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Budapest Józsefvárosi onkormá nyzat
Képviselő.testůi let e számár a

Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

A képviselő-testületi ĺilésidőpontja 2013. maľcius 20.

Táľgy: Tájékoztztő zhatáridőben

. sz. napirend
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A napiľendet nyílt ülésen kell'tźÍeyalni'döntés nem szfüséges.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezitr
tr
HumánszolgáItatási Bizottság vé|eméĺyezi
Hatźr ozatí j av as|at a bizottság számáĺ a:
A Városgazdálkodási és Pénztigyi BizottsźłýHumánszolgéitatási Bizottság javasolja a Képviselőte stti

l

etnek az e|őteri ęszté s me gtár gy a|ásźú.

Tisztelt Képviselő.testület!

Az SZMSZ 18.$ (5) bekezdés a|apján ,,Allandó napirendi pont - tájékoztató formájában - a
Testület óltal megszabott hatóridőben el nem készült előterjesztések jeglzéke, amely
tartalmazza a halasztás rövid tndoklását és az előterjesztő által vállalt új határidőt.''

A fentiek értelmébentźtjékońatoma Tisztelt Képviselő-testiiletet az

alźlbbial<rő1':

Javaslat az Első Energia-beszerzésí onkormdnyzati Tdrsuldsból való kilépésre
203t2012. (Vr.21.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.

felmondja az E|ső Energia-beszerzési onkormányzatí Tźrsu|ási megállapodást 2012.
december 3l.napjára.
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2.

felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 1. pontja szeľinti felmondásról értesítse a
társulási megállapodásban részes onkormányzatokatés az ENTAR képviselőjét.

a

és az erről szóló
felkéri a polgáľmestert a vagyonelszámolás figyelemmel kíséľésére,
beszámoló elkészítésére.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő:1. pont esetén zllz.június 21.
2. pont esetén zÜIz.június 30.
3. pont 2013. ianuáľi 2. rendes képviselő.testületi ĺilés
(20]3. febr. 6.: A VaĐlonqazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztál]) tájékoztatása alapján: a
Társuĺási megállapodás feĺmonddsa megtortént. 20]2. szeptember 03. napján, majd 20l3.
januárjában ismételten megkeresték a Társulásban maradt onkormónyzatoknt a
vagyonelszámolós kapcsón, amely még nem áll rendelkezésulĺre. Az előterjesztés a
vag1lonelszómolás onkormányzat részéretorténő megküldése után elkészül, várhatóan a
Képv i s el ő -te s tül et 2 0 ] 3. már cius hav i más o dik r ende s üĺ és ér e' )

A

tájékoztatása alapján:

a

vagyonelszámolást azUgyosztáůy 20Í3. március 04. napján kapta kézhez, az e|őterjesztés
az áprilisi második képviselő-testületi ülésre elkészül.

_
Javaslat a lakásgazďúlkodds 2012. évi irdnyelveinek kiegészítéséľe
22|120Í2. (v[.05.)

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy
1.)a 100|20I2.(III.22.) számű képviselő-testületi határozat 3.2. pontját, az
vá|tona!a:

a|ábbia]<ĺa

2012. októbeľ 15. között |akźspźiyźzatotít ki felújítási
kötelezettségvá|Ialásáva|, | év hatźnozott időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti
jog biztosításával' a hatátozat mellékletétképező taľtalomma| az abban megnevezett
józsefuĺáľosi kötődésű ifiú hazasok részére,a Varosgazdálkodási és Pénzügyi
2012. szeptembeľ 3.

-

Bizottság által kijelcilt 5 darab lakás terhére.
A pá|yazatta kitíizott lakásokĺa kötött bérleti szerzodésekĺe egységesen, 10 éves
elide genítési tilalom kertilj tin felj egyzésre.
A jelentkezési lap értékesítésébőlbefolýbevétel a Kisfalu Kft. bevéte|étképezi.

2.)a 100l20l2.(III.22.) számi képviselő-testületi hatáĺozat az alźlbbi 10.) ponttal egészül
ki: minőségi lakáscsere pá|yázat 2013. I. negyedévében, mig a lakással nem
rendelkező, Jőzsefvárosban éIőktészére2013.II. negyedévébenkeľüljön kiírásaĺa. A
minőségi lakáscsere pá|yázat a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012.
novemberi ĺiléséľe,mig a lakással nem ľendelkezo' Józsefuárosban élők részére
kiírandó pá|yázat aYárosgazdálkodási és PénztigyíBizottság 2013. maľciusi ülésére
kerĹiljcĺn előkészítésľeoly módon, hogy a LELEK program keretében tĺjrtént
rendkívüli bérleményellenőľzésszakmai tapasztalatainak, keletkezętt ađataiĺak

véglegesítésétkövetően, azok figyelembevételével kerüljcin kidolgozásra a pá|yćuat
fel tételrend szer e, a b érlő k kiválasztás źlnak szempontj ai.
A 2013. I. félévébeĺtervezett |akáspźůyźzatokra30 db önkormányzati bér|akás
kerüljön bevonásra, elsődlegesen a |D}Yo-os önkormtnyzati épületekben lévő iires
lakásállománybó1

3./A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Kft.t. hogy a ioecím nélküli lakáshasználók
hclvzctót móľic fcl. ós az crcdmónvck ismcľctóbcn n iogcím nó|lĺiili
Iakáshasználók helyzetének rendezéséretegye meg iavaslatát. legkésőbb a
Képviselő-testület 2012. decembeľi első ľendes üléséľe.
4.)

A

Képviselő-testiilet felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a magasabb komfortfokozatu
(comforto s/összkomfortoý lakasok vételźrszázďékának emelésére vonatkozóan tegye
meg javaslatát, legkésőbb a Képviselő-testiilet 2012. októbeľi első rendes ülésére.

Felelős:

polgiĺrmester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határiđo.. 1. pont vonatkozásźlbarl a Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 20|2.július
1 8-ai ülése'
pont
2.
tekintetében a Yźnosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság 2012.
novemberi és 2013. márciusi iĺlése
3. pont tekintetében a Képvĺselő-testület 2012. decembeľi első ľendes ülése
4. pont tekintetében a Képviselő-testület 2012. októberi első rendes tilése
(20]3. febr. 6.: A Kisfalu Kít. tájékoztatása alapján:
A jogcím nélkuli lakáshąsznóIók helyzetének felméľéséta Kisfalu Kft. szervezeti egységei Lakásgazdálkodási lroda, onkormányzati Házkezelő lroda, Díjbeszedésilroda,
Hátralékkezelési Iroda- , valamint a Józsefvárosi Családsegítő és GyermekjóIéti KÓzpont és a
Polgármesteri Hivatal Családtámogatási lroda végzi. A szervezeti egłségek és a társszervek a

felmérést - meghatározott szempontok szerint - egłségenkéntktłlan-kĺilan végzik.
A felmérést2012. olctóber 3]-i állapot szerint kezdték meg. (Megjegłzés: a kerületben 20]2.
október 3I-i állapot szerint 69I jogcím nélküli lalrashasználót tartottak nyilván, ez a szám
folyamatosąn emelkedik.) A jogcím nélkuli lakáshasznólók magas számábóI adódóan a
feladattal (iratanyagok tételes ótnézése, az adatok rogzítése)a szervezeti egłségek nem tudtak
végezni a Képviselő-testület 221/2012. (WI'05') számú hatórozątónak 3.) pontjában
me ghatározott határidőig.
A szervezeti egłségek20]3. január másodikfelétől tudtákmegkezdent az adatok küldését a
Lakásgazdálkodási Iroda rłźszłlre.A beérkezeu adatoĺrnt a Lakńsgazdálkodási lroda osszegzi,
és elvégzi az adatok elemzését.Az elemzés eredménye alapján elkészítia jogcím nélkťili
lakáshasználók helyzetének me goldás ár a vonatkozó j avasl atót.
A jogcím nélkult lakáshasznĺźlók helyzeténekfelmérésérőla tájékoztatást, valamint a helyzetük
megoldósára vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 20]3. márciusi első rendes ülésére
készítikel.)

(2013. márc. 6.: A Kis.falu Kft. tájékoztatása alapján: A jogcím nélküIi lakáshasznáIók
helyzetének felmérésérőla tájékoztatást, valamint a helyzetĹik megoldására vonatkozó
javaslatot a Képviselő-testĺjlet 20] 3. március 20-i ülésérekeszítik eI.)
tájékoztatźlsa alapján: a Társaság a jogcím néIkiili lakdshasználók
helyzetének felmérésérďl a tújékoztatást, valamint a helyzetiik megoldásdra vonatkoaí
javaslatot a Képvíselő-testiilet mújusi iilésérekészítieL

A Kisfa|u Kft

Javaslat a Budapest WII., Jóuef u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szdm alatti telekíngatlanok
hasznosítúsára
301t20r2. (rx.20.)

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogv
1.) eltér a22412012.(VII.05.) számúképviselő-testiileti battrozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghattľozott bérleti đíjtólés elfogadja a Budapest VIII., József u. 27. szám a|atti telek,
gépkocsi-beállóként való hasznosítását a VIII. kerületi Rendőrkapitányság, a Józsefuarosi
Viáľosiizemeltetési Szolgálat és a Ktjzterület-felügyelet dolgozői részére,5.000,- Ft +
ĺfa/gepuocsi beálló havi bérlęti díj mellett.

2.) eltér a22412012. (VII.05.) számúképviselő-testiileti hatźrozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatźrozott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szám a|atti
telek, gépkocsĹbeállóként vaIő hasznosítását a Polgármesteri Hivatal dolgozói részéte,
5.000,- Ft + Afďgépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.
3.)

Az

4.)

Az

onkormanyzat tulajdoĺában álló tiľes telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsifeltételeiről szóló 59l201I. cKI.07.) számu
beállók és dologbéľlet bérbeađźlsĺĺnak
önkormányzatircnđelet 13. $ (2)bekezdése alapjĺín a bérleti szerzőđéshatáIyba lépésének
fęltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.
onkoľmányzat tulajdonábaĺ áI|ő tires telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsibeállók és dologbéľlet bérbeađásĺínakfeltételeiľől szóló 59l20ll. (XI.07.) számu
önkormányzati renďelet 15. $ (4) a.) pontja a|apjan eltekint az egyoldalú kötelezettség
va|Ialő nyíIatkozatkozjegyzőí okiratba foglalásátóla bérleti díj mértékéretekintettel.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-beállókľa torténo bérleti szerzođésekmegkötésére.
6.)

felkéľia Kisfalu Kft-t" hogY vizseália mee

a

kerékpártárolók kialakításának

lehetőségét az iinkormányzati intézményekés a Polgármesteľi Hĺvatal kiiľnyezetében

és a bevételek alakulásának fügwényében tegven iavaslatot a Képviselő-testület

2013. évi ianuári második ülésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hattríđo 1-5' pont esetében: 2012. szeptember

27.

6. pont esetében: a Képviselő-testůilet 2013. évi ianuári második ülése

(20]3. febr. 6.: A Kis.falu Kít. tójékoztatása alapján: A kerületi kerélEártárolók
Kft. írásban megkereste a kerület több oktatási intézményét'kerélEáros klubot,
fenntartót, Rév8 Zrt-t, Keszý{igyárat az igények felmérése céljóból. Jelenleg
feldolgozása és a javasolt helyszínek egleztetése folyik, a javaslatot várhatóan
második képviselő-testületi ülésre terjeszti be a Kft.)

agyében a
közterüler
az adatok
a februári

febr. 20.: A Kisíalu Kft. tájékoztatása alapján: A helyszínek kijelalésének során
nyilvánvalóvá vált, hogy további egyeztet,ćselĺre van sziilĺség,a VagyongazdáIkodási és
(2013.

Üzemeltetési Üglosztóly, Főépítészilroda, kerĹileti helyiségbérlők, tulajdonosoh Kerélpáros

továbbá szüĺĺségesa kal*égvetésvégleges
Klub, Budapesti Kozlekedési Kozpont részvéteĺéveĺ,
javaslatot
legkésőbb mórcius második ülésére
elftgadása is. A kialakítósra vonatkozó
terjeszti elő a Kisfalu Kft.)

A Kisfalu Kft.

tájékoztatása alapján: a kialakításľa vonatkozó javaslatot legkésőbb
20Í3. májusi iiléséreterjeszti elő a Kisfalu Kft.

Javaslat

a

júrúsirendszer kíalakí'tdsdval kapcsolatos dijntések meghozatalúra

345ĺ20t2. (x.18.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.

elfogadja az onkorményzat és Budapest Fővaľos Koľmányhivatala közĺitt a VIII. keľĹileti
hivatal kialakításahoz szfüséges, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokróI szőIő 21812012.
CWII.l3.) Korm. rendelet 2. melléklete figyelembevételével elkészítettmegállapodás
tewezet fő taĺtalmi elemeit - a hatźtrozat 2. pontjáb9n foglaltakľa is figyelemmel -,
mindazon vagyon és vagyoni értékűjoganak Magyar Allam ingyenes haszná|atba adása
érdekében,amelyek a jogszabźlly tltal meghatározott, átvételre keriilő á||amigazgatásí
feladatok e|Iátásźt biztosítjak és felhatalmazza a polgáľmestert, hogy a Budapest Főváľos
Koľmányhivata|ćtva| töľténő egyeztetést kĺjvetően 2012. október 30. napjáig a
megállapodás és mellékleteinek végleges tartalmát összeállítsa és a megáIlapodást,
valamintamegállapodásbanmegfogalmazottnyíIatkozatokata|áiqa.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 12. október

2.

3

0.

Ahatźnozat I. pontja szerinti megállapodts aIapjźĺna VIII. keľületi hivatal mfüödésének
biztosítása érdekében BuđapestFőváros Kormĺányhivatala részére2013. januaľ 01.
ĺapjátőI ingyenes haszná|atba átadja az onkoľmáĺyzat kizĺĺrólagos tulajdonábarĺ|évő, az
átvételre kertilő źů|amigazgatási feladatok ellátásához szĹikséges ingó vagyont, valamint
alábbiingatlanokat,íngat|anrészeket,gépjáľművet:
a) 3523210l+/20,3523210lN26helyrajzi számu, Bp., VIII. Baross u. 59. sz. alattif63 m,
és 184 m" a|apteruletű ingatlant'
b) 3 5 682 l 0 l N 17, 3 5 6821 0 l N 18, 3 5 6821 0 l N |'9, 3 5 682 l 0 l N20 he|yrajzi számt, Bp., VIII.
Pľáter u. 22. sz. alattí 772 m2,24 nł, T fił, 167 ftŕ alapteriiletti ingatlant,
c) 34944l0lV6 helyrajzi szźlmtl, BP., Vil. Víg u. 32. sz. a|atti 66,25 m, alapterületrĺ
lngatlawészt,
d) LCT-400 forgalmi rendszámú Ford Transit Tourneo Coĺľrect típusúgépjĺármű.

Felelős: polgármester
Hatarido: 2013. januĺĺľ0 1 .

a Polgármesteri Hivatal 230 fos - 2 fő tisztségviselővel egyĹitt, a 2 fő
pľémiumévekpľogramban foglalkoztatottak, valamint a taĺsadalmi megbizatásil
alpolgáľmester nélküli - engeđé|yezeÍt|étszámát a jarási rendszer kialakítása miatt
áÍadźsrakerĹilő, előzetes egyeztetések szerint 78 álláshely bińosítźlsaérdekében 2012.
november 0I napjával 18 álláshellyel megeme|i, ezá|ta| a Hivatal engeđé|yezettlétszámát
2012. november 01. napjával 248 fobenhatźrozzameg, melyhez5.486,4 e Ft-ot biztosít,

3. a)

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. november 01.

b)

a

jelen határozat 3. a.) pontjával elfogadott 18 álláshely betöltését zźÍo|ja,

Felelős: polgármester
Hatőĺiđő:2012. november

c)

0

1 .

a Polgármesteri Hivatal - 2 fő tisztségviselővel együtt, a 2 fő prémiumévekprogľamban
engeďé|y ezett |étszźtmát 20

Felelős: polgiírmesteľ
Hatfuidó: 2013 .j anuár

d)

a

fog|alkoztatottak, valamint

0

1 3 .

j

taľsadalmi megbízatásu alpolgiíľmester nélkiili

anuaľ 0 1 . napj ával

1

7

0 foben határ ozza me g,

1 .

felkéri a polgármestert, hogy az źúadandő|éÍszźlmszźlmźnakmeghattnozása ttngyábaĺl
folytasson egyeńetést a Kormányhivatallal.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|2. október 30.

4.

a) Polgáľmesteri Hivatal részéte1 db gépjármu beszerzésérebruttó 4,500'0 e Ft-ot
biztosít.

Felelős: jegyző
Határiđő: 2012. december

b)

a Polgármesteri

3

1.

Hivatal részétebútorok beszerzésérebruttó 7.000,0 e Ft-ot biaosít.

Felelős: jegyző
Határidő: 2012. december 31.

c) a Bp., VIII.

Práter u. 22. sZ. a|atti 35682l0lNI7, 3568fl0lU|8, 35682l0lNI9,
35682l0lV20 he|yrajzí szźlmíingatlan felújításimunkálatainak elvégzésétebruttó

6.000,0 e Ft ĺisszegben fedezetet biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|2. október 30.

d)

A

Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|atti 34944l0lNlJ4., 3494410lł 16 helytajzí szźtmtĺ
ingatlanok fe|tĄításźrabľuttó 996.340,- Ft-ot biztosít és felkéri a Kisfalu Kft-t a munkálatok
lebonyolításáľa, azzal, hogy az onkormányzatta| kotött megbízási szerződés szerinti
b

onyo l ítás i díjfizetésre vonatkozó rendelkezé s eket nem alka|mazza.

Felelő

s:

Határidő

5.

polgáľmester, Ki sfaIu Kft . tigyvezetőj e
: 20 12. november 3 0.

ahatározat 3. a) pontjában, valamint 4. a)-c) pontjában foglaltak fedęzętérę:
a)
az onkormtnyzatbevételi kĺjzhatalmi bevételek _ építményadó_ e|oittnyzatźú
5.486,4 e Ft-tal megemeli, ezzel egyiđejűlega kiadás 11108-02 cím működésre átadott
pénzeszkoz á||aÍI.háztartáson beliilre' ezeÍI beliil saját koltségvetési szervek felügyeleti

működési tźlmogatása e|őirźnyzatát ugyanezen összeggel megemeli a Polgármesteri
Hivatal támo gatása címen.
a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevéte|i tttmogatások saját ktiltségvetési
b)
szervek műk<jdési feliigyeleti szervi tźmogatása e|őirźnyzatát 5.486,4 e Ft-tal, éS a
kiadás |2202 cím rendszeres szemé|yi juttatás előirányzatźń 4.320,0 e Ft-tal, a
szociális hozzájáru|ás e\őittnyzatźLt I.166,4 e Ft-tal megemeli Iétsztlm bővítés címen,
ésezze|egyidejűlegezenelóirányzatokatzźltolja.
az onkormźĺnyzatkiadás 11107-01 cím mfü<jđésicél és általános tartalék
o)
e|oirźnyzatán belül az áLta\ános tartalék e|óirźnyzatát 17.500,0 e Ft-tal csökkenti és
ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím mfüĺjdésre źńadott pénzeszkoz
á|Ianháztartáson belülre) ezeÍ: belül saját költségvetési szervek felügyeleti mfüödési
támogatása e|őirányzatźń 7.000,0 e Ft-tal, az egyéb fe|ha|mozási kiadáson belül a saját
költségvetési szervek felügyeleti tźlmogatás e|őirányzatát 10.500,0 e Ft-talmegemeli.
a Polgáľmesteľi Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési
d)
szervek működési felügyeleti szervi támogatása e|ófuźnyzatźÍ7.000,0 e Ft-tal, és a
kiadás I220I-0| cím dologi előírźnyzatát ugyan ezen ĺlsszeggel megemeli bútor
beszerzés címen.
a Polgáľmestęri Hivatal 12000 cím bevéte|i támogatások saját költségvetési
szervek fe|ha|mozźtsi, felújítási felügyeleti szervi ttlmogatása elofutnyzatát 10.500,0 e
Ft-tal, és a kiadás 12201-0I címberuhźnások előiľányzatát 4.500,0 e Ft-tal gépjaÍmti
vásárlás címen, és a felújítások előirányzatéLt 6.000 e Ft-tal Práter u.22. felújításcímen
megemeli.
A Bp., VIII. Víg u.32. sz. alattí34944l0lN1-l4,3494410lł 16he|yrajzi szźlmtl
Đ
ingatlanok felújítására bruttó 996.340,- Ft-ot biĺosíta 11602 cím kaľbantartás
előirányzatára.

e)

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺĺidő:2012. október 18.

6. 2 fő kozszo|gáIati jogviszonyának megsziintetéséreaz őket megillető jarandóságokra
<isszesen 3.284,0 ezetFt, valamint 887,0 ezerFt jáĺulékfedezetet biztosít a Polgáľmesteľi
Hivatal bérmegtakarítása terhére. A Polgármesteri Hivatal kiadás |2202 cím személyi
juttatás előirányzatán belül a köĺiszwiselők rendszeres személyi illetmények
eIőirźnyzatat 3.284,0 e Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a felmentés, végkielégítés
e|őir źny zatźi ugy an ezen osszeggel me gemeli.

Felęlős: polgármester
Hatariđó: 20L2' október

1

8.

7. A

34944101N1, 34944101N2, 34944101N3, 34944101N4, 34944101N6 helyrajzi
szźmÍl,természetben a Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|atti 1082 fiŕ alapterĹĺlehĺ ingatlant a
Polgármesteri Hivatal telephelyének (irattaľ céljából) kijelcili, ahatźltozat2. c) pontjźtbarl
foglaltak fi gyelembevételével.

Felelős : po l gáľmester, Ki sfalu Kft . tigyve zetoj e
Hatźnidő: 20|2. október 3 0.

8.

felkéľia Rév8 Ztt-t, va|arrlint a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Práter ll. 22. sz. a|attí

ingatlanátađására,af ogyasztźtsméľőkátírástra.

Felelős: R:év9 Zrt. mb. cégvezetője, Kisfalu Kft. ugyvezetője

Hatĺĺĺidő:20ĺ2. október 25.

9.

felkéri a Kisfalu Kft{ a Bp.,

fo gyas ztás m ér ók túir ásár a.

V[I. Víg u. 32. sz.

a|atti helyiség átadźsára, a

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetóje
Hataridő: f012. október 25.

10.

felkéri a polgármesteľt' hogy a 2012. decembeľi első ľendes képviselő.testületi
iilésre készítsen beszámolót a Budapest Főváľos Koľmányhivatalával a YIII. kerületi
hivatal kialakítása tárgvában megköttitt megáIlapodás taľtalmáról.

Felelős: polgármester
Határĺdő: 2012. decemberi első képviselő.testületi iilés
(20I2. dec. ő.: A Jegyzői Kabinet tájłékoztatósa alapjón.. a megállapodás aĺáírásra ünnepélyes
keretek kazat 20]2. ohóber 30-án sor keľiilt. A mególlapodás melĺékleteinek néhány eleme
még eg,,eztetés alatt yan a Polgármesteri Hivatal és a Kormányhivatal kbztjtt. A beszámoló
legkésőbb a K,épviselő-testület január első üléséreelkészítésreés előterjesztésre kerüĺ.)
(2013. febr.6-i polgórmesteri beszámoló: A Jeglzői Kabinet tájékoztatása alapján: az
ingóságok és peres üglek átadáS-ótvétele még nem teljes ktjríĺentortént meg, legkésőbb a
20l3. februór második ülésre késztiĺa beszámoló.)

(20l3. febr. 20.: A Humánszolqáltatási Üg])osztál]) tájékoztatása alapjón: Tekintettel arľa,
hogl az ingóságok ánérclével knpcsolatos átadás-ánércli jeglzőkonyv aláírása 20]3. február
]]-én tortént meg és előkészítésalatt van a hasznólatra átadott ingatlanok üzemeltetésĺźre
vonatkozó megálĺapodás - melynek elfogadása képviselő-testüĺeti dontést igényel -, emiatt
nem kerül a megállapodás a 2013. év februóri mósodik képviselő-testületi ülésre
beterjesztésre. Várhatóan legkésőbb a márciusi második k,épviselő-testületi ülĺtsre
beterjesztésre kerül mind az üzemeltetési megállapodás elfogadása, mind a VIII. keľ'üIeti
hivatal kialakítása tárg,lában megkatatt megállapodásról szóló beszámoló.)

A

HumánszoleáItatási Ügvosztály tájékoztatása alapján2 az egyeztetések jelenleg is
tartanak a Kormányhivatal és a Hivata| között, várhatőan a májusi első képviselőtestületi ülésľe beteľjesztésľekeľül a megáIlapodás és a beszámoló.

Javaslat a Palotanegyedforgalomtechnikai vúltoztatúsai és afaiiltetések teľvezési
fe l adat aín a k,

v al
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381t2012. (Xr.08.)

A Képviselő-testület úgy dĺ!nt, hogy

1. a

2.

Palotanegyed új foľgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó, valamint a f87l20l2.
(VIII.29.) sz. képviselő-testĺileti határozat szerinti faiiltetésekhez sztikséges tervezési
munkálatok elkészítésérebruttó 2.066.000,- Ft fedezetet bizosít.
a Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok
e|végzésére- a forgalomtechnikai tanulmánýeľvben szeľeplő 2I utca megfordításara,

3.

4.
5.

6.
7.

a Jőzsef krt. - Baross utca jobbra kisíves kanyaľodás és a Trefoľt utca kivitelezés&e bruttó 7 .617 .639,- Ft fedezetet bińosít.
az I. - 2. pont szerinti beszerués és kivitelezési költség feđezetétila mfüĺjdésicél
általános tartalékon belül az általános tartalékot jelĺili meg és ezze| egyídejíileg, az
onkormanyzatk'ladás 11107-01 cím miĺködési cél és általános taľtalékon beliil az
általános tartalék eloirányzattLt 9.683,6 e Ft-tal csökkenti és a kiadás 11601 cím
felhalmozá sĺ eloirtnyzatźĺt, ugyan ezen összeggel megemeli.
20.000,- e Ft előzetes kötelezettséget vállal önként vá||a|t feladatként a 2013. évi
ktiltségvetésterhére a Maĺkus Emília utcai csomópont kivitelezési költségére.
Kifejezi azon szándékát, hogy az tĺj forgaLomtechnika rend kivitelęzését követően (a
Maľkus Emília utca kinyitása a Rakóczi ift irényttba és a József kĺjrutról a Baľoss
utcáratĺirténő kisívĺíjobbra kanyaľodás) foľgalomszámlálást és hatástanulmánytl<lvźn
készítenia Palotanegyed tertiletén, és ennek ismeretében fog dĺĺntenia további
forgalomtechnikai rend átďakításról
felkéri a polgármesteľt, hogy a hatátozat 3. pontjában foglaltakat az onkormźnyzat
költségvetéséľől szóló ręndelet következő módosításánál vegye figyelembe.
felkéri a polgármestert, hogy a határozat 4. pontjában foglaltakat a 2013. évi
költségvetés teľvezésénélvegye figyelembe.

Felelős: polgármester,
Hatĺíridő:1._3. pont esetén 2012. november.

08.

4. pont esetén a20I3. évi k<iltségvetés tervezése

5.2013 máľcius első rendes Képviselő-testületi ůilés
6-7. pont esetén az önkoľmźnyzaÍ. ktiltségvetésénekkĺjvetkező módosítása,
legkésőbb 2012. december 31.

A

Váľosfeilesztési és FőépítésziIroda táiékoztatása alapián: a Máľkus Emĺlia utca
megnyitásához szükséges engedélyezésĺfolyamata még nem zárulrt le. Jogeľős építési
engedély biľtokában van lehetőség a kivitelező kĺválasztására. A kivitelez.és csak ezután
valĺísíthatómeg.
A József kiiľútľĺóla Baross utcáľa ttiľténő kisívű jobbra kanyaľodás tekĺntetében a
teľvek engedélyeztetésetart. A kivitelezés szintén csak a megfelelő engedély birtokában
a kĺvitelez ő kiv áiasztása után valósíthatĺímeg.
A kivitelezések megvalósítása után lehet a foľgalomszámlálást és hatástanulmányt
elkészítenia Palota negyed terĺĺletéľe.
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A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1.

a 169120|0. (V.19.) szźtműhatfuozatát visszavonja.

2.

a

Kozép-magyarországi operatív Progľam uA közösségi közlekedés kiemelt
pľojektjei'' (KMOP-2O09-2-3-IlA) című komponense keretében benýjtásra kęrtilő,
,,Budapesti Kerékpaľos Közösségi KĺjzlekedésiRendszer kialakításď, cimu, KMOP2.3.1lA-09-2f-20I0-0001 jelű projekt kapcsán annak végrehajtásźůlozés a támogatási

időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Projektgazda áItali

aktiváIásához szükséges tulajdonosí hozzájáruIásźń a 36473., a 36559111., a 36732. és
36435. helyrajzi sztlmu onkormźnyzati tulajdonú közterĹiletekľe vonatkozóan
megadja.

a

J. a 2. pont szerinti koztenileteket az 5 éves kĺjtelező fenntartási időszakban a fejlesztés
fenntartásának és ĺizemeltetésénekcéIjára a Budapesti Közlekedési K<lzpont Zrt.
rendelkezéséľebocsátj a.
4.

vá||alja, hogy nem tesz o|yan intézkedést, amely a 2. pont szerinti pźiyźzaticéI
megvalósításźń szo|gáIó _ fenntartási kĺjtelezettségénekvégéigtartő - hasznosítási
éslvagy a projekt támogatási szerzóđésébenfoglalt egyéb kötelezettség teljesítését
v e széIy eńetí, v agy l ehetetlenn é teszi.

5.

felkéri a polgáľmestert az előterjesztés 1. számú mellékletét tarta|maző nyi|atkozat
a|áítására.

táľgYalások eredménvérőI készítsenelőteriesztést
márciusi 2. ľendes ülésére.

a

Képviselő-testĺĺlet 20l.3.

Felelős: polgármester
Hattridő:1-5. pontok esetén: 2012. december 19.
6. pont esetén: 2013. máľcius 2. rendes képviselő-testĺĺletiĺĺlése

AV

tájékoztatása alapján: 2013. február
13.án azUgyosztály levélben keľeste meg a Kerékpáros Kiiztisségi KiĺzlekedésĺRendszer
Projektgazdáját a Budapesti Közlekedési Ktizpont Zrt-t (BKK)' amely a ktivetkező
táiékoztatást adta. Jelenleg a pľojekt közbeszerzési eljárásának megindítása van
folyamatban. A rendszeľ 201,4-ben fog üzemelni. Teľveik szeľint a későbbi évek soľán
keľtilhet majd sor a rendszeľ bővítésére,azonban az ehhez szükséges ůizemeltetési
tapaszta|atok még nem állnak a ľendelkezésükľe. Tekintette| arrz, hogy a bővítésre
vonatkozőan jelenleg még nincsenek konkľétinformációik' így nem látják értelmét a
p roj ekt j elen fázis ában a b ővítés re vonatkozó e gyeztetés eknek.
A pľojekt következő ütemében megvalĺósítandĺó gyűjtőál|omások lehetséges helyszíneinek
vwsgáiJatátľa a kiizbeszerzési eljáľások lefolytatását kiivetően, váľhatóan 2013. második
félévébenkeľĺilsoľ, amelyľől ĺdőben fogiák tájékoztatni az Onkormányzatot.

Javaslat a Képviselő-testiilet
19/2009.

u06.)

saíló
valamint a Polgármesteri HivatalAlapí,tó okirata

és Szervei Szervezeti és Míĺködési Szabályzatáról

ijk. szdmú renďelet,

módosítlźsdra

476ĺ2012. (xII.19.)

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

10

1. az eloteiesztés 1.

szárnu mellékletétképező Polgármesteľi Hivatal Alapító okiratźú
aZ előterjesztés 2. szźlmű' mellékletét képező,
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt Alapító okiratot 20l3.januáľ |.-ihatá|yba
lépésselelfogadja.

Módosító okiratot, valamint

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. januźn I.

2. 2013.

január 1. napjátóI a Humánszo|gá|tatási Bizottság tagává Szilágyi Melinda
(FIDESZ-KDNP) helyéľeolź.ŕ'Zoltánt (FIDE S Z-KDNP) választj a mę g.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.január 1.
3. felkéri a jegyzót, hogy gondoskodjon a személyi változások źńvezetésérőla sziikséges
nyilvántaľtásokon.
Felelős: jegyzo
Hatźriđő2013.január

1 .

4. a 1083

Budapest, Pľáter u. 60. (hĺsz.: 35728lI8lN|, 35728lI8lNI95), a 1083 Budapest,
Práter u. 63. (hĺsz. 36|22lNI), valamint a L082 Budapest, Kisfaludy u. 28lA. (hĺsz.
35670lNI) szźtm a|atti ingatlanokat az onkormányzati kor|átozottaĺ forgalomképes
torzsvagyon köľéből kiemelve, azokat üzleti vagyonná átminősíti, egyúttal felkéri a Kisfalu
Kft-t, hogy a Hivatal haszĺźtlatábólkikerĹilő ezeningat|anok átvételéről gondoskodjon.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hataľidő: 20I3.januáľ

5.

1.

felkéri a polgármestert. hogy 2013. március hónap első ľendes képviselő-testületi
üléséľeaz úi Szervezeti és MiĺktidésĺSzabálvzatra vonatkozó ľendeletteľvezetet
teľiessze elő.

Felelős

:

polgiíľmester

Határidő: 2013. március hĺinap első képviselő.testületi iilése

(20]3. márc.6.: A Jeglzői Kabinet tájékoztatása alapján: A Szervezeti és Műkbdési
Szabólyzatról szóló rendelet tervezete hatóridőben elkészült, ugłanakkor indokolt volt
kiegészíteni a Polgórmesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatóról szóló határozat
Képviselő-testület elé torténő beterjesztésével is. A két szabályzat uglanis szorosan osszefügg
eglmással, megalkotásuk tehát koordinált munknvégzéstig,ényel' A terjedelmét tekinne
osszesen ]50 oldalt meghaladó két anyag uglan határidőben elkészült, de azok Hivatalon
beluli egleztetéséremár nem jutott idő. Tekintettel arra, hogl glakorlatilag a Képviseĺőtestület és a Polgármesteri Hivatal legfontosabb alapdokumentumairóI ,ćs normáiról kell
dontést hozni, szalcĺnailag indokolt az alapos, részletes hatásvizsgólat és eĺőzetes
véleményezés.Ezen indokból a 20]3' március 20-i képviselő-testületi ülésre kerül
beterjesztésre.)

A

Jegyzői Kabĺnet tájékoztatása alapján: a Polgármesteri Hivatalon belĺili egyeztetési
eljárások továbbra is folyamatban vannak annak érdekében, hogy mĺnden szempontból
megalapozott és átfogő rendelet-tervezet valamint Szervezeti és Műkiidési Szabályzat
keriiljiin beteľjesztésľe,váľhatőan a20l.3. áprilisi képviselő.testületi ĺĺlésre.
t1

Javaslat a rendkíviili téli időjlźrási viszonyok sordn jelentkezőfeladatok elldtltsdnak
meghosszabbításdra
34/2013. (rr.06.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.

a46012012. (XII.19.) szźmlu képviselő-testületi hatfuozat a|apján a Budapest' VIII.
poNľ',-otZOI3. február
keľiilet Dankó u. 18. számalattkialakított..ÉI-pľľĺpNľo
28-iguzemelteti.

2. az 1. pont szerinti

műkĺjdésikoltségek fedezetéiil

hatáĺozatában foglalt fedezetet jel<ĺli meg.

3.

a

460120|2. (XII.I9.) számil

ahatározat l. pontia a|apián a 460ĺ20Í2.(X|I.19.\ számilhatározatánakt0.
pontiát az alábbiak szerint mrídosítia:
.,10. felkéľia polgáľmestert" hogY a 2013. március havĺ második rendes képviselőtestiileti ülésénszámolion be a rendkívĺilitéli időiáľási viszonyok soľán elvégzett
védekezési feladatokrĺil. megtett intézkedésekről. és a ľendelkezésľebocsátott
források felhasználásáľól.''

Felelős:

Hatttridó:

polgĺĺrmester
1.-2. pont esetén 2013. februar 28.
3. pont esetén a Képviselő.testület 2013. március havi második rendes
ülése

A VaevongazdáIkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatálsa alapjánz azE|etmentő
Pont mĺĺktidésében
ktizľeműködő szervezetek és a szolgá|tatő közőtt az e|számo|ás
fo|yamatban van' a2013. ápľilisi első ülésľe elkészítik az e|őterjesztést.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.
Budapest, 2O|3.március 12.

Riman Edina
jegyző
Tĺirvényességiellenőrzés
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