozzá szeretett volna szólni, az a Csa|ádok Atmeneti otthona. A
beszámolóból is ýgYértelmúen kidertil, hogy Józsefuarosban bőségesen sztikség lenne egy
<jnálló Családok Atmeneti otthonára. Jóval t<jbb éľintett család van, akiknek ilyen ideiglenes
ellátására szĹikség lenne, mint ahányat az SoS Kĺízis Alapítvány kiszervezésével biztosítani
tudnak, bár tegĺap fogadta e| az Emberi Eľőforrás Bizottság az SoS Kľízis A|apítvźny
beszámolőját, amiből kiderült az is, hogy jóval több családnak biztosítanak Családok
Atmeneti otthona szolgáItatást Józsefuárosból, mint ahanyra a szerződés alapján feltétlenül
feladatuk lenne biztosítani. Azt is pontosan tudja, hogy a JSZSZGYK kapacitását egy ĺlnálló
Családok Átmeneti otthona mtr va|őszínűleg nagyon durván meghaladja, de jó tapasztalatuk
van az SoS Kĺízis Alapítvánnyal, meg mts ezze| foglalkozó civilekkel kapcsolatban is, tehát
az a kérése', és javaslata, mint kĺjzismert jövő tavasszaI |ejźlr az SoS Kĺízis .Ą|apítvźny
Családok Atmeneti otthona szolgáltatással kötött szerzodése, kezdjenek meg alapos
előkészítő tárgyalásokat atő|, hogy hogyan tud Józsefuáros létrehozni egy Jőzsefuaľosban
működő Családok Atmeneti otthonát. Nagyon komoly szakmai munka szfüséges hozzá,nem
feltétlenül keII az onkoľmanyzatnak csinálnia, ezért is mondja, meľt szerinte egy jó megoldás
lehet, egy együttműködés egy eÍTę felkészült civil szervezettel. De egyértelműen |átszik,
ebből a jelentésből is kidenil, hogy jóval nagyobb kapacitásra van szükség a Családok
Atmeneti otthonával kapcsolatban.

Dľ. Kocsis M.áLté
Előterjesĺőként Sántha Péterné alpolgáľmesteľ asszonynak adja meg a szőt.

Sántha Péterné
Már tegnap az Emberi Erőfonás bizottsági tilésen is fijlmeriilt ez a kérdés, akkor
megnyugtatta Képviselő Urat' hogy a beszélgetések elindultak a Családok Átmeneti otthona
Jőzsęfvátosban című témakörben. Jelen előterjesztés jövőbeni célkittĺzései kĺlzĺitt is szeľepel
vgyanez, hogy miutiín említette, hogy a következĺí év elején |ejár az SoS Kĺízis
Alapítvánnya| a szetződés, mindenképpen foglalkoznak ezzel a kérdéskönel, és azonna|
tájékoztatni fogjĺĺk a Képviselő-testÍiletet, amint körvonalazódik a megoldás lehetősége. Dr.
Eľőss Gábor képviselő ,űr e|oző kérdése második felére válaszo|, hogy akik a HHH-s' vagy
HH-s kategóriából kimaľadnak, a gyermekvédelmi törvény velük is foglalkozik, és a
rendszeres gyeľmekvédelmi támogatás alá esnek, éppen ezért, ahogyan csökken a HH-s, és a
HHH-s gyerekek aránya, úgy emelkedik a rendszeres gyeľmekvédelmi támogatasban
részesülők aránya' Nem feledkezik meg sem a ttlľvény, sem Józsefuiíľos ezekľől a hátrányos
he|yzetu gyeľekekľől.

Dr. Kocsis N.ĺ.áúé

Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Gondolkodjanak el a Családok Átmeneti otthonának kialakításán, bóvítésén Józsefuiíľos
területén, másrészt a Gyermekek Átmeneti otthonával kapcsolatos rész aIapján az akapacitás,
amit jelenleg szolgáltatás vásaľlásźpa| teljesítenek, szennte ez nem elégséges. Ez az arryag
arľőI ír, hogy nagyobb lett az esetszám, több gyermek keľült bele az ellátásba, viszont őket
rövidebb ideig lehetett vélhetően ezért ellátni, hogyha már meginđu|t ez a fajta hasznos
gondolkodás a Családok Átmenęti otthonával kapcsolatbarl,talźnlehetne, hogy a Gyermekek
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Atmeneti otthonának is legyen Józsefuárosban egy intézménye. Szeľetné a kábítőszer
megelőzésével kapcsolatosan néhany gondolatot megosztani, maximálisan egyetért azza| a
szemlélettel, ami szerint ez aZ anyag készĺilt, hogy tulajdonképpen a prevenciőra prőbáIja
helyezni a hangsúlyt, és kiemeli, hogy az e|mu|t évtizedben káros folyamatok indultak be,
például a tűcseĺeprogram előtérbe helyezésével a drogpľevenció elől vont el forrásokat. Az
anyag kapcsán egyetlenegy kérdése van' ami számáľa nem volt világos, nagyon jó
kezdeményezéseket olvasott a drogprevencióval kapcsolatban, viszont aZ nem világos, hogy
ezekmáľ elindultak, vagy ezek tervek itt Józsefvaľosban? Ugy gondolja, hogy nagyon-nagy
szfüség volna hatékony dľogprevencióľa.

Dr. Kocsis M.áté
Ytiaszaďásra megadja aszőt Sántha Péteľné alpolgármester asszonynak, mint eloterjesztőnek.

Sántha Péterné
Megnyugtatja Képviselő Urat' hogy Józsefuáľosban sok-sok éve működik Gyerekek Átmeneti
otthona, a Szentkirályi utcában és itt nem vásárolnak ... (A háttéľbőI beszéd hallatszik.) Itt
inkább az V. kerületnek, a VII. kerületnek, hogyha arľa szfüségĹfü van, akkor tudnak helyet
bizto sítani, tehtú" a Gyeľmekek Atmeneti otthonában.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Megadj a a szőt Y ár aďi GizeIIa irtézményv ezetłő asszonynak.

Váradi Gizella
Ahogy Alpolgármester Asszony mondta, valóban Józsefuárosban 2000 őta, 16 éve mfüodik
Gyerekek Atmeneti otthona. Szeretettel vafiák Képviselő Urat, nyitott az intézményiik.
Kezdetben 6-18 éves korig fogadtak gyerekeket, ma mźlr az intézméný úgy alakítottźlk tń,

hogy 0-18 éves korig tudnak fogadni józsefváľosi gyermekeket. Képviselő Urnak a kérdése,
amiľe vonatkozhatott, a szakmai vezető a Gyeľmekek Átmeneti otthonában leíľta, hogy
rengeteg gyereket fogadtak rövid időre, tehát a gonďozási idő lecsökkent, viszont ilyen sok
gyerek még nem volt az otthonban. Ez is azt mutatja, hogy sikeľes hazagondozásokat tudnak
végezni, és rövidebb idő is elég, viszont több gyereket tudnak megfelelő ellátásban
részesíteni.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja aszőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
Kĺjszĺjni az ovodavezető Asszonynak, és az Alpolgármesteľ Asszonynak a váIaszát. Az első
vá|aszná| kicsit félreértette, amit felvetett, ańźn Alpolgármester Asszony részben véiaszo|t,
de ez még mindig csak a vá|asz bevezetése. Epp arra kérđezett Ŕl, hogy arrit az óvodfüban
érzékelnek, hogy sok problémás gyerek van, sőt ílgy mondta, hogy egyre ttjbb. Az
ellentmondásban áI| Iátsző|ag azza| a ténnyel, hogy a statisztikák szerint épp hogy nagyon
lecsökkent, mert a jogszabźtly megváltozott, nagyon lecsökkent a halmozottan hátrányos
helyzetu gyerekek száma is. Ezt az A|polgáľmester Asszonynak mondja, a rendszeres
gyermekvéđelmi kedvezményben részestilők száma is nem olyan radikálisan csökken, de
lecsĺlkken az is' A kérdése arra vonatkozott, amiľe ľészben intézményvezető asszony
vá|aszo|t, hogy jeIzőrendszereket működtetnek, tényleg érdekelné, hogy mik még azok az
egyéni mechanizmusok, amik a jogszabályi kömyezetrźitozása ellenérę biĺosítjak, hogy
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mindazok a gyerekek a látóköriikbe kerüljenek, akiknek ilyen nagyon ellátásľa van szükségük.
Reméli, így érthető a kérdés.

Dr. Kocsis M:áté
Vál aszadásľa me gadj a a szot V ĺíradi Gize||a intézményv ezető as szonynak.

Váľadi Gizella
A bantalmazás kapcsĺán lehet, hogy a je|zőreĺđszeľ egyre jobb és hatékonyabb észlelésjelző
rendszer, ebbe mindenki beletaľtozik, aki a gyeľek közelében van' Nemcsak intézmény,
hanem szomszéđ is, barki, mindenki, aki a gyerekek kĺjzelében vaÍI, ez az ész|eIésje|zo
rendszer. Az észle|ésje|zo rendszer minél előbb jelez, annál enyhébb még a probléma, tehát
lehet, hogy nem abźnta|mazásos esetek kertĺlnek már hozzájuk, hanem még egy előtte lévő
stádiumban, amikor csak egy elhanyagolás, vagy egy iskolai hitnyzás van, és mivel már
j eleznek, múködik, j ó1 működik ez a je|zőrendszer, ezért e|őbb keľülnek kapcsolatba.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Sántha Péterné alpolgármester asszonynak, mint eloteľjesztőnek.

Sántha Péterné
Ismereteit megerösítve Ügyosĺá|yvezető Asszony á|ta|, ta\án azért csökkent, meľt a szu|o
kérelmére nyilvĺínítják a gyeľeket hźńrźtnyos helyzetűnek, vagy halmozottan hátrányos
helyzehĺnek. Atktildik Képviselő Urnak a hátrtnyos helyzet, és a halmozottan hátľányos
helyzet kĺitéľiumait.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tan!ás
A Családok Atmeneti otthonához kapcsolódna, ha jól emlékszik, 20I| őta legalább minden
évben egyszer-kétszer elmondja, hogy szfüség volna arra, hogy saját intézményĹik legyen.
Biaos abban, hogyha sok férőhe|yet hozntnak létľe, az is villámgyorsan betelne. Tava|y
májusi, vagy júniusi testületi ülésen ezt a szándékot hatźrozatba is foglalta a Képviselő-
testület, és szeptemberben azt a tájékoztatást kapták, hogy jogszabá|yi változások miatt
egyelőre nem léptek tovább ebben a kérdésben. Novembeľben, meg ha jól emlékszik,
februárban két ülésen is kéľte, hogy írásban is kapja meg ezeknek a jogszabźůyivá|tozásoknak
a szovegét és némi magyarźzatot, hogy mién állt meg ez aptoje|đ.. Azthisz| itt az ideje, hogy
ezt ujra kérje, és kéri, hogy tempósabban haladjon ennek az e|okészítése, ha egy mód van tá,
mindannyian szívesen segítenek ebben.

Dr. Kocsis l'ĺláúé
Van egy oĺlkotmányzati hajcsar, de tudomásul vették és igyekezní fognak, megígéri
Képviselő Urnak. Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselőnek.

I)r. Ferencz Oľsolya
Pintér Attila felvetésére, az előteqesztés indoklásában szereplő progľamok nagy része mát
elindult, és nagy hatékonysággal működik, eľről, hogyha lehetséges, aú. javaso|ja, hogy
hallgassfü meg Gávay Zo|tánt, aki a KEF Kábítószerügyi E'gyeztető Fórum Prevenciós
Munkacsopoľtjának vezetóje, hogyha ezze| egyetért a Testület.
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Dr. Kocsis Máté
Ügyrendi javaslatot tętt a Képvise1ő Asszony arľa vonatkozőan, hogy hozzászólási jogot
adjanak a munkacsoportvezetojének. Szavazásra bocsátja azugyreĺdi javaslatot,

- mely szerint hogy a ,,Javaslat a Budapest Jőzsefválrosi Onkormányzat 20|5. évi
gyeľmekjóléti és gycrmckvódclmi fcladatainak cllátásĺĺrĺil szóló átfogó éľtélĺelés
elfogadására'' című napirend tźrgya|ása során hozztszőIási jogot ad' Gávay
Zoltánnak, a JKEF Prevenciós Munkacsoport elnökének.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az tigyrendi javaslatot 16 igen, 0 nem, 0

tartő zko dźts s al el fo gadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGY S ZERŰ S ZóTo B B s Éc szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
114t2016. (V.0s.) 16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület dr. Ferencz oľsolya ügyrendi javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy a
,,Javaslat ^ Budapest Józsefvárosi Onkoľmányzat 2015. évi gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásárő| szó|ő átfogő éľtékelés elfogadására', cimu
napirend targya|ása során hozzźĺszőItlsi jogot ad Gávay Zo|tźInÍIak, a JKEF Prevenciós
Munkacsoport elnökének.

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Megadj a a szőt G áv ay Zoltánnak.

(Dr. Szilógli Demeter képviselő ]0,32 óľakor megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-
testüIet létszáma l7 főre emeĺkedett)

Gávay Zo|tán
Most tulajdonképpen a prevenciós tevékenységrőlkellnémileg beszámolni, ha jól értette.

Dľ. Kocsis Máté
Igen, a Képviselő IJr an. vetette fel, hogy szetetĺé tudni, hogy a KábítószerügyiBgyeztető
Fóľumnak a tevékenysége elindult-e, ha elindult, akkor milyen kĺjrben indult el. A
drogpľevencióra vonatkoző stratégiájuk kiviteIezése hol taľt, és egyáltalán hol tart ez a
folyamat, arĺi az elmúlt években elindult? Megadja aszőtGávay Zoltánnak.

(Dr. Sáľa Botond Attila alpoĺgármester ]0,33 órakor kiment az ülésteremből, ígł a Képviselő-
testüIet létszáma I 6 /őre csökkent)

Gávay Zolltán
Jelenleg két évre fogadott el a Képviselő-testület egy dľogellenes stratégiát a kerĹiletben.
Ennek a végrehajtźsa tavalyi év óta zaj|1k folyamatosan. Tavalyi év tavaszán indult el a
Csendes Eva nevével fémjelzett program, ami a pedagőgusok képzését szolgálja. Tavalyi
évben kétszer 30 fo mĺáľ végzett, ez 40 őrts képzés. Idén is egy, vagy két hét múlva indul el a
következő, ami szintén 30 főt jelent, és ősszel is lesz egy csopoľt, alni a pedagógusoknak a
képzése. Ezen kívül zajllk iskolai drogprevenciós program, a drogokľól másképpen címiĺ,



Marosi Antal źtltal tartott. és a Balogh Professzor Ur által kidolgozott szabnai prograrĺl. Ez a
felső tagozatosoknak, illetőleg a kozépiskolásoknak szóló előadássorozat 5 alkalommal, és 5
pilléren áll tulajdonképpen. Emellett aKábítőszerügyi Egyeztető Fórumnak egyik fó fe|adata,
hogy a teľületen đolgozó szakemberek részéte nýjtson szabnai támogatást, hźtttér
információkat. Enĺlek keretében szakmai konferenciákaÍ. szerveztek, egyrésú, a Családsegítő
munkatarsaknak volt a civiI szewezetekrészétol egy bemutatkozás, és egy egyeztetés tavaly
ősszel. A tanarok számtlra egy sikeres konferencia volt tava|y novemberben, amin az ę|ozętes
80 főhöz képest száztizenegynéhány résztvevő volt. Most tavasszal tar:totttlk meg az orvosi
konferenciát, ami már egy ľegionális konferencia volt, más keľtiletekből is hívtak
szakembereket, hogy a szakmai egyiittműködéseket elősegítsék. Ezenkívül külĺjnböző
pľevenciós programokhoz becsatlakońak, volt egy alkoholstop rendezvény, amiben az
onkoľmányzat is szerepet vállalt, a Heim Pál Alapítváĺlnya| együtt, itt a KEF tagsai is ľészt
vettek. A V. kerületben volt a Kaľpát-medencei Asszonýalźikoző keretében megszervezett
prevenciós előadásnap, konferencia, ahová a hataron túlról érkeztek résztvevők, az ország
minden teľiiletéről, és ott józsefuarosi modellt tudtak bemutatni, a Jőzsefvźrosi KEF tagjai
nagy szźlmban taľtottak ott előadásokat. A kérdésre a vá|asz, hogy tavaly óta elindult' és
folyamatosan zajlik.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Kĺjszĺjni a váiasú, és a beszámolót. Megá|Iapíťja, hogy további kérdés, hozzászőIás nincs,
ezért a napirend vitáját lezárja, és szavazásra bocsátja ahatáĺozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest Józsefuarosi onkormanyzat 2015.
évi gyermekjóléti és gyermekvéđelmi feladatai ellátásáról sző|ő, az eIőtefiesztés mellékletét
képezó átfo gó értékelést.

Felelős: polgármester
Határíđo: 201- 6. máj us 05.

Dr. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlľrIZ EGYSZERÚ SZoToB B sÉc szÜrs Écps
HATAROZAT:
Í|5120|'6. (v.05.) 16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest Józsefuárosi onkoľmĺĺnyzat 2O|5.
évi gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi feladatai ellátásaľól szólő, az előteľjesztés mellékletét
képező átfo gó értékelést.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 20I 6. május 05.

45



Napiľend 6ĺ2. pontja
Javaslat háziorvosi szerződés kiizös megegyezéssel tiirténő megszüntetéséľe
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Egry Attila - alpolgármester

Dr. Kocsis M.áté
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás' javaslat nem volt, ezért a
nap irend v itáj at |ezáq a, é s szav azźsra b o c s átj a a hattľ o zati j avas latot'

A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy

I.hozzájáruI a 11. számű orvosi korzet egészségügyi feladatait ellátó DIPOL-MED
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: II14 Budapest' Bartók Béla út 35.
4.1.; cégsegyzékszám: 0I-06-728656; ađőszám: 20574664-1-43; képviselője: Dr. Richter
Istvánné Dr. Révész orsolya) 20II. decembeľ 22. napjáĺ kötött határozott idejű egészségügyi
ellátási szerződés kĺjzös megegyezéssel töľténő megsztintetéséhezz}Ií.junius 30. napjával.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. május 05.

2. a 11. számú orvosi körzet egészségügyi feladatait2016. július 01. napjától a Józsefuárosi
Szent Kozma Egészségügyi Központ látja e|.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2016. május 05.

3. a) a Józsefuarosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedé|yezett álláshelyeit 2016, július
01. napjátó|határozottiď&e2016. december 3I.napjáíg2főve| megemeli, így akoltségvetési
szeÍv engedélyezett létszttma 292 főről 294 főľe vá|tozik (szakmai álláshely: 2I9,
technikai/kisegítő álláshely: 75), melynek fedezetét oEP ťlnarszirozásból biztosítja.

b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet kĺjvetkező módosításanál a
hatźr ozatb an fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: a) pont esetében: 2016. május. 05., b) pont esetében a 20|6. évi költségvetésről
szóló ĺjnkormányzati rendelet k<jvetkező módosítása.

4. felkéri a Józsefuárosi Szęnt Kozma Egészségügyi Kozpont főígazgatőját az oEP
ťĺnanszírozási szętzóđés megkötésére, valamint a múködési engedélyezési eljárás
lefolytatásaľa.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. május 05.

5. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti megsztĺntető dokumentum a|áirásáta.

Felelős: polgármester
Hattridő : 20I 6. i únius 3 0.



6. felkéľi a polgármestert a hatźtrozat 3. pontja szerinti álláshely vá|tozásnak a Jőzsefvárosi Szent
Kozma Egészségügyi Központ Szeľvezeti és MfüĺjdésiSzabá|yzatábantĺjrténő átvezetés&e'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016.júrrius 30.

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 15 igen' 0 nem, I tartőzkodással
elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALIH) Z MrNo S ÍTETT SZoToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
116ĺ20|6. (V.05.)

1.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

hozztĄárul a 1I. sztrnu oľvosi köľzet egészségügyi feladatait eI|átő DIPOL-MED
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Tarsasággal (székhely: 1114 Budapest, Baľtók Béla út 35.
4.I.; cégsegyzékszám: 0I-06-128656; adőszźtm 20574664-l-43; képviselője: Dr. Richter
Istvánné Dr. Révész orsolya) 20|I. december 22. napjźnkötött határozott idejű egészségĹigyi
ellátási szerződés kĺjzös megegyezéssel t<iĺténő megsztintetéséhęz2016.június 30. napjával.

Felelős: polgármesteľ
Határíďo 20I 6. máj us 05.

a II. sztlmú orvosi korzet egészségügyi feladatait 2016. július 01. napjától a Józsefuaĺosi
Szent Kozma Egészségügyi Központ látjaeI.

Felelős : polgĺírmester
Hataridő: 2016. május 05.

a) a Jőzsefviírosi Szent Kozma Egészségiigyi Központ engedé|yezett álláshelyeit 2016. július
01. napjátóIhatźlrozottidőre}}Ií. december 3|. napjáigZ foveI megemeli, így a költségvetési
szeÍv engedélyezett |étszźrna 292 foről 294 fore vá|tozik (szakmai álláshely: 2I9,
technikailkisegítő álláshely: 75), melynek fedezetét oEP ťtnaĺszítozásbólbiztosítja.

b) felkéri a polgĺáľmesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításanál a
hatáĺ ozatban fo glaltakat vegye Íi gyelemb e.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a) pont esetében: 2016. május. 05., b) pont esetében a 2016. évi kĺiltségvetésľĺíl
szóló önko rmtny zati rendelet következő módo sítása.

4. felkéri a Józsefuĺĺrosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatőjtú az oEP
ťlnanszítozźsi szerződés megkĺitésére, valamint a működési engedélyezési eljárás
|efo|ýatására.

Felelős: polgármester
Hatźniđő : f}I 6. máius 05.
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5.

6.

felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szęrinti megszüntető dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016.június 30.

felkéľi a polgármesteľt a határozat 3. pontja szerinti álláshely vá|tozásnak a Jőzsęťvátosi Szent
Kozma Egészségügyi Központ Szęrvezeti és MűködésiSzabáIyzatában töľténő átvezetésére,

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6.június 30.

7. Egyéb előterjesztések

Napirend 7ĺ.l'. pontja
Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezeti és Mĺĺkłidési
Szabá|yzatárőlsző|ő 36|2014. (XI.06.) tinkormányzati rendelet mĺĺdosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺármester

Dr. Kocsis lVĺ.áté
A napirend vitáját me gnyitj a, megadj a a szőt Kai seľ József képviselőnek.

Kaiser József
A testtileti iilés igen kulturált mederben folyt, és ennek nagyon örtil, és szeľetné, hogyha így
maľadna. Látja, hogy most már automatikusan a gép elveszi a hangot a képviselőktől, ha
túlterjeszkednek az ídőn. An, gonđolja, hogy korlátozni kellene a hozzźszólás idejét, meg,
hogy hanyszor lehetne hozzźsző\ni egy napiľendi ponthoz, ezért aŻ.javasolja, hogy minden
képviselőnek kétszer 2 percben lehessen hozzászőIni a napirendhez és amennyiben úgy
gondolja a képviselő, hogy ez akétszet 2 perc nem elég, akkor tigyrendben kérjen szót, és
kéľjen még 2 percet' esetleg a testület megad és valószínűleg így is fog töľténni és ezze|
javasolja módosítani az SZMSZ-Ĺ.

(Dr. Sára Botond Attila alpolgórmester ]0,35 órakor megérkezett az ülésterembe, ígł a
Képviselő-testüĺet létszáma I 7 főre emelkedett)

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Nem tudja, hogy provokációnak szátnta ezt képviselőtaĺsa, mindenesetľe pľovokációnak jó
volt. Ugy is dönthetnek, hogy az ęIlenzéki képvíselők csak 3 másodpercben szólhatnak fül,
vagy a költségvetés' vagy zátszźlmađás vitájában, ahol milliárdokľól' sőt tízmilliardokľól van
szó, akkor csak 2 peľcben, vagy kétszet 2 percben szól'ąlhatnak meg. Eń. megfehetik, és mivel
Putyirľól veszik amiĺtát amúgyis, tehát nyilvánvaló. Eľdekes, hogy Pintér Attila is nevet, ő is
magtna vette. Nyilvĺínvaló, hogy a paksi koalíció számáĺa ez a minta, de nem szeľetné,
hogyha tovább korlátoznźi< az e||enzékjogosítvanyait. A mai ülés példa aľra is, csak azt mźĺ.



elfelejtette Kaiser képviselőtársa, hogy még az ülés elején leszavazta azt, hogy napirendre
kertiljön a javas|ata. Tehát nem nemmďr szavazott a javaslatra, hanem még azt sem engedte
meg, hogy napirendľe keľüljon. Úgyhogy azt gondolja, az elleĺuzék jogosítványait így is
kellőképpen korlátozzák, hogyha minden onkorlátozást feladnak, tovább korlátozhatják, ezt
megtehetik, hatalmukban á||, és nem is minősítené eń. a továbbiakban. Azt kéľi, hogy valami
önkorlátozással mégiscsak éljenek. Egyuttal, mivel az eđđigi gyakorlatot felrugva most mar a
hozzásző|ások időtartamát valóban a gép betartatja, ezért javasolja Kaiser Képviselőtársźpa|
ellentétben, ho gy nĺivelj ék meg eú. az iďőtartamot haľomszor 5 percľe.

Dr. Kocsis N.{.áté

Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Inkább nem szól hozzá.

Dr. Kocsis Nĺ'áLté

Jó. Kaiser Képviselő Úr következik, kéri, hogy a napiľend tźrgyáhozragaszkodjon.

Kaiseľ József
Igaza volt Erőss Képviselő Úrnak, ez egy provokáció , saját magát provokálja, mert an.Iźtja,
hogy nem mindig tĄa be az iđőkor|átokat. Azt gondolja, hogy ez segit abban, hogy
betartsfü.

Dľ. Kocsis Nĺ'áfté
Megadja aszőt Vörĺjs Tamás képviselőnek.

Vtiľiis Tamás
Két dologra hívja fel a ťlgyelmét, hogy pont a ztrszźmadásnál ellenzéki hozzászólás nem
érkezett, tehát kevésbé volt probléma...

I)ľ. Kocsis M:áLté

A költségvetési rendelet módosításźlhoz nem szóltak hozztl, a zźnszźľnadásnál volt kérdése
többek közĺitt.

Vtiľtis Tamás
Igen. A másik része eĺurek a t<iľténetnek az a másik kérdése, hogy a 3 másodpeÍc az egy
módosító indítvanynak tekinthetik-e, vagy nem? Azt egy kicsit tÍlzőnak tartja, ilyenkor
nyilván e|ragadja a demokľatikus hevület, azt gondolj a, hogy ez egy teljesen érthető
hozzáźů|ása egyébként a nem korĺľrźnyző ellenzék részérőI, hogy szeretnének minél több
témát habosítani, és végtelen mennyiségu hozzászőlást megtenni, de azt gondolja, hogy az
ellenzékjogait senki nem kor|źńozza, a lehetőségétkor|átonák avá|asztók. Ha egy végtelen
mennyiséget szeretnének beszélni egy testiileti ülésen, az nem demokĺácia kérdése, ez nem
viszi előre a dĺjntéshozatalt, sőt, minden kérdést és minden hozzászőIást meg lehet tenni, a
szavazást senki, semmilyen módon nem befolyásolja. Valamelyik testiileti ülésen hozta
Putyint példanak, és most is bemondta. Ilyet elképzelni nem tudta, hogy valaha ilyen
személyek szőba keľülnek, az oÍosz ftjderáció elnĺjke a testiileti tilésen meg fog jelenni
bármilyen módon. Ezeket a felesleges kitéľőket érdemes elvágni, szedje össze a gondolatait,
és pľóbáljon meg űgy hozzásző|ní, és ne végtelenségig olyan témákról beszélni, aminek nincs
helve.



Dr. Kocsis M.áLté
Megadja a szőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Köszöni képviselőtársa nagylelkrĺségét, hogy a szavazatuL<at nem akarja korlátozni,
megtisztelő. Akkor mond kozvetlenĹil Józsefuároshoz kapcsolódó nevet' Boľzovány János az
az offshoľe hátterű vá||alkoző. akinek a ...

Dr. Kocsis M.áté
Mi a napirendhez ahozzászőIása?

Dľ. Erőss Gábor
.'.akinek átjźttszották a Hunyadi pa|otát, és akkoľ erľől ne beszélhessenek két percnél többet,
amikor tobb százmillió forintéľt offshore háttertĺ cégnek játszanak át egy józsefuárosi
ingatlant.

Dr. Kocsis Máté
Milyen napirend? sZMsZ, Képviselő Úr, SZMSZ a napirend! De ne mocskolódjon' meg ne
hisztériázzon, nyugodjanak meg. Nem, nem, akkor megvonja a szőt a Képviselő Uľtól, mert
már megint hisztérikus ľohama van, ań. meg nem bírjfü. Képviselő Ur beszéljen a
napiľendről, jó, nem sumákolnak, megbeszélték. Na, akkor most lépjenek eggyel hátrébb a
problémától, mert nem jól |átják a dolgokat. Hiába kér szót, nem fog adni. A vita kereteinek
kialakítása megilleti a Képviselő-testületet. Egyébként avi|ág paľlamentáľis demokĺáciáiban
éitalźlban a víttĺ valamilyen módon keľetek közé szotítják, így egyébként a Magyat
országgyulésben is, hogy messzebbre ne menjenek, ahol mind a hozztsző|élsok időtaĺamát,
mind pedig aszźĺnátmeghattrozzaavonatkoző jogszabály. Eddig nem lát benne kivetnivalót.
A 2 perces időkeret betartatása az annak szellemében vezetődött be, hogy ľendszeľesen
visszaélnek, mint mar többszor jelezte, az ilésvezetési jóindu|atáva|. Ezze| egyébként a
politikaľa kevésbé fogékony köĺisĺviselői, vagy intézményi kaÍt terhelik ilyen típusú
egyébként rém ostoba kirohanásokkal, amit az imént is tett a Képviselő Uľ, meg ktilönböző
hisztérikus, zavatos politikai fejtegetésekkel, ami egyébként ebben az onkormányzatban, de
máshol sem volt divat. Tehát országos politikai kérdéseket végképp ilyen hisztérikus,
személyeskedő hangnemben nem nagyon tűľtek el. Van egy ľossz híre, de a jĺivőben sem fog'
tehát kénýelen leszoktatĺi a Képviselő Urat eľľől, ha nem tud, nem ad neki szőt, mert ehhez
viszont őneki van joga. Ha messzebb lépnek Kaiser Ur javaslatától, akkoľ alapvetően azza|,
hogy az elmúlt időszak világosan bebizonyitotta, hogyha fontos kérdésről varl sző, akkor
mind a külsős hozzásző|ásokľa, mind a szünet elľendelésére, mind pedig a víta
koľlátlanosításáĺa hajlandóak, sőt ő maga ís, ezért kezelhető ez a javaslat. Azt valóban
elkertilné, és ha ez a javaslat, ez a szőbęIi indítvany ezt elősegíti, hogy órákig tartő partta|arl
hisztérikus személyeskedéssé fajuljon, amit egyébként, ezt a kulturát a Képviselő Ur hozott be
a Testületbe, ez az e|ozóben nem volt igy, tehát ezeket a hisztérikus, veľbálisan önmagát
ftjldhĺjz csapkodó, ilyen ĺin-, és ellenfél ostorozó műfajt azért az előző ciklusban, pedig nem
voltak könný embeľek, akkor sem nem tudták źúé|ni,mert megmaľadtak az onkoľmtnyzat és

a szahnaí munka világában. Nyilvan éles kľitikfü ott is voltak, de nem volt ez a stílus, de ha
mźrbehońa, akkor kénýelen a jogalkotó eľľereagá|ni. Tehát alapvetően Kaiseľ Képviselő Ur
javaslatźÍ, bar nem tenné az e|oterjesztés tészévé, de mint módosítót meg fogja szavaztatni,
mar csak azért is, hogy lássfü csak a módosítóra vonatkozó eľőviszonyokat, de nem tartja
ördög1ől valónak azzal, hogyha nyilvan a vita az onkormźnyzat szźtmáĺafontos, értelmes ügy
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mentén Zaj|Ik és az időkeretek korlátosak lesznek, akkor maximálisan partner abban, hogy
ezeket iigyrendi javaslatokkal, ahogy Képviselő Úr javasolta, feloldjĺĺk és lehetőséget adjanak
ana,hogy a város érdekében torténő hozzttsző|ások ne ragadjanak bent. Kéri, hogy Képviselő
Uľ fogadja el, hogy külön fognak szavazni a szóbeli módosító indítvanyáľól. Csak
ügyľendben adja meg a szőt dr. Erőss Gábomak, ha nem tesz ügyrendi javaslatot, akkor
kénýelen azt feltételezni,hogy nem tudja' mi az az ugyrendi javaslat.

Dr. Erőss Gábor
Az ĺĺgyrendi javaslata az lenne, hogy a módosító inďíwánytlt is tegye föl a Polgĺírmester
szavazásra' amely Kaiser Képviselő Űńhoz hasonló típusú, de más iranyu módosító
indítvány, ez pedig az, hogy az egyes napirendeknél egy-egy képviselő normál esetben
haľomszor 5 percben szólalhasson fel, és ez alőlképezzen kivételt a költségvetés vitája, nem a
költségvetés módosítás év közbeni, hanem a kĺiltségvetés vitája épp úgy, mint ahogy a
Polgáľmester Uľ is hivatkozott a Magyar orszźęgyíilésben, a Parlamentben is a költségvetés
vitźra más szabályok, és időkeretek vonatkoznak. Ez volna a módosító indítványa.
Lábjegyzetet, még haszabad a Kaiseľ Uréhoz.

Dľ. Kocsis lM.ĺ.áté

Nem szabad, ez ügyrendihozzászó|źs. Természetesen szavaznak a módosító javaslataľól. Van
egy harmadik verziójú módosító javaslata, hogy fogadják el a kettő kombiĺáciőjźĺ, á|ta|źtban
kétszer 2 perces hozzásző|ás, és a kĺiltségvetési ľendeletet érintő szavazásoknál peđig
háromszor 5 peľces hozzászőIásľa van lehetőség. Ez a javas|ata, mind a haľomról szavaznak.
A napirend vitáját lezátja, és elsőként szavazásra bocsáda' Kaiser Képviselő Úľ módosító
indítványaľól d<jntenek, ami szerint, és ha elfogadjak, akkoľ az Erőss Képviselő Úréľó1 szintén
külĺjn, és a saját módosítójáról utolsóként szavaznak. Nem ad szőt a képviselőnek' Iezźltta a
vitát, nem fegyelmezetlenkedik, nem iigyrendez, nem csinál semmit. Eppen ezt akarták
befejezni, hogy itten össze-vissza nyomogatnak mindenfele gombot, ez nem helyes, ez egy
fegyelmezett Testület volt az elmúlt években, és most íĄra azzá válik. Van egy módosító
Kaiser Képviselő Urtól, ami kettő alkalommal teszi lehetővé egy napiľendné| ahozzásző|ást2
percben. Szavazásra bocsátja a módosító javaslatot,

- mely szerint egy napirenden belül ahozzászőlási idő kétszer 2 perc legyen.

Megállapída, hogy a Képviselő-testület a módosító javaslatot 6 igen, 4 nem, 7 tartőzkodással
elutasította.

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN lz rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALlľrIZ MrNo S ÍTETT S ZóToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
117t2016. (V.os) 6IGEN 4 NEM 7 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĹilet úgł dont, hogł nem fogadja el Kaiser József módosító javaslatát, meĺy
szeľint egł napirenden belul a hozzászólási idő hźtszer 2 perc ległen.
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Dr. Kocsis M.álté
Szavazásrabocsátja dr. Erőss Gáboľ módosító javaslatát,

- mely szerint egy napirenden belül ahozzászőlási idő háľomszor 5 perc legyen.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a módosító javaslatot 1 igen, 13 nem, 3 tartózkodással
elutasította.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR o Z ATHc.Z AT ALHI Z ľĺn'Io s ÍľpTT S ZóTo BB S ÉG SZÜK SÉGES
Ha.ľÁRoza.ľ:
L18t201.6. (v.05.) 1 IGEN 13 NEM 3 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület iłgl dont, hogl nem.fogadja el dr. Erőss Gábor módosító javaslatát, mely
szerint egl napirenden belal a hozzászólósi idő háromszor 5 peľc legyen.

Dľ. Kocsis M:áté
S zav azásr a b o c s átj a m ó do s ító j av as|atát,

- mely szerint egy napirenden belül ahozztlszőlási idő kétszer 2 perc, és minden
költségvetési rendeletet éľintő napirendnél háromszor 5 perc legyen.

Megállapída, hogy a Képviselő-testület a módosító javaslatot 13 igen, 4 nem szavazatta|
e|Ienszav azat nélkül elfo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH) Z vĺnĺo s ÍľBTT S ZóToBB SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
11gt201,6. (v.05.) 13 IGEN 4 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogadja dr. Kocsis Máté módosító javaslatát, mely
szerint egy napirendęn belül ahozzźszőlási idő kétszer 2 perc, és minden kĺlltségvetést éľintő
napirendnél háromszoľ 5 perc legyen.

Dr. Kocsĺs M:áLté

Szavazásta bocsátja a Képviselő-testiilet és Szervei Szeruezeti és Mfütjdési Szabá|yzatárőI
szőIő 3612014. cKI.06.) ĺlnkormányzatirendelet módosításĺíľól szóló rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 13120|6. (V.05.) ĺinkormányzati rendeletét 13 igen,
4 nem, 0 tartóZkodással elfogadta.

52



A SZAVAzÁsNe.r JELEN VAN tz rÉpvĺspro
A RENDELETALKoľÁsHoz IrĺnĺosÍľpľľ szoľogn sÉc szÜrsÉcBs

BUDAPEST ĺózsrľvÁnos xÉľvrsnr,o-ľBsľÜlnrn 13 IGEN, 4 NEM, 0
ra.nľózxooÁss.łr, ELFoGAoĺĺ, És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIil. xnnÜr-rľ ĺózsnľ'vÁRosl oľronvrÁľyzĺ.ľ rÉpvlsnr-o
ľnsľÜr-BľÉľBx 13120|'6. (v.05.) oľxonuÁľyza.ľI RENDor,arBľ A
rÉpvĺsn,r,o-ľrsľtjĺ,nľ És sZERvEI sZERVEZETI És ľĺÚrooÉsĺ
szĺ.nÁr,yza.ľÁnóĺ szoĺ'o 3612014. (XI.06.) oľromĺÁľyzĺľr RENDELET
ľĺónosÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis M:áté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek, ügyrendben.

Komássy Ákos
olvasta az eloterjesztést, másrészt az ismeretei szeľint a Képviselő-testület tilésezési rendje
nem is szerepelt a napirenden. Erti, hogy az sZMsZ egyébként szabáIyozza, és az SZMSZ a
napirendi pont, de ettől még innentől báľmikor, amikoľ azSZMSZ napirenden szeľepel, akkor
az SZMSZ bármelyik részéhez, bármelyik képviselő hozzányű|hat, vagy módosítót terjeszthet
elő? Meľt úgy tudta, hogy ez nem így van.

Dľ. Kocsis ľ{.áté
Ez nem is iigyrendi javaslat, ügyrendi kĺitika vo|t. (A háttérbőt beszéd hallatszik.) Így is
ftilfoghatják. Módja van a Képviselő-testületnek az sZMsZ ľendelet tátgyalásakor az
SZMSZ-hez tartoző kérdésben módosító indítvaný benyújtani, nemcsak a TestĹilet elé
terjesztett anyagta vonatkozó móđosító indítványt, hanem az egész jogszabáIyra vonatkozó
módosító indítvány, tehát ennęk nincsen korlátj'a. Azt feszegetheti, hogy vajon ez most hogy
kerĹilt elő, de nyilván az e|ózméný Képviselő Ur is tudja. Nem szabáIyta|an, majd fog olyan
eseteket keresni a víta elkerĺ.ilése végett, amikor Képviselő Urék sem kozvet|enu| az
előteľjesztéshez kapcsolódó módosító inditvaný tettek, és egyébként nem kifogásolható, nem
helytelen dolog. Extrém esetben bármilyen módosító indítványt tehetnek, đe azért az itteni
testiileti kultúra edđig nem szerepeltette a napirendjén. Elértek a napiľenđek végére.

Tájékoztatók

' 
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testüIetĺ hztározatok
végrehajtásáról, az e|őző ůilés őta tett fontosabb intézkedésekről, il
jelentősebb eseményekről és az iinkoľmányzati pénzeszkiiztik átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegíÍ lekiĺtéséről
(írásbeli táj éko ztatő)
Előteťesztő: Dr. Kocsis lll4láté _ polgármester

53



Dr. Kocsis M.álté
A napiľend vitájźú megnyitja. Kéľdés, hozzásző|ás hiányában a napirend tfugyaltsát lezárja.
Szavazni nem kell ľóla.

Felvi|áeosítás kérés
(szó szerint)

Dr. Kocsis Máté
Ülestint végénpedig a szokásos, testületi kéľdések. Elsőként Eross Gábor, őt Komássy Ákos
koveti maj d, paľancsolj on !

Dr. Erőss Gáboľ
Köszonom a szőt". Ahogy ar'ra szerettem volna az á|talamjavasolt hatźrozatíjavaslat vitźi1źlban

felhívni a figyelmet, a Nemzetí Kozszo|gá|ati Egyetem részérol nagyfokú nyitottságot
tapasńa|tan a szemé|yes megbeszélésen, konkrétan a Főtitkar Ur részéről, hogy mindazok a
háttéranyagok, szakértői vélemények napvilágra keľüljenek, nyilvánosságra kerĺiljenek, amik
eddig nem kerültek nyilvánosságra. Egész konkľétan azt mondta ő nekem, hogy meg fogja
küldeni, ha nem is a Testületnek, de az onkormányzatnak, nem tudom, Polgármester Úrnak,
azt a térképet, amely a fakivágási hatáĺozat melléklete, és amely a|apján végre lehetne
pontosan tudni, hogy mely flík kivágás trakészilnek az orczy-kertben. A kérdésem, tehát aľľa
vonatkozik, kérdésem-kérésem, hogy akkoľ a Képviselő-testület tagtrai megkaphatj ák.e eń. a
térképmellékletet egyrésń. másrészt a dendrológiai szakvéleméný, tehźLt azt, amirol itt
egyébkéĺt az elozo testületi iilésen mfu sző volt ebben a tájékońató napirendi pontban, de
nem kaptuk meg íľásban. Tehát a térképet, a dendľológiai szakvéleményt, azon kívul azt a
főtanácsadői, ,vagy kömyezetvédelmi tanácsnoki, tanácsadói véleméný, amiből a
Polgármester Ur egyébként iďézett itt a testületi Ĺilésen, azt gondolom, hogy amennyiben ez
egy, a Józsefuáros Polgármesteľe számara készült szakétői vélemény, akkor jogunkban áII eń.
megismerni, tehát kéľem szépen, hogy ezt is biztosítsa számunkĺa. Továbbá szeretném
ismételten most ebben a formában is kérni, hogy mivel mĺĺr amúgy is a szomszédos
keriiletben, ahol egyébként erre ktilön jogszabźiyi lehetőség is van egy bizonyos aláírássziím
fölött, a szomszédos keľületb en aláitásgyújtés folyik, itt legyen közmeghallgatás Jőzsef . . .

I)ľ. Kocsis M:áté
Az oĺtkormányzat környezetvédelmi tanácsadójának a rĺjvid írásos véleményét
maľadéktalanul felolvastam az előző ülésen, egyébként semmi akadá|ya (mindig beleköhög a
Képviselő Úr a mondandómba), tehát semmi akadálya annak, hogy megkapja, nem kell, tehát
nem ez az irány, hogy magának mihez van joga, e|ég, ha elkéľi. A Ludovika Campus által
ígért anyagot még tudomásom szeľint nem kaptuk meg' én biztosan nem, de ha megkapjuk,
akkor annak sem látom semmi akadá|ytú, hogy a Képviselő-testiilet tagsai ezt megkaphassák
szintűgy. A szomszédos kerĹilettel kapcsolatos felvetését azt csak fékezett habzással tudom
értelmezĺi, ugye a néhány tucat vaĺosligeti fa kivágásával ellentétben a polgármester
kollégám időszaka a|att a|ig másfél év a|att 509 fat váglakki Zug|őban, szép csĺindben. Most
néhány tucat fa miatt népszavazźst akat tartarli, hitelességi kérdés szerintem. De nem a mi
dolgunk, úgyhogy nem keveľném ide. A közmeghallgatás az éves rend szerint lesz
Józsefuaĺosban, ahogy azt az elmúlt másfél évtizedben mindig is tartottuk, ezen a renden én

nem kívánok idén váItoztatru. Mi volt még, volt még kérdése?
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Két anyagot meg kell küldenünk onnek, és a közmeghallgatás volt, ugye tobb ... ( A
háttérből beszéd hallatszik.) Dendľológiai szakvéleményt szerintem ań, ha megküldik,
ugyanúgy elérhetővé tudjuk tenni, hát miért ne tudnánk. Ha megkiildik, elküldjtik minden
képviselőnek, ezt tudom mondani, haladéktalanul, jó. Komássy Akos képviselő urat illeti a
sző, parancsoljon!

Komássy Ákos
Köszĺjnöm szépen. Tisĺelt Polgármester Ur, az orczy-kert fáinak kivágásával kapcsolatos
kérdésemet, azt most elhagyom, mert már sző volt róla, és remélhetőleg ennek nyomán
követjük, vagy kcivethetjtik az eseményeket legalább. A másik, több megkeľesés érkezeÍt
hozzźlm feketealbéľletek iigyében és az a kérdésem, hogy hogyan áll a lakbér, bocsánat
bérlakás ellenőrzés, mikor volt a legutóbbi, és szeretnék kémi egy, igen, írásbeli tájékoztatőt
arľól, hogy akkor vagy most, YäEY, hogyha ľég volt a legutóbbi, akkoľ a kĺjvetkező bérlakás
ellenőrzésnek mik az eredményei, mert ezegy fennálló probléma. Köszönöm szépen.

Dľ. Kocsis M:álté
A Hivatal munkatársai írásbeli vtiasń. ísértek onnek a felvetett kérdésére. Dudás Istvánné
képviselő asszony, parancsoljon!

Dudás Istvánné
Kĺjszĺjnöm s?épen a szőt, Polgármester Úr. Úgy gondolom, hogy a ma biza|mat nyert
Fóigazgatő I'Jr' a Szent Kozma Rendelőintézet tftvételével és mĺikodtetésével kapcsolatban
elég sok problémája lesz, meg sok munkája is lesz. Errnek ellenére segítségét szeľetném kémi
abban, hogy érkezett egy lakossági megkeresés a részemĺe, hogy a Déri Miksa Íi 16. szám
e|őttihźn egy rendszeres dohĺínyzőhe||yé alakult át, és a rendelőintézetbol, mivel gondolom,
hogy tilos a dohtnyzás az egészségügyi intézmény területén, annak körzetében is, ezért
nagyon sokan jámak dohányozní a tźlrsashtz kapujába. Ez egy kis védett beugrós kapu, hát
ennek kĺjvetkeztében sok cigaľettacsikk meg eldobált kis'kávés pikszisek vaĺľrak, igen sajnos
én is láttam, és ebben szeretném kémi a Fĺ5igazgatő Ur segítségét, hogy eń. a ptoblémát
valahogy oldják meg, hogy eznę okozzonatársasháznakproblémát. Koszönöm szépen.

Dr. Kocsis }ĺ.áté
Köszĺinjtik, továbbítjuk aFóigazgató Úrnak, sőt azAlpolgármester Úr is máľ jelezte korábban
eń, a problémźń, és igyekszünk majd megoldani. Ismét Eľőss Gábor képviselő íxé a sző,
parancsoljon!

Dr. Erőss Gáboľ
Először egy kĺiltoi kérdés, hogy amikor a Polgáľmester Úr tér el az SZMSZ-tőI és beszél
másról, akkoľ olyankor ki vonja meg a polgármestertőI a szőt?

Dľ. Kocsis M:áLté
A nép, 19-ben.
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Dr. Erőss Gábor
Értem, köszönöm, így lesz. Egyébként furcsállom' hogy szőbahozta a Papcsák Úrhoz és

Rozgonyi Űrhoz kötődő BVSC-pályán lefolyt fakivágásokat, mert eZ nem vett onökre jó
féný, mint ahogy a Római-partitarvágts sem, de, amit Ün a fővárosi funkciójában segít elo,
de még egyszeĺ visszatérnék a dendrológiai szakvéleményľe, mert ott félreértett a
Polgáľmesteľ lJr, ugye az on tanácsadója nyilvánvalőaĺ az alapjźn alakította ki a saját
szakmai véleményét, tehtLt hogyha az a|apjźn alakította ki, akkor az o rende|kezésére á|| ez a
szakvélemény, és akkor meg tudjak tenri azt, amit Polgĺĺrmesteľ Úr ígért, hogy átktildik maľ
most. Köszönöm.

Dr. Kocsis N,ĺ.áLté

Ahogy azt az előző testületi ülésen felolvasott levélből mindenki, aki a magyar nyelv
szabá|yait kozepesnél jobban ismeľi, megéľthette, hogy a komyezetvédelmi tanácsadó, aki
mellesleg a Füvészkertnek a ťoigazgatőja, elvárásként fogalmańa meg, hogy mindenképpen
szfüséges a fakivágásokat megelőzoen dendrológiai szakvélemény készítése. Ebből az én
számomra, ebből a mondatbő|, tiszttn emlékszem rá, de ha már előkeľessiik a levelet és

megküldjiik majd Önnek, Ön is látni fogja, de felolvastam, sőt az eÍre vonatkozó
jegyzőkönyvi részletet is kérném, hogy küldjfü meg majd a Képviselő Urnak, abból látni
fogja, hogy logikusan kiderül, hogy o eń' nem olvasta, hiszen kérte, hogy készüljĺln ilyen.
Tehát az ő iromtnyában csak elvárásként foga|mazzameg, hogy készüljön iIyen, meľt még ő
sem tudta, hogy készül. Ene kaptuk azt a vttIasń az itt u|ő hölgyektől, hogy értik az elvźtrását
a Ftivészkert főigazgatőjźnak, de készült ilyen, de késztilt. Ezt, ha megkapjuk, továbbítjuk
orurek. Pintér Attila képviselő úr, paľancsoljon!

Pintér Attila
Köszĺjnöm szépen a szőt, Polgáľmester Úr. A II. János Pá| pápa tér kozá|Iapotaival
kapcsolatban lenne egy rcivid hozzászőIásom, kérésem. Rendszeresen keresnek meg ott élők a
közteľÍ.ilet á||apotttva| kapcsolatban, tehźĺt hogy sokan, vagy ĺéhźnyan, nem tudom a pontos

számot, de vizelnek atéten, ugye alkoholt fogyasztanak satöbbi, nagyon sok.a hasznźit ővszer
eldobálva. Ugye az egyikgócpont az ametrőmegá|Iő kĺiľnyéke, tehát tudom, hogy KözteľĹilet-
felügyelet nem lehet csak a Pápa téľen és nem jaľórozhet ott, de lehet, hogy el kellene
gondolkodni itt is valami koncepció kialakításan, hogyan lehet, hogy ezt a szépen felújított
teret a békés, ľendszerető polgĺírok nyugodtan tudjak használni. Ktjszönĺjm szépen.
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Dr. Kocsis Máté
Kciszönjtik a jelzését, Képviselő Úr, itt ül Kapitány Úr, úgyhogy megkérjtik őt is arra, hogy
kiemelt figyelmet foľdítson az elkovetkezendo hetekben, legalább ilyen alkalmi akció szinten
az em|iÍett" teľületre, illętve ugyaneń. kérnék a Kozteriilet-feltigyelet vezetőjétol is. Valamifćlc
eľősebb jelenléttel, illetve az elkovetett közterületi szabtůysértések mindenki számára|źthatő
szankcionálásával próbálj uk meg eń. a folyamatot kicsit vis szafordítani.
Kcjsz<jnöm szépen a mai munkájukat, az ulést 1 1 óľa 3 peľckoľ bezźttom, és további szép
napot kívánok mindenkinek.

/ ' 't:t
Danada-Rimán Edina

,,\ _r
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A jegyzőkonyv az Mötv-ben foglalt ręndelkezéseknek megfelel' és a Képviselő-testĺilet 2016.
május5-eiüléséne|hangzottakąt'.bitěl'ešeiitaąúsĺtja.
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Szervezési és Képviselői Irodä-řezetoje \,,._ 

"".'ĺd *','n,/

A j egy zőkonyvet készítette :

Szervezési és Képviseloi Iroda - ugyintéző

Képviselő-testület iegvzőktinwének melléklete:
Jelenléti ív' meghívĺí, előteľj esztések

Szervezési és Képviselői
Tímea
Iroda _ ugyintéző
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Megbízási szerződ'és

amely létrejött egrészrő| a
BudapestFőváros YfIr. keriiletJőzsefvárosi onkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adószźtm: 757357|5-2-42, törzsszám: 735715, bankszímlaszám 1o4B58l-0o02857}-
00000000, statisztikai szám:. 157351|5-8471-32|-0|, képviseli: đr. Kocsis Máté polgármested, a
tovább iakban: Önkoľmrínyzat,

másrészől a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (szé|ďlely: 1082 Budapest Baross u, 63-67., adószám:
25292499-242, csgsegzékszálm:01-10-048457,baĺlkszźtmlasám: K&H Bank: 10403387-00028859-

. 00000006, képviseli: dľ. Pęsti Ivett igazgatósági elnök) a továbbiakbanJGKZrt'.
(eg1nittesen:Felek)közottaza|ábbiakszerint:

I.

Előzmények

Budapest Főválos VIII- keríileĹ Józsęfvárosi onkormányzat Képvíselő-testtlletének 66|2012. CX[. 13.)
önkormrányzati rendelet 3. melléklet 1. ponda szerint az önkormányzati ingatlan varyonnal való
gazdálkodás tekintetében, ideértve hasznosításához vaw értékesítéséhez szükséges bĺírmityen
versenyeztetési eljĺárĺás lebonyolítłását\ az őrzéséről, üzemeltetéséröl való gondoskodás! a$ę111fuÁzŁąj,
felújítási felnĺ|atok c,llátásrá! éľtékesítésénet hasznosításának lcbonyolítását (lĺÍilĺinöserr az
értékbecslést, a versenyeztetésben, döntés előkészítésben és szeľződéskotésben való közľeműkt'désą
miiszaki szaktanácsadás és műszaki ellenőrzest a szeľződésben megielölt vas/on elemek tekíntetében
a Józsefuárosi Gazdálkođási Kĺ5zpont Zrt. jogosult e[árni.

Az onkormányratKépviselő-testiilete a .....12016. (V.05.) számri határozatábandöntijtt arľól, hory a
Budapest VIII. kerüIet Bauer Sándor u. 4' fsz. 2. (Ítsz. 350|7l1ĺo) szám alatÍl önkoľmanyzati
tulajdonban.áIló nem lakás céljára szól.ó helyiségben körzeti megbízotti irodát atakít ki.

Az onkoľmänyzat a20I6. évi költségvetésében biĺosítja a kivitel ezśs fedezsté\mely a l 1601 cĹmen
rendelkezésre áll.

Mindezek a|apján a jelen megiállapodĺás minden rendelkezesét a fentiekre tekintettel kelt éľtelmezni és
alkalmaani.

u.
' A megĺíIlapođás táľrya

1. Felek klielentit hory jelen szsrződés alapj.án az onkormárryzat megbízzaa JGK 7st.-t aBudapest
VII[. keľiilet Bauer Sánđor u' 4. fszt 2' (brsz 35087ĺlll0) szím alatti nem lakás cé|jára smIgźt|ő
heýiség körzeti megýímtÍi iĺoda kialakÍtÁsával kapcsolatos valamenný feladat elvépésével
összesen bruttó 4.120,0 e Ft összegben.

2. Fe|ekňýtlt hory jelen megállapodás kizÁtó|aga II.l' pontbanmeghatáromttfeladatrą i||ętve az
az.z-a| össrcfitggésben esetlegesen fe|ÍnerüIő beszeľzéselĺľe te{ed ki.

3 . Az Önktrnnány zat ęzenne| fe{ogosĺtJa a JÜK Żťt'.-\ hÖw a teljesítés sonłn teliesítési sogeđet veryen
igénybe.

4. Jelen szerződés II.l. pontja szerintĺ dii magában fogtalja a JGK Zĺt. 3To.os műszaki ellenőri,
bonyolítĺási díj azźr;árt.

5. Felek megáIlapodnak abban, horyjognyilatkozatalkatcsak íľásban, azátvéte|helyét és idejét igam|ó
módon tehetik meg érvényesen.

6. Jognyilatkozat tételéĺe jogosultak az a|źhbi személyek vapg! az általuk teljes bizonyító eĘli
magánokiratban vagy kö'zokiratban meghata|mazott személyek:
a' onkormanyzat részéről:

i. név:
ii. beosztás:
íii. elérhetőség:
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b. JGK Zrt.részérőI:
i' név:
ii. beosztás:
iii. elérhetőség:

7. Írásbeli kĺjzlésnęk minősül:
a. tértivevényes vagy ajanlott levél,
b. a|áírt fe|jegyzés vagy jegzokönyv,
c. a Í.enti szsmé|yek, illetve meghataĺmazottjaik cimére küĺdött, és sikertelen kézbęsítési

jelentéssel nem érintett e-mail,
d. a fęnti személyek, illewe meghatalmazottjaik faxszámára kiildött' és sikertelen adási

jelentéssel nem érintett telefaxüzenet

8. Jelęn szprzóđésta Felek a sikeres mĺiszaki ätadźs-źúvételi eljránís lezárultáig kotik.

9. A JGK Zĺt. fe|e| az áita|a, illetve teljesítési segéde áltat tett intézkedéset illetve mulasztások
valamerrnyi hátrányos jogkövetkezményeiért.

1O.Fetek kijelentit hogy jelen megállapodásbóI eredó jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszpmueĺ _ az
megállapodás celtjĺának megfelelően - ryakorolják és magatartásukkal folyamatosan elősegítik a
megállapodás tefiesedésbe menését.

ll.Felek megállapođnak abban, hory amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése kógens
jogszabályba iitközne, akkor a jogséľtő rendelkezés helyébe - minden további jogcselekmény, így
ktilönösen a megríIlapodás módosítása néĺktil _ a kötelező érvéný jogszabźůyi ľendelkezés lép.

m.

^JGKZľLvállalja1. A JGK Zľt. je|en szerzi5dés szerinti feladatai ellátása során az onkoľmanyzat éľdekeit előtérbe
heĺyezve, a vonatkozó jogszabályot valamintjelen megállapodfuban foglďtaknak megfelelően jár
el.

w.
Az onkormányzat váItďja

1. Az onkormanyzat gondoskodik arróI, hory a szelződés tárgĺáhan érintett szeľvezetek
összehangoltan végez.zéka jelen szerzödésben vállalt kötelezettségeiket.

2. Az onkonĺrrányzaÍ źÄtal- a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteđ Hivatal
Gazdálkodási Ugyosztáýa a kapcsolattarĺásra k[ieliitt szsrvezntt erység, amely gondoskodik az
esetlegesen sziikséges elöterjesztések előkészítésérő|, az adatok és infoľmációk beszęrzéséről,
továbbítrísáról, alkatmazásaĺóI, és koordinrálja a dokumentumok aláínásłához, hitelesítéséhez
sztikséges ürymenetet.

3. Amennyiben jelen szerződésben foglaltalÍroz az Önkoľmányzat bármi|yen jellegli nyi|atkozata,
dcintése sztikséges, úlgy u Ônkormrányzat SZVĺSZ-ében és a Polgrárĺnesteri Hivatal SZMSZ-ben
meghatráľozottak szerint haladéktalanul, és soron kíviil intézkedik.

v.
Zárő ľenđelkezések

1. Jelen szerzndésta Felek ajelen szerződés II.8. pon$ában megbatĺĺrozott időtartamig kĺĺtik'
2. lęIen szeľzödés módosítása kizźrrő|ag íľasban, a Felek közös megeryezésével történhet.

3. Jelen szerződéŚ,bármelyik Fé| indokolás nélkĺil a máŚik fé|hęzcímzett előzetes ínásbeli nyi|atkozat

' a|apján 15 napos haůáľidővel felmondhatja.

4. A Felek megállapodnak abban, hory a szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősoľban békés
úton, előzetesen eryeztetéssel oldják meg-

5. A Fetek kijelentik, hory a szelződésben nem szabáIyozottkérdésekben aPolgári T<ĺrvénykönyvről
sző|ő2013. évi V. törvény rendelkezéseiaz irányadók.

6. Jelen szerződés azazÍ.a|áíró és ellenjegyző utolsó Fél aláínásával és ellenjeryzeséve||éphatál|yba.

Ilt
!-, r
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7. Jelen szęrződést a Felek képviselői e|olvasás és értę|mezés után, mint akaratukka| megegyezőt
helyben hagyóan négy példányban írják aIá.

8. Jelen megállapodast a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefoárosi onkormányzat Képviseló-
testii|ete 

^ 
... ... . . . ... .1201 6. (V.05.) számú határozatáv al hagýa j óvá

Kelt Budapes! 20I6. május .....

Budapest Fővĺíros VIľ. kerület
Józsefr áľosi onkormánwat

képviseleteben
dr. Kocsis Máté
polgármester

Jó zsefo árosi Gazdálko đás i Kozp ont Zrt.
képviseletében

dr. Pesti Ivet
igazgatósági elnök

Fedezeť ..... Budapes|20l6.május......

Pénzĺigyi |eg eI lenjeg5zem :

Páris Gyuláné
pénaLgy i xg osďálryv ezető

Jogi szempontból elleąje Đztm:
Danada-Rimrán Edina
jęs',ző
nevében és megbízásából

dr. MészárErika
aLjegyzśl

+
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HÁSZNÁLATI MEGÁLLÁPoDÁS

amely létľejott egyĺészró| a

Budap est Főváros VIII. kerĺitet Józs efĺ'áľosi onkor mány zat
(székhely: 1082 Buđapest, Baľoss u. 63-6"1.' t<jrzsszám: 735775, adószám: 15508009-2-42,

bankszímias zán: l 41 003 09 -1 0213949-0 1 000 006 ; képviseletében elj aľ dr. Kocsis Máté
polgĺámlester mint hasznáůatbaađó (a továbbiakban: Hasznrílatba adó)

masrésaől a

Budapesti Rendőr-főkapitĺínyság
(széküely: 1139 Budapest, Teve utca4-6.; ađószám: t5720388-2-5t,

képviseletében eljár: Bucsek Gáboľ t vezéĺőĺnagy, rendőľségi fötanácsos,
Budapest rendőľfőkapitánya) mint hasanálatba vevő (a továbbiakban: Haszĺrálatba vevő),

_ atovébbiakban együttesen: Felek _ között, a mai napon az a?ábbifeltételekkel:

A Hasarálatba adó kijelenti, hogy a Budapest V[II. keľiilet, Baueľ Sanđoľ u. 4. szám
alatt felvett (3508711/0 hľsz-ú) ingatlan 111 aľaĺryban a Hasarálatba adó tulajđonában
á1I, amelýől téľítésmentesen használatba adja a Használatba vevő tészéte a f5 m2
ďapterĺiletiĺ fi'ldszinti hetyiséget 20t6. napjától azznJ, hogy azt. a BRFK
VIII. keľĹileti Rendőrkapitányság köľzeti megbízotti irodaként (a továbbiakban: Iľoda)
használja a kerĹilet kozbiztonságanak biztosítrísa érdekében.

A Haszlálatba adó kijelentí, hogy a megállapodásból eređő kötelezettségeit a
Józsefuĺárosi Gazdĺĺlkod.ísi Kĺiąpont Zľt. tefi esíti

3. A jelen megállapodás a Felek köIcsönös aláírasanak napján' amennýben a
megállapodrást a Felek nem ugyanazĐn a napon ĺľ;,źú< a|L tgy u a késöbbi aláíľás
n.apján lép batźtyb4 továbbá batźrozatlan időĺe jön léte a megállapodĺás
elviálaszthatatlan 1. sz' mellékletét képező a Budapest VItr. keľĹilet' Bauęľ Sĺándor u. 4.
szám alatt lévő nem lakás céljfua szolgáló helýség (koda) térítésmentes haszľrĺálatba
ađásráľóI sz.óIő a Hasanrálatba adó Képviselő-testĺiletének ...l20t6. CV.05.) számú
batźĺozataďapjĺłu.

A Használatba adó kijelenti, hogy a térítésmentes hasznrflatba adĺás magában foglalja a
köziizemi Ąiak viselését is.

A Felek tényként röeítik' hogy a jelen megállapodĺás Ĺĺľgyát képező koda a nemzeti
vagyon tészét képezi, így Hasznalatba vevö köteles betaľtani a némzeti vagyonról
sző|ó 201'1. év CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nw.) foglalt k<itelezettségeket,
így a jelen megállapod as aláíÍásáĺĺ;ak akadálya nincs.

A Hasznrílatbaadó szavatolją hory azlĺodźnnem áI1fenn olyanjog,kor|źúozás vagy
teher' amely a Haszľrłálatba vevő jelen megĺĺllapodĺás alapján keletkezett jogainak
gyakorlását korlźúonlĄ megakadályoznä vagy meghilisítanĹ A Hasznáiatba adó

kijelenti, hogy az ingatlanna7 kapcsolatban haľmadik személynek semminemťĺ
követelése, illetve haszná7atotbiztosító joga nincs, és ezért szavatosságga|tartozik.

1.

4.

5.

6.

4,



7, A Hasantůatba vevő a helyiséget rendeltetésszeruen, műszaki állapotának
megóvásáva] _ ide nem éľfve a rendeltetésszeriĺ használatbót adódó természetes
elhasználódást _ állaganak sérelme nélkül köteles és jogosult használni, l7Lefte azt
saj át kciltségén rendeltetésszerií haszná|ata alkďmas állapotban taĺtani.

8. A Felek tényként ĺíigzíLik, hogy a használaĹba ađoĹt Iroda ľenđeltetésszeľíi|ĺasanźiatľa
vďó alkďmasságát biztosítanđó tartozékok a Haszná|atba adő fulajdonát képezik,
ameiyről a Felek kĺilön lelüárt vettek fe| (2. sz. melléklet), a leltar elemei HasnÉÄatba
adó vagyonleltaľábaĺr szerepelnet és a használati megállapodas megszíínésekor sem
keriilnek a Hasmátlatba vevő trrlaj đonába.

9. Felek tényként ríjgzítlk, hogy a 8. pontban meghataĺozott lelüĺľ szerinti tałtozekok
esetleges javítźsa,karbatĺtatźlsaaHasnÉiatbavevőtterhelik.

10. Az hodában található _ és a leltarban nem szęteplő _ eszközök azonban aŘasnlźúatba
vevő tulajdonában állnĄ és a Haszľrálatbavevő a megállapodĺás bĺímrilyen jogcímen
tÔľténőmegszlinésekor jogosultazokate|szÁl|ítani.

11. A Használatba vevő köteles hďađéktalanul értesíteni a Használatbaadőtminđen olyan
meghibásodásráľól, amely az koda ĺállaganak romlásához vezethet. Az eľuĺek
elmulasáásźtbóL, vagy a késedelmes értesítésből eređő kaľokéľt a felelősség a
Haszľtrálatba vevőt terheli, a helyreállítĺás soráľr jelentkező, ebből eľedő
költségniivekedést köteles viselni.

12. A HasnÉůatba adó a Haszrálatba vevő engeđéIye nélktil is jogostilt intérkednl, ha az
hoda fenntaľĺásą korszeríĺsítése vagy fenyegető veszély, illetve káľok ęlharítása
éľdekében sziikséges.

13. Az koda tĺizrendészeti és balesetvédelmi ľendjének kialakítása a Hasznźúatba vevő
fe|adatát képezí. Ezen kötelezettség elmulasztasából eredő mindennemű kfut a
Haszrálatba vevő köteles vise|ni.

14. A Használatba vevő köteles tevékenysége során a hatalyos munkavédelmi, tüzvedelmi
és az általa folytatott tevékenységľe vonatkoző sz.abźlyok és a hatósági hatfuozatok
előÍnásait betartani. A Használatba vevő az aJka]mazottai ĺíltal okozott kĺáľokéľt
felelősséggel taĺtoaŁ

15. A jelen megállapodiást rendes felmondassal _ 3 hónaľos felĺnondási idővel _ bámrely
Fél megszĺintetheti. RendkívüIi felnondásra sulyos srrr.z;ődésszx;gés esetén keriĺIbęt
sor. Srilyos szerzśdésszsgésnek minőstil kĺilöntisen" ha a Hasanĺálatba vevő azkodát_
felhívĺás ellenére _ mĺás cé|ĺa használja.

16. A Felek megállapodnak abban, hogy a közötľĺik fennfllr jogviszony bármely okból
tĺjľténő megszűnése esďén a Hasznĺĺlatba vevő a helyiséget minđen elhelyezesi és
káľtatanítĺĺsi igény nélkiil köteles elhag).lri, és azt a Haszrálatba adó részére -
ľendeltetesszeľÍĺ haszrálafoa alkďmas ĺállapotban _ átadas-áúvételi jegpőkönyv alapjrán
visszaadni, legkésőbb a megrállapodas megszíĺnésekor.

17. A Felek megríllapodnak abban' hogy jelen megállapodás megszűnése esetén a
HasznáIatba vevő köteles az áfiłételkon állapotot saját köItségén helyreĺíl|ítnnĺ, és az
Iro dát a Haszná|atba ađó birtokába visszaadni.

18. A Felek tudomásul veszik, hogy a gazdálkodĺási szabalyzatől szóló 4l/2014.(Xr. 28.)
ORFK utasítas 127. pontja alapjan a megálllapodás aJáírásáta az ana jogosult
jóváhagyasát k<ivetően kerüIhet sor.
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19. A Jelen megallapodásban nem szabályozott kérđésekben a Polgar.i Törvénykönyvľől
szőIő 2013. évi V. törvény' valamint a hatályos magyaÍ jogszabá|yok rendelkezéseit
keli alka]ĺnazni.

20. A Fe1ek a jeien _ 6 eređęti példĺínyban készĺilt _ tLasznéůatl megĺíllapođást annak
elolvasása és közös érte|mezése után mint akaratukkď mindenben megegyezőt
jővőhagyőIagíiőkaJá. A megállapodasból3 péiđány aHasznźiatbaađót és 3 példany
a HasznáIatba vevőt illeti meg.

Melléklet:

1. sz. melléklet ..../20|6. (V.05.) sz. képviselő-testiiletí hatÁĺozat

f. sz. melléklęt leltrár

Buđapest,2016.

Buđapest F.őváros VIII. keľĺilet
Józ.s efváľo si onkoľm áĺyzat

dľ. Kocsĺs Máté
polgármesteľ

' Használatba adĺí

Fedezete:

Budapesti Rendőr-főkapitányság
Bucsek Gáboľ r. v ezé'r őrnag,

rendőrségÍ főtanácsos
Buđapest renđőrfőkap itány a

Használatba vevő

Jogt szempontból elleąiegyzem:

Buđapest,20t6.

Pénzijgyl szempontból ellenjegyzem: Pérnigyi szempontból ellenjegyzem:

Páris Gptĺáné
penzngyĺ osztźiyvezstő

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danađa-Rimrán Rtina

jęgyń,
nevében és megbízásából

dr. Mészír Erika
aLjegya.,ő


