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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi



Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi



Határozati javaslat a bizottság számára:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az SzMSz 18.§ (4) bekezdése alapján „Minden hónap első rendes ülésének állandó napirendi
pontja a polgármester írásos tájékoztatója a lejárt határidejű testületi határozatok
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végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről
és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci
jellegű lekötéséről.”

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013. április ….
Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából:

Dr. Mészár Erika
aljegyző
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Polgármesteri tájékoztató

a 2013. május 8-ai
képviselő-testületi
ülésre

„(4) Minden hónap első rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester írásos
tájékoztatója a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett
fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök
átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről.”
(az SZMSZ 18. § (4) bek. alapján)
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Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi
jelentést adom:

Javaslat a lakásgazdálkodás 2012. évi irányelveinek kiegészítésére
221/2012. (VII.05.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) a 100/2012.(III.22.) számú képviselő-testületi határozat 3.2. pontját, az alábbiakra
változtatja:
2012. szeptember 3. - 2012. október 15. között lakáspályázatot ír ki felújítási
kötelezettség vállalásával, 1 év határozott időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti
jog biztosításával a határozat mellékletét képező tartalommal az abban megnevezett
józsefvárosi kötődésű ifjú házasok részére, a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság által kijelölt 5 darab lakás terhére.
A pályázatra kitűzött lakásokra kötött bérleti szerződésekre egységesen, 10 éves
elidegenítési tilalom kerüljön feljegyzésre.
A jelentkezési lap értékesítéséből befolyt bevétel a Kisfalu Kft. bevételét képezi.
2.)a 100/2012.(III.22.) számú képviselő-testületi határozat az alábbi 10.) ponttal egészül
ki: minőségi lakáscsere pályázat 2013. I. negyedévében, míg a lakással nem
rendelkező, Józsefvárosban élők részére 2013. II. negyedévében kerüljön kiírására. A
minőségi lakáscsere pályázat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012.
novemberi ülésére, míg a lakással nem rendelkező, Józsefvárosban élők részére
kiírandó pályázat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. márciusi ülésére
kerüljön előkészítésre oly módon, hogy a LÉLEK program keretében történt
rendkívüli bérleményellenőrzés szakmai tapasztalatainak, keletkezett adatainak
véglegesítését követően, azok figyelembevételével kerüljön kidolgozásra a pályázat
feltételrendszere, a bérlők kiválasztásának szempontjai.
A 2013. I. félévében tervezett lakáspályázatokra 30 db önkormányzati bérlakás
kerüljön bevonásra, elsődlegesen a 100%-os önkormányzati épületekben lévő üres
lakásállományból
3.)A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a jogcím nélküli lakáshasználók
helyzetét mérje fel, és az eredmények ismertében a jogcím nélküli lakáshasználók
helyzetének rendezésére tegye meg javaslatát, legkésőbb a Képviselő-testület 2012.
decemberi első rendes ülésére.
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4.) /összkomfortos) lakások vételárszázalékának emelésére vonatkozóan tegye meg
javaslatát, legkésőbb A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a magasabb
komfortfokozatú (komfortos a Képviselő-testület 2012. októberi első rendes ülésére.
Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 1. pont vonatkozásában a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. július 18ai ülése,
2. pont tekintetében a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. novemberi és
2013. márciusi ülése
3. pont tekintetében a Képviselő-testület 2012. decemberi első rendes ülése
4. pont tekintetében a Képviselő-testület 2012. októberi első rendes ülése
A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:
1. a pályázat kifüggesztése 2012. szeptember 3. - 2012. október 15. között megtörtént a
Képviselő-testület 219/2012. (VII.05.) számú és 220/2012. (VII.05.) számú
határozataiban leírtak kiegészítésével. A pályázatra meghirdetett lakásokat a VPB
918/2012.. (VII.18.) számú határozatával jelölte ki. A Képviselő-testület a 375/2012.
(XI.08.) számú határozatával a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította.
2. 2013. június 3. és 2013. július 3. között kerül kiírásra a VPB 334/2013. (IV.08.) sz.
határozata értelmében.
3.

a 2013. májusi ülésére kerül előterjesztésre, lehetőség szerint a többszörös használati
díjjal kapcsolatos előterjesztéssel egyidejűleg.

4.

a 2012. október 4-i rendes ülésre az előterjesztés elkészült, a rendeletet módosították,
alkalmazzák.

Javaslat a Budapest VIII., József u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szám alatti telekingatlanok
hasznosítására
301/2012. (IX.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.)

eltér a 224/2012. (VII. 05.) számú képviselő-testületi határozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., József u. 27. szám alatti telek,
gépkocsi-beállóként való hasznosítását a VIII. kerületi Rendőrkapitányság, a Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálat és a Közterület-felügyelet dolgozói részére, 5.000,- Ft +
Áfa/gépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.

2.)

eltér a 224/2012. (VII. 05.) számú képviselő-testületi határozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szám alatti
telek, gépkocsi-beállóként való hasznosítását a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére,
5.000,- Ft + Áfa/gépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.

3.) Az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsibeállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) számú
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése alapján a bérleti szerződés hatályba lépésének
feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.
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4.) Az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsibeállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) számú
önkormányzati rendelet 15. § (4) a.) pontja alapján eltekint az egyoldalú kötelezettség
vállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére tekintettel.
5.)

felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-beállókra történő bérleti szerződések megkötésére.

6.)

felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy vizsgálja meg a kerékpártárolók kialakításának lehetőségét az
önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal környezetében és a bevételek
alakulásának függvényében tegyen javaslatot a Képviselő-testület 2013. évi januári
második ülésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 1-5. pont esetében: 2012. szeptember 27.
6. pont esetében: a Képviselő-testület 2013. évi januári második ülése
A Kisfalu Kft.tájékoztatása alapján: a Kisfalu Kft. az előterjesztést 2013. április 3-ai
képviselő-testületi ülésre elkészítette (2.2. napirendi pont), azonban nem tárgyalták,
mert a kerékpár támaszok kijelölt helyeiről további egyeztetés szükséges. Ennek
megtörténte után készül el az előterjesztés a Képviselő-testület 2013. májusi ülésére.

Javaslat a Józsefvárosi Galéria felújítására

373/2012. (XI.08.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.a Józsefvárosi Galéria fűtés korszerűsítési munkálatainak elvégzését, valamint az ahhoz
kapcsolódó helyreállítási munkálatok elvégzését támogatja, és a felújításhoz 24.877,5 e Ft
összegben fedezetet biztosít a műszaki ellenőri feladatok díjazásával együtt.
2.felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot az 1. pontban foglalt felújításra
vonatkozó közbeszerzési lefolytatására.
3.felkéri a Kisfalu Kft-t az 1. pontban foglalt felújítás bonyolítására és műszaki ellenőri
feladatok ellátására, az Önkormányzat és a Kisfalu Kft. között fennálló érvényes
Megbízási szerződésben foglaltak alapján, 952,5 e Ft-os díjazással.
4.az Önkormányzat bevételi 11108-01 cím közhatalmi működési bevételek előirányzatán
belül az építményadó bevételi előirányzatát 24.877,5 e Ft-tal megemeli és ezzel
egyidejűleg a kiadás 11601 cím felújítási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
5.hozzájárul ahhoz, hogy a korszerűsítési munkálatok elvégzését követően Józsefvárosi
Galéria és Rendezvényközpont elnevezéssel az alábbi funkciókat lássa el:
-

az Önkormányzat protokolláris rendezvényeinek szervezése,

-

a saját épületében megvalósuló programok szervezése, amihez a korszerűsítési
munkálatok elvégzése során kialakított kávézó és üzlet is kapcsolódik,

-

a közművelődési feladatok elvégzése, kulturális programok szervezése, illetve az
ezekben való együttműködés,
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-

információs iroda fenntartása.

Felelős: 1., 3., 4., 5. pont esetén polgármester
2. pont esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
Határidő: 2012. november 08.
A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a Galéria felújítására a műszaki tartalmat a
Kisfalu Kft. egyeztette az Önkormányzattal, a szükséges tervek elkészültek, a FŐGÁZ a
gázvezeték rendszer átalakítására az engedélyt megadta. A Kisfalu Kft. a közbeszerzési
dokumentáció anyagát az Önkormányzatnak 2013. március 14-én megküldte.

Javaslat a Palotanegyed forgalomtechnikai változtatásai és a faültetések tervezési
feladatainak, valamint kivitelezésének előkészítésére

381/2012. (XI.08.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó, valamint a 287/2012.
(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat szerinti faültetésekhez szükséges tervezési
munkálatok elkészítésére bruttó 2.066.000,- Ft fedezetet biztosít.
2. a Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok
elvégzésére - a forgalomtechnikai tanulmánytervben szereplő 21 utca megfordítására,
a József krt. - Baross utca jobbra kisíves kanyarodás és a Trefort utca kivitelezésére –
bruttó 7.617.639,- Ft fedezetet biztosít.
3. az 1. - 2. pont szerinti beszerzés és kivitelezési költség fedezetéül a működési cél
általános tartalékon belül az általános tartalékot jelöli meg és ezzel egyidejűleg, az
Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék előirányzatát 9.683,6 e Ft-tal csökkenti és a kiadás 11601 cím
felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
4.

20.000,- e Ft előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként a 2013. évi
költségvetés terhére a Márkus Emília utcai csomópont kivitelezési költségére.

5. Kifejezi azon szándékát, hogy az új forgalomtechnika rend kivitelezését követően (a
Márkus Emília utca kinyitása a Rákóczi út irányába és a József körútról a Baross
utcára történő kisívű jobbra kanyarodás) forgalomszámlálást és hatástanulmányt kíván
készíteni a Palotanegyed területén, és ennek ismeretében fog dönteni a további
forgalomtechnikai rend átalakításról
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6. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 3. pontjában foglaltakat az önkormányzat
költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.
7. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 4. pontjában foglaltakat a 2013. évi
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.
Felelős: polgármester,
Határidő: 1.–3. pont esetén 2012. november. 08.
4. pont esetén a 2013. évi költségvetés tervezése
5. 2013 március első rendes Képviselő-testületi ülés
6-7.pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása,
legkésőbb 2012. december 31.
A Városfejlesztési és Főépítészi Iroda tájékoztatása alapján: a Márkus Emília utca
kivitelezésére vonatkozó tervdokumentáció elkészült, az építési engedéllyel rendelkezik,
a jogerőssé válása az engedélynek folyamatban van. Amennyiben jogerőssé válik az
építési engedély utána van lehetőség a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési
folyamat lefolytatására. A kivitelezés várhatóan 2013 nyarán történhet meg. A szükséges
forgalomszámlálás és hatástanulmány ezután készíthető el.

Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet létszámának bővítésére
429/2012. (XII.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

a./ 2013. január 1-jétől a 2013. évi költségvetés terhére a Józsefvárosi Közterületfelügyelet közterület-felügyelői engedélyezett létszámát 15 fővel megemeli, melynek
alapján 2013. január 01. napjától 66 főben határozza meg a közterület-felügyelői
létszámot.
b./ az a./ pontban meghatározott létszámbővítés átlag illetményét (alapilletmény,
illetménykiegészítés, pótlékok) 225.000.-Ft/fő/hó összegben állapítja meg a
munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó nélkül.
c. /a térfigyelő központ működéséhez az év minden napján, minden napszakban a
jelenlegi létszámon belül 1 fő közterület-felügyelői létszám biztosítását engedélyezi,
mely feladatellátáshoz céljutalom kifizetését engedélyezi. A célfeladatra biztosított
éves keret összegét bruttó 1.000 Ft/óra összeget alapul véve munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó nélkül 8.016,0 e Ft-ban határozza meg.

2. a/ elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletében részletezett beszerzéseket, és
felkéri a Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetőjét a beszerzésekhez szükséges
eljárások lefolytatására, lebonyolítására.
b./ az 1. sz. mellékletben részletezett kiadásokra 2013. évre előzetes kötelezettséget
vállal 108,647.000 Ft összegben, 2014. évtől 73.908 e Ft összegben az intézmény saját
bevételeinek és az Önkormányzat adóbevételeinek terhére.
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3.

felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2013. évi költségvetés
tervezésénél, valamint az azt következő évek költségvetés tervezésénél vegye
figyelembe.

4. felkéri a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy a Józsefvárosi Közterület-felügyelet
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatát terjessze
elő a Képviselő-testület 2013. január havi első rendes ülésére.
5. felkéri a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy a Közterület-felügyelet
gépjárműparkjából a Józsefvárosi Polgárőrség részére átadandó gépjárművek
átadásával és további működtetésével kapcsolatos javaslatát terjessze be a Képviselőtestület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2013. január 01.
2. pont esetén 2012. december 06.
3. pont esetén a 2013. évi költségvetés tervezése
4., 5. pont esetén a Képviselő-testület 2013. január havi első rendes ülése
A Józsefvárosi Közterület-felügyelet tájékoztatása alapján: a határozat 1-3. pontjaiban
foglaltak szerint történt a JKF 2013. évi költségvetésének elkészítése, a létszám feltöltése
folyamatos.
Az SZMSZ módosításáról a Jegyzői Kabinettel egyeztetés van folyamatban, a
Józsefvárosi Jófiúk Szolgálat elnevezésű szervezeti egység átvétele 2013. május 1.
napjával esedékes, ezzel a változással egységes szerkezetben javasolt a JKF SZMSZének módosítása.
A gépjárművek átadásáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 294/2013. (III.25.)
szánú határozatával döntött.

Javaslat informatikai fejlesztések fedezetbiztosítására

448/2012. (XII.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. támogatja a Polgármesteri Hivatalban 2013. évben az egységes térinformatikai
rendszer kiépítését 8.890,0 e Ft összegben, mely magában foglalja az alap adatbázis
elkészítését és annak üzembe helyezését követő egy éves időtartamú szoftverkövetést,
karbantartást.
2. az 1. pont szerinti 2012. évben kiírásra kerülő beszerzési eljárás pénzügyi fedezete
biztosítása érdekében:
a)

az Önkormányzat kiadás 11107-01-cím működési cél és általános tatalék
előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 8.890,0 e Ft-tal csökkenti
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és ezzel egyidejűleg az egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési
szervek felügyeleti támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a
Polgármesteri Hivatal támogatása címen.
b)

a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatása előirányzatát
8.890,0 e Ft-tal, és a kiadás 12201-02 cím beruházások előirányzatát 8.890,0 e
Ft-tal megemeli térinformatika rendszer beszerzése címen.

3. az ügyviteli rendszer beszerzése tárgyában a Hivatal és a DMSone Szolgáltató és
Tanácsadó Zrt. között létrejött szerződés módosítását a határidők, fizetési ütemezés,
referencia tekintetében elfogadja és felkéri a jegyzőt a szerződésmódosítás aláírására.
4. a 2012. évi költségvetés terhére 2.641,6 e Ft fedezetet biztosít a 12201-02 cím
felhalmozási előirányzatán belül a PIR beszerzési előirányzata maradványának terhére
a DMSone Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. részére előleg kifizetése címén.
5. a 4. pontban foglaltak miatt a Polgármesteri Hivatal 12201-02 cím felhalmozási
előirányzatán belül a pénzügyi integrált rendszer előirányzatán belül a pénzügyi
rendszerintegrációs rendszer fejlesztése előirányzatát 1.905,0 e Ft-tal, a pénzügyi
integrációs rendszer előirányzatát 736,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az
ügyviteli rendszer beszerzés előirányzatát 2.641,6 e Ft-tal megemeli.
6. a 25/2012. (I. 19.) sz. határozatának 3. és 6. pontját az alábbiakra módosítja:
3. pont: a beszerzés fedezetének biztosítása érdekében a 2013. évi költségvetés terhére
4.053,8 e Ft, a 2014. évi költségvetés terhére 899,2 e Ft, a 2015. évi költségvetés
terhére 299,7 e Ft. összegben előzetes kötelezettséget vállal,
6. pont: felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2013., 2014., 2015.
évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.
7. 2013. január 2-tól az önkormányzati fenntartású önállóan működő és gazdálkodási
költségvetési szerveknél a CompuTREND 2000 Fejlesztő, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. által kifejlesztett CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszert
kiterjeszti az alábbiak szerint:
a)

a rendszer kiépítésének ideje 2013. január 02. - 2013. április 30. Licenszdíj
2.000.000,- Ft + Áfa, bevezetési díj 2.300.000,- Ft + Áfa.

b)

a rendszerrel kapcsolatos tanácsadási, szoftverkövetési és adatkarbantartási
tevékenység határozott időtartamú, teljesítési határidő 2014. december 31. napja.
A rendszerkövetési díj 180.000,- Ft/hó+ Áfa.

8. a 7. pont alapján felkéri a polgármestert a CompuTREND 2000 Fejlesztő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.–vel kötendő szállítási szerződés aláírására, melynek
tárgya az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi integrált rendszer kiépítése és
működtetése.
9. a 7-8. pontban foglaltak fedezetére összesen 5.461,0 e Ft-ot biztosít,
a) a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési
szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.712,7 e
Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201-02 cím felhalmozási előirányzatán belül
a pénzügyi integrációs rendszer előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.
b) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím egyéb felhalmozási kiadási előirányzatán
belül, saját költségvetési szervek felügyeleti szervi támogatása előirányzatát
2.712,7 e Ft-tal csökkenti.
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c) az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím felhalmozási előirányzatát 5.461,0 e Ft-tal
megemeli, a kiadás 11107-02 cím egyéb felhalmozási céltartalék előirányzatát
2.004,5 e Ft-tal, a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék előirányzatát 743,8 e Ft-tal csökkenti.
d) az Önkormányzat a rendszer követési díjára 2013-2014. évekre havonta 180,0 e
Ft+áfa összegre előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az
adóbevételeket jelöli meg.
10. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat
költségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: 1.-2., 4-10. pont esetén polgármester
3. pont esetén a jegyző
Határidő: 1.-7., 9. pont esetén 2012. december 06.
8. pont esetén 2012. december 12.
10. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása,
legkésőbb 2012. december 31.
A Városfejlesztési és Főépítészi Iroda tájékoztatása alapján: az egységes térinformatikai
rendszer kiépítése tárgyában az ajánlattételi felhívás 2012. december 19-én elektronikus
úton öt ajánlattételre felkért szervezet számára került továbbításra, valamint a
honlapon megjelent. A beszerzési eljárás jelenleg a tárgyalásos szakaszban tart.

Javaslat Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer telepítésére
467/2012. (XII.19.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a 169/2010. (V.19.) számú határozatát visszavonja.
2. a Közép-magyarországi Operatív Program „A közösségi közlekedés kiemelt projektjei”
(KMOP-2009-2-3-1/A) című komponense keretében benyújtásra kerülő, „Budapesti
Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f2010-0001 jelű projekt kapcsán annak végrehajtásához és a támogatási időszak során
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Projektgazda általi aktiválásához szükséges
tulajdonosi hozzájárulását a 36473., a 36559/11., a 36732. és a 36435. helyrajzi számú
önkormányzati tulajdonú közterületekre vonatkozóan megadja.
3. a 2. pont szerinti közterületeket az 5 éves kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés
fenntartásának és üzemeltetésének céljára a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
rendelkezésére bocsátja.
4. vállalja, hogy nem tesz olyan intézkedést, amely a 2. pont szerinti pályázati cél
megvalósítását szolgáló – fenntartási kötelezettségének végéig tartó – hasznosítási és/vagy
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a projekt támogatási szerződésében foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyezteti,
vagy lehetetlenné teszi.
5. felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét tartalmazó nyilatkozat
aláírására.
6. felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Budapest Főváros
Önkormányzatával a kerékpárkölcsönző rendszer bővítési lehetőségeiről; a tárgyalások
eredményéről készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 2013. márciusi 2. rendes ülésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-5. pontok esetén: 2012. december 19.
6. pont esetén: 2013. március 2. rendes képviselő-testületi ülése
A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: az Ügyosztály felvette a kapcsolatot a
BKK-val. A BKK tájékoztatása alapján jelenleg a projekt közbeszerzési eljárás
megindítása előtt áll. A rendszer üzemeltetése 2014-ben fog megkezdődni. Tervek szerint
a későbbi évek során kerülhet majd sor a rendszer bővítésére, azonban az ehhez
szükséges üzemeltetési tapasztalatok még nem állnak a rendelkezésükre. Tekintettel
arra, hogy a bővítésre vonatkozóan jelenleg még nincsenek konkrét információik, nem
látják értelmét a projekt jelen fázisában a bővítésre vonatkozó egyeztetéseknek. A
projekt következő ütemében megvalósítandó gyűjtőállomások lehetséges helyszíneinek
vizsgálatára a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, várhatóan 2013. második
félévében kerül sor, amelyről tájékoztatni fogják az Önkormányzatot.
A VIII. kerület területén található kerékpár kölcsönző pontok helyszínei:
• Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek: Kőfaragó utca (Vas
utcai saroknál); Bródy Sándor utca (Muzeum körúti saroknál); Mikszáth
Kálmán tér; Gyulai Pál utca (a Rákóczi útnál),
• Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek: Astoria; Rákóczi tér;
József körút (Kis Csibész térnél).

Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, javaslat a 2013. évi keretekre

473/2012. (XII.19.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Budapest Esély Nonprofit Kft. beszámolóját a közfoglalkoztatás 2012. januárszeptemberi működéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 19.
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2. a kerületi közfoglalkoztatás folyamatos fenntartása érdekében a működtetésre irányuló
kérelmek benyújtását támogatja, ennek érdekében:
a) felkéri a jegyzőt, mint foglalkoztatót a 2013. évi közfoglalkoztatásra vonatkozó
kérelmek év közbeni benyújtására, a munkaügyi központtal a hatósági és a
munkavállalókkal a foglalkoztatási szerződések megkötésére,
b) felkéri az önkormányzati fenntartású, működtetésű közfoglalkoztatást biztosító
költségvetési szervek vezetőit, mint foglalkoztatókat a 2013. évi közfoglalkoztatásra
vonatkozó kérelmek év közbeni benyújtására, a munkaügyi központtal a hatósági és a
munkavállalókkal a foglalkoztatási szerződések megkötésére,
c) felkéri az önkormányzati tulajdonú Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, mint foglalkoztatót a 2013. évi közfoglalkoztatásra vonatkozó kérelmek
év közbeni benyújtására, a munkaügyi központtal a hatósági és a munkavállalókkal a
foglalkoztatási szerződések megkötésére azzal, hogy a kérelmekben a
közfoglalkozatás bértámogatásának terhére közvetlen költségekre a Kft. által
igényelhető támogatás mértékét 5%-ban maximálja.
Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek intézményvezetői, a Józsefvárosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. január 1. - 2013. december 31. között folyamatosan
3. a 2013. évi közfoglalkoztatásra a 2013. évi költségvetés terhére
a) a közfoglalkoztatottak bér és járulékainak önrészeként 20.000,0 e Ft erejéig,
b) a közvetlen költségekre: betegszabadság, egészségügyi kiskönyv, azon munkavállalók
esetében, akik a munkavégzéséhez szükséges a BKV szolgáltatás igénybevétele
utazási költség, munka-védőruha, a Magdolna utcai szociális helyiségek rezsi
költségeire 5.000,0 e Ft erejéig,
c) a közfoglalkoztatás szervezési irányítási költségeire bruttó 20.000 e Ft erejéig előzetes
kötelezettséget vállal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 19.
4. kijelöli a Budapest Esély Nonprofit Kft-t (Kft.) a kommunális közfoglalkoztatás egyik
foglalkoztató helyének azzal, hogy a közterület takarítási feladatokat a Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálat vezetőjével egyeztetve végezze. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét
a közfoglalkoztatási kérelmek év közbeni benyújtására, a munkaügyi központtal a
hatósági és a munkavállalókkal a foglalkoztatási szerződések megkötésére.
Felelős: polgármester, a Budapest Esély Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálat vezetője
Határidő: 2013. évben folyamatosan
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5. a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére a kommunális területen történő foglalkoztatás
önrész költségeire a határozat 3. a) pontjában foglalt bérek és járulékainak önrész
keretösszegből a 2013. évre 4.585 e Ft-ot biztosít, melynek alapján a Kft-vel kötött
közszolgáltatási szerződés 2013. évre vonatkozó I. számú mellékletét az előterjesztés 5.
számú melléklete szerinti tartalommal módosítja.
Felelős: polgármester, a Budapest Esély Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: a 2013. évi költségvetés elfogadását követően
6. felkéri a polgármestert a Budapest Esély Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási
szerződés 2013. évre vonatkozó I. számú mellékletének aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: a 2013. évi költségvetés elfogadását követően
7. amennyiben a nemzetiségi önkormányzatok kérelmet nyújtanak be közfoglalkoztatásra,
abban az esetben az önrészt a saját költségvetésük terhére kell biztosítaniuk.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 19.
8. a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatási önrész
költségeire a határozat 3. a) pontjában foglalt bérek és járulékainak önrész keretösszegből
a 2013. évre 1.361 e Ft-ot biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat 2013. évi költségvetésének és a Kft. 2013. évi üzleti tervének
elfogadását követően
9. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a határozatban
foglaltakat a 2013. évi üzleti terve összeállításánál vegye figyelembe.
Felelős: polgármester, a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: a Kft. 2013. évi üzleti tervének összeállítása
10. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése
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A Jegyzői Kabinet Személyügyi Csoport tájékoztatása alapján: a 2. a) pont esetében: a
hatósági szerződés megkötését követően a kiközvetítésre került 9 fő közfoglalkoztatottal
a Hivatal foglalkoztatási szerződést kötött, a szerződéskötés év közben is folyamatos az
esetlegesen megüresedő helyek terhére.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 473/2012. (XII.19.)
számú határozatában foglaltak a 9/2013. (II.22.) számú költségvetésről szóló rendeletben
megtervezésre kerültek.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a
határozat 2. pontjában felsorolt foglalkoztatók a 2013. évi közfoglalkoztatásra
vonatkozó kérelmeket benyújtották, a foglalkoztatási szerződések megkötésre kerültek,
a foglalkoztatás március hónapban elindult. A polgármester és a Budapest Esély
Nonprofit Kft. ügyvezetője aláírta a Közszolgáltatási szerződés 2013. évre vonatkozó I.
számú mellékletét.
A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft tájékoztatása alapján: jelenleg 21 fő
közfoglalkoztatott van a Kesztyűgyár Közösségi Házban, 20 fő cigányzenész, és 1 fő
karbantartó.
Javaslat közétkeztetés biztosítására a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskolában

475/2012. (XII.19.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1) a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola közétkeztetését (a Gyvt 151. § (2)
bekezdése), mint kötelező feladatot 2013. január 01. napjától ellátja az alábbiak
szerint:
a) a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ tevékenységét kiegészíti az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények
közétkeztetésének biztosításával, a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló
ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével,
b) 2013. január és február hónapra a Budapest Főváros Önkormányzata Humán
TISZK Gazdasági Szervezete és a SODEXO Magyarország Kft-vel között kötött
vállalkozási keretszerződés alapján, az abban foglalt díjjal és feltételekkel és egyúttal
tudomásul veszi a hatályos Főv. Kgy. rendelet alapján fizetendő térítési díjakat.
2) az 1. pontban megjelölt feladatra a 2013. január, február hónapra vonatkozóan előzetes
kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére 1.392.100,Ft összegben.
3) felkéri a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetőjét a Képviselő-testület
2013. január havi első rendes ülésére az alapító okirat, SzMSz módosításának
elkészítésére.
4) felkéri a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetőjét, hogy folytasson
tárgyalásokat (személyi, tárgyi, dologi) az 1. pont szerinti kötelező önkormányzati
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feladatellátás jövőbeni biztosítása érdekében és erre vonatkozó javaslatát tegye meg a
Képviselő-testület 2013. február havi utolsó rendes ülésére.
5) felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban
és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló 69/1997. (XII.29.)
önkormányzati rendeletet vizsgálja felül és erre vonatkozó javaslatát a Képviselőtestület 2013. február havi utolsó rendes ülésére terjessze elő.
6) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2013. évi költségvetés
tervezésénél vegye figyelembe.
Felelős: 1., 2., 5., 6. pont esetén polgármester,
3.-4. pont esetén a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetője
Határidő: 1. pont esetén 2013. január 01.
2. pont esetén 2012. december 19.
3. pont esetén a Képviselő-testület 2013. január első rendes ülése
4.-5. pont esetén a Képviselő-testület 2013. február havi utolsó rendes ülése
6. pont esetén az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezése,
A Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Iroda tájékoztatása alapján: a
Képviselő-testület döntéséről a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetőjének
tájékoztatása megtörtént. A szükséges dokumentumok (Alapító okirat, Szervezeti és
Működési Szabályzat) a JIK részéről megküldésre kerültek
5. pontra: A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest VIII. kerületi iskolákban
alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet a Képviselő-testület
2013. március 20-i ülésén fogadta el.

Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2009. (V.06.) ök. számú rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata
módosítására

476/2012. (XII.19.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát Módosító Okiratot, valamint az előterjesztés 2. számú mellékletét képező,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013. január 1.-i
hatályba lépéssel elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. január 1.
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2. 2013. január 1. napjától a Humánszolgáltatási Bizottság tagjává Szilágyi Melinda
(FIDESZ-KDNP) helyére Oláh Zoltánt (FIDESZ-KDNP) választja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. január 1.
3. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetéséről a
szükséges nyilvántartásokon.
Felelős: jegyző
Határidő: 2013. január 1.
4. a 1083 Budapest, Práter u. 60. (hrsz.: 35728/18/A/1, 35728/18/A/195), a 1083
Budapest, Práter u. 63. (hrsz. 36122/A/1), valamint a 1082 Budapest, Kisfaludy u.
28/A. (hrsz. 35670/A/1) szám alatti ingatlanokat az önkormányzati korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon köréből kiemelve, azokat üzleti vagyonná átminősíti,
egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Hivatal használatából kikerülő ezen
ingatlanok átvételéről gondoskodjon.
Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 2013. január 1.
5. felkéri a polgármestert, hogy 2013. március hónap első rendes képviselő-testületi
ülésére az új Szervezeti és Működési Szabályzatra vonatkozó rendelettervezetet
terjessze elő.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március hónap első képviselő-testületi ülése
A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: az új Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló rendelet a 2013. májusi képviselő-testületi ülésre kerül előterjesztésre.

Javaslat járóbeteg-szakellátási feladat ellátására
36/2013. (II.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. önként vállalt feladatként az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. § (1),
(5) és (7) bekezdésében foglaltak alapján 2013. április 30-át követően a járóbetegszakellátási feladat ellátást, mint állami feladatot az állammal kötött külön megállapodás
alapján folytatja,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakról az
egészségügyért felelős minisztert tájékoztassa,
3. felkéri a polgármestert, hogy a kormány által kijelölt szervvel a járóbeteg-szakellátási
feladat ellátása érdekében megkötendő külön megállapodást jóváhagyásra terjessze a
Képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében
2. pont esetében
3. pont esetében

2013. február 06.
2013.február 15.
2013. április 30.
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A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: az
EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának tájékoztatása alapján a feladat
ellátása érdekében kötendő külön megállapodás előkészítése folyamatban van.

Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodák és a Józsefvárosi
Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosítására
40/2013. (II.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Képviselő-testület 386/2012. (XI.08.). sz. határozatának 9. pontjának b.) pontját
módosítja és 2013. február 14. napjától a szakmai anyag és eszközbeszerzési
feladatokat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ helyett az alábbi köznevelési
intézmények saját hatáskörben látják el:
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda, a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda,
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda, a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda,
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda,
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda,
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda, a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda,
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda, a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda és
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda.

a
a
a
a
a
a

2. az általa fenntartott Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda, a Kincskereső Napközi
Otthonos Óvoda, a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda, a Napsugár Napközi
Otthonos Óvoda, a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, a Hétszínvirág Napközi
Otthonos Óvoda, a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, a TÁ-TI-KA Napközi
Otthonos Óvoda, a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda, a Szivárvány Napközi
Otthonos Óvoda, a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda, a Napraforgó Napközi
Otthonos Óvoda és a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda módosító okiratát,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
előterjesztés 1-26. sz. mellékletében foglalt tartalommal, 2013. február 14-i hatállyal
jóváhagyja.
3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontjában meghatározott dokumentumok
aláírására.
4. felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban felsorolt óvodák Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását jóváhagyás céljából terjessze be a Képviselő-testület
2013. áprilisi második rendes ülésére.
5. az általa fenntartott Józsefvárosi Intézményműködtető Központ módosító okiratát,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
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előterjesztés 27-28. sz. mellékletében foglalt tartalommal, 2013. február 14-i hatállyal
jóváhagyja.
6. felhatalmazza a polgármestert a határozat 5. pontjában meghatározott dokumentum
aláírására.
7. felkéri a polgármestert, hogy Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Szervezeti
Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyás céljából terjessze be a Képviselőtestület 2013. márciusi első rendes ülésére.
Felelős: 1-7. pont esetében: polgármester
Határidő: 1-3. pont esetében: 2013. február 14.
4. pont esetében: 2013. áprilisi második rendes képviselő-testületi ülés.
5-6. pont esetében: 2013. február 14.
7. pont esetében: 2013. márciusi első rendes képviselő-testületi ülés
A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: 3.
pontra: Az óvodák alapító okiratai és módosító okiratai 2013. február 12-én aláírásra
kerültek.
6. pontra: A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Alapító okirata és módosító
okirata 2013. február 12-én aláírásra került.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 40/2013. (II.06.)
számú határozatában foglaltak esetében Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott
óvodák és a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Alapító okiratának
módosításáról szóló dokumentumokat (alapító okirat egységes szerkezetben, alapító
okiratot módosító okirat, hiteles jegyzőkönyvi kivonat) és változás bejelentést az
ügyosztály a Magyar Államkincstár részére megküldte. A Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság által vezetett közhiteles törzskönyvi
nyilvántartásba az óvodák adataiba az új okirat módosítást 2013.02.26. hatállyal
bevezette. A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ új okirat módosítását a MÁK
megkifogásolta, végzést küldött az önkormányzatnak javításra, állásfoglalás kérést
követően az ügyosztály kérte a végzés felfüggesztését.

Javaslat a 2013. évi Díszpolgári Cím, a 2013. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, a 2013. évi
Józsefvárosért, a 2012. évi Jó Sport, és a 2013. évi Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetések
adományozására
47/2013. (II.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2013. évi Díszpolgári Cím kitüntetést az alábbi
személynek adományozza:
Bereményi Géza
Felelős: polgármester
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Határidő: 2013. március 19.
A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján: a díszpolgári
ünnepség keretében átadásra került a kitüntetés 2013. március 19. napján 18. órától a
Magyar Nemzeti Múzeumban.
48/2013. (II.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2013. évi Díszpolgári Cím kitüntetést az alábbi
személynek adományozza:
Gyurkovics Tibor (posztumusz)
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 19.
A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján: a díszpolgári
ünnepség keretében átadásra került a kitüntetés 2013. március 19. napján 18. órától a
Magyar Nemzeti Múzeumban.
49/2013. (II.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a 2013. évi Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést az alábbi személyeknek adományozza:
1./
2./
3./
4./

Vértesaljai László
Murnyák Lászlóné
Graeser Lívia
Csala Márta (posztumusz)

2. a 2013. évi Józsefvárosért kitüntetést az alábbi személyeknek és szervezetnek
adományozza:
1./ Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
2./ Kiss Ildikó
3./ Ari Santeri Kupsus
3.

a 2012. évi Jó Sport kitüntetést az alábbi személynek adományozza:
Szabó Nikolett

4.

a 2013. évi Józsefvárosi
szervezeteknek adományozza

Aranykoszorú

kitüntetést

az

alábbi

személyeknek,

1./ Tichy Dezsőné
2./ Pupek Kkt.
3./ Kobau Bt.
4./ Kárpitos Ipari Kft.
5./ Ica női és férfi fodrászat
5.

a 2013. évi Díszpolgári Cím, a 2013. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, a 2013. évi
Józsefvárosért, 2013. évi Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetést dr. Kocsis Máté
polgármester adja át.
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6.

a 2013. évi Díszpolgári Cím, a 2013. évi Józsefvárosért, a 2013. évi Józsefvárosi
Becsületkereszt, a 2013. Józsefvárosi Aranykoszorú és a 2012. évi Jó Sport kitüntetések
átadására 2013. március 19. napján 18. órától kerül sor a Magyar Nemzeti Múzeumban.

7.

felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 47-49/2013.(II.20.)
sz. határozatokban foglalt kitüntetési ünnepség megszervezésére és lebonyolítási
feladatok ellátására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 19.
A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján: a díszpolgári
ünnepség keretében átadásra kerültek a kitüntetések, 2013. március 19. napján 18.
órától a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának elbírálására
61/2013. (II.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (1082 Budapest, Baross u. 84.) vezetői
álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja,
2. felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői
pályázati felhívásra vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület 2013. márciusi 2. rendes
ülésére terjessze elő,
3. a 419/2012. (XII.06.) számú képviselő-testületi határozat 1. pontját, valamint 3/2013.
(I. 14.) számú képviselő-testületi határozatának 3. pontját a vezetői megbízás
időtartamát tekintve az alábbiak szerint módosítja:
Szendreiné Erős Hajnalka határozott idejű vezetői megbízását a Józsefvárosi
Intézményműködtető Központ (1082 Budapest, Baross u. 84.) intézményben az új
intézményvezető megbízásának napjáig meghosszabbítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 1. és 3. pont esetén: 2013. február 27.
2. pont esetén: 2013. március 20.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: 2.
pontra: A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának kiírásáról
szóló előterjesztést a Képviselő-testület 2013. március 20-i ülésén tárgyalta.
A Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda tájékoztatása alapján: a határozat 3. pontjában
foglalt hosszabbítás Szendreiné Erős Hajnalka kinevezésén átvezetésre került, a
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módosítás előkészítésre került 2013. március 1. napján, melyet munkáltatóként a
polgármester aláírásával látott el.

Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására
62/2013. (II.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának Kaiser Józsefet és
Vörös Tamást választja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 27.
2.) a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány elnökének Szilágyi Károlyt választja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 27.
3.) a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjának Erdélyi
Dorottyát, Pintér Attilát és Jakabfy Tamást választja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 27.
4.) elfogadja a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratát módosító okiratot
az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 27.

5.) elfogadja a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. számú mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 27.
6.) felkéri a polgármestert a 4.)-5.) pontban meghatározott módosító okirat, valamint egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 21.
7.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
Fővárosi Bírósághoz történő továbbításáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 21.
8.) felkéri a kuratórium elnökét, hogy a bírósági nyilvántartásba vételt követően
gondoskodjon az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat közzétételéről a Magyar
Közlönyben, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az önkormányzat hivatalos
lapjában és honlapján való közzétételről.
Felelős: Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke és a jegyző
Határidő: a bírósági nyilvántartásba vételét követően
A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: az alapító okirat aláírásra került, iratok
benyújtásra kerültek a Fővárosi Törvényszékhez, bejegyző végzés még nem érkezett.

Javaslat az Európa Belvárosa Program II. koncepciójának kidolgozására
64/2013. (II.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Budapest – Józsefváros Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési
Program II. elnevezésű programot az előterjesztés szerinti tartalommal, az abban szereplő
3 akcióprogrammal (1. Komplex akcióprogram, 2. Közösségi kezdeményezés támogatása
akcióprogram, 3. Önkormányzati akcióprogram).
2. felkéri a polgármestert az Európa Belvárosa Program II. 2. Közösségi kezdeményezés
támogatása, valamint a 3. Önkormányzati akcióprogramjának kidolgozására és annak
benyújtására a Képviselő-testület számára. Ezen akcióprogramokra – figyelemmel a
határozat 5. pontjában foglaltakra - összesen 86.400 e Ft keretösszeget biztosít a
felhalmozási céltartalékon.
3. felkéri a polgármestert az Európa Belvárosa Program II. 1. Komplex akcióprogram
megvalósításához szükséges külső források felmérésére, melyről tájékoztassa a Képviselőtestületet.
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4. a határozat 2. pontja alapján a Rév8 Zrt.-t megbízza 2. és a 3. akcióprogram
kidolgozásával, a megvalósításához szükséges előkészítői feladatok ellátásával, az
akcióprogramokhoz kapcsolódó szerződések, megállapodások előkészítésével.
5. a határozat 4. pontja alapján felkéri a Rév8 Zrt-t a megbízási szerződés előkészítésére és
annak Képviselő-testület részére történő előterjesztésre.
Felelős: 1-4. pont esetén polgármester
5.pont esetén a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határidő:1., 2., 4. pont esetén 2013.február 27.
3. pont esetén a 2013. május havi első rendes képviselő-testületi ülés
5. pont esetén a 2013. március havi második rendes képviselő-testületi ülés
A Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály tájékoztatása alapján: az Európa Belvárosa
Program II. 1. Komplex akcióprogram megvalósításához szükséges külső források
felméréséről tájékoztatót készült a Képviselő-testület számára melyet 2013. április 17-én
tárgyalt.
A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: az Európa Belvárosa Program II. akcióprogramjai
jelenleg a Hivatal részéről átdolgozás alatt vannak, ezek véglegesítése után készíti el
Rév8 Zrt. az egyes akcióprogramok kidolgozására vonatkozó megbízási szerződést.

Javaslat a Bárka Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések
meghozatalára
68/2013. (II.27.)
A Képviselő-testület a művészeti tevékenység támogatása mint önkormányzati feladatra
tekintettel úgy dönt, hogy
1. a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.-vel kötött, a 81/2012.
(III.01.) számú határozattal elfogadott, és 426/2012. (XII. 06.) számú határozattal
módosított tagi kölcsönszerződés keretében nyújtott kölcsönösszeg késedelmes
visszafizetéséből eredő jogkövetkezményektől eltekint, azzal kapcsolatban követelést
nem kíván érvényesíteni.
2. a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.-vel kötött, a 97/2012.
(III.22.) számú határozattal elfogadott, és 426/2012. (XII. 06.) számú határozattal
módosított tagi kölcsönszerződés keretében nyújtott kölcsönösszeg késedelmes
visszafizetéséből eredő jogkövetkezményektől eltekint, azzal kapcsolatban követelést
nem kíván érvényesíteni.
3. elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást és egyben felkéri a
polgármestert a megállapodás aláírására.
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Felelős: 1.-3. pont esetében polgármester
Határidő: 1.-2. pont esetében 2013. február 27.
3. pont esetében 2013. március 13.
A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a megállapodás mindkét fél részéről aláírásra
került.

Javaslat a Budapest VIII., Bezerédi u. 3-5. épületek földszinti, és félszuterén összenyitott
helyiségeinek térítésmentes használatba adására oktatóközpont céljára a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére

69/2013. (II.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) 34666/A/32 hrsz alatt felvett, természetben a Budapest VIII., Bezerédi u. 3. sz. alatti,
forgalomképes, önkormányzati tulajdonú helyiséget és a 34667/A/1 hrsz. alatt felvett,
természetben a Budapest VIII., Bezerédi u. 5. sz. alatti forgalomképes, önkormányzati
tulajdonú helyiséget oktatási és kiképzési célra a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére oktatási központ és
önkéntes polgári védelmi szervezet működtetésének céljára határozatlan időre
ingyenesen használatba adja.
2.) Budapest VIII., Bezerédi u. 3. sz. alatti, földszinti, utcai bejáratú 67 m2 alapterületű, és
a Budapest VIII., Bezerédi u. 5. sz. alatti, félszuterén, utcai bejáratú 88 m2
alapterületű helyiségek összenyitásához és felújításához szükséges 7.100.000;
Ft+ÁFA beruházási keretet biztosít.
3.) felhatalmazza a Kisfalu Kft-t a határozat 2. pontjában foglalt beruházási szerződés
megkötésére és a beruházás lebonyolítására.
4.) felkéri a polgármestert, hogy a beruházási összeg 5%-át képező, azaz 355.000.Ft+ÁFA összegű bonyolítási díjra vonatkozó szerződést a Kisfalu Kft.-vel írja alá.
5.) a 2. pontban foglalt 7.100.000.-Ft+ÁFA összegű beruházási keret valamint a 3.
pontban foglalt 355.000.-Ft+ÁFA összegű bonyolítási díj pénzügyi fedezetét 11602
címen biztosítja.
6.) felkéri a polgármestert, hogy Budapest V., VI., VII., és IX. kerület Önkormányzataival
és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal vegye fel a kapcsolatot a beruházási
és a helyiség jövőbeni eseti igénybevétele során felmerülő költségek megosztása
céljából.
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7.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 6. pontjában foglalt
egyeztetések után a szerződés elkészítéséről és aláírásáról.
Felelős: 1-2. pont esetén polgármester
3. pont esetében Kisfalu Kft. ügyvezetője
4-7. pont esetében polgármester
Határidő: 1-2. pont esetén 2013. február 27.
3-4. pont esetében 2013. március 16.
5. pont esetén 2013. február 27.
6. pont esetén 2013. március 16.
7. pont esetén 2013. március 16.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: A beszerzési
eljárás megindult a Kisfalu Kft. bekérte az árajánlatokat a felújítási feladatokra. A
nyertes ajánlattevő a Thelien Kft. Az ajánlati ár 5.905.048,-Ft+Áfa. A vállalkozási
szerződés aláírása folyamatban van. A felújítási munkák bonyolítójaként a Kisfalu Kft.
díja a határozat értelmében ennek megfelelően 295.252,-Ft. A Vagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Ügyosztály levélben kereste meg a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Közép-pesti Kirendeltségének vezetőjét, hogy tegyen javaslatot az
üzemeltetési költségek optimalizálása érdekében.

Beszámoló az egyezségi tárgyalásokról a Védőháló Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Kft-vel kapcsolatosan
71/2013. (II.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) tudomásul veszi a Védőháló-Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.-vel folytatott
egyezségi tárgyalások sikertelenségét azzal, hogy továbbra is fenntartja a jogvita békés
és jóhiszemű rendezésére irányuló elvi szándékát.
2.) 136/2012. (IV. 19.) számú határozatának 4.) pontját, amelyben a felmondás
felfüggesztéséről döntött, visszavonja.
3.)

106/2012. (III. 22.) számú határozatában foglaltakat megerősítve a Védőháló-Paks
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel (székhely: 7030 Paks, Kishegyi út 1.) 2006.
január 16. napján, határozatlan időre kötött és módosított Együttműködési
Megállapodást szerződésszerűen felmondja azzal, hogy ettől függetlenül a jövőre
nézve jogfenntartással él, és fenntartja – amennyiben erre utaló tények merülnek fel - a
szerződés esetleges érvénytelenségével kapcsolatos nyilatkozattételi jogát.

4.) felkéri a polgármestert a 3. pont szerinti felmondás aláírására, és a felmondás
Védőháló-Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel történő közlésére.
Felelős: polgármester
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Határidő: 2013. március 08.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: az Együttműködési
Megállapodás felmondása a VHP Paks részére határidőben kiküldésre került.
A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a felmondás levél tervezetet elkészítettük és
átadtuk a Humánszolgáltatási Ügyosztálynak intézkedésre

Beszámoló az átláthatósági nyilatkozattételre felkért szervezetekről
74/2013. (III.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kisfalu Kft-nek az átláthatóságról nem nyilatkozó
szervezetekről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. március 6.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozatot követően újabb előterjesztést
készítettek a 2013. április 3-ai képviselő-testületi ülésre, mely elfogadásra került.

Fedezet biztosítása a „Budapest, VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát
képező lakó – üzemi épületek, háziorvosi rendelők, lakások, helyiségek, üres telkek körét
érintő közvetlen balesetveszély – elhárítási, gyorsszolgálati hibaelhárítási, karbantartási és
felújítási feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításához
75/2013. (III.06.)
1.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Budapest, VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat tulajdonát képező lakó – üzemi épületek, háziorvosi rendelők, lakások,
helyiségek, üres telkek körét érintő közvetlen balesetveszély-elhárítási, gyorsszolgálati
hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési
eljárás lebonyolításához a 2013. évi költségvetésben fenti tevékenységhez rendelt
kiadásokon túlmenően, 2014. évre 248.760 e Ft és 2015. év első felének
vonatkozásában további 124.380 e Ft összegre kötelezettséget vállal, a
lakóházműködtetési bevételek terhére.
2.)

A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy „Budapest, VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát
képező lakó – üzemi épületek, háziorvosi rendelők, lakások, helyiségek, üres telkek
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körét érintő közvetlen balesetveszély-elhárítási, gyorsszolgálati hibaelhárítási,
karbantartási és felújítási feladatainak ellátása érdekében” elnevezéssel a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Kisfalu Józsefvárosi
Vagyongazdálkodó Kft között létrejött és 2012. január 1-től hatályos Megbízási
szerződés 16. pontja alapján, a közbeszerzési eljárást készítse elő, és terjessze a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.
3.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. és 2015. évi költségvetés
tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: 1. pont esetében: polgármester
2. pont esetében: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 1. pont esetében: 2013. március 6.
2. pont esetében: 2013. március 25.
A Kisfalu Kft., tájékoztatása alapján: elkészült, az Önkormányzatnak megküldésre
került 2013. március 19-én.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 75/2013. (III.06.)
számú határozatában foglaltak a 9/2013. (II.22.) számú költségvetésről szóló
önkormányzati rendeletben a 11602 címen meg lettek tervezve, és a 2014., 2015. évek
költségvetésének tervezésekor figyelembe lesznek véve.
Javaslat közösségi kertek megvalósítására, működtetésére
76/2013. (III.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása, illetve önként vállalt
feladatként a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása céljából, közfeladatként:
a 35339 hrsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 24. szám alatti,
a 34934 hrsz. alatt felvett, természetben a Tolnai Lajos u. 23. szám alatti,
a 35463 hrsz. alatt felvett, természetben a Karácsony Sándor u. 29. szám alatti, valamint
a 35341 hrsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 28. szám alatti,
önkormányzati tulajdonban álló telkeket közösségi kertként, ingyenesen hasznosítja
2016. december 31-ig az e határozatban foglalt nyilvános pályáztatás útján. Jelen pályázat
tekintetében a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
versenyeztetési szabályzatról szóló 488/2012. (XII. 06) számú határozata az e
határozatban foglalt eltérésekkel értelemszerűen alkalmazható.

2.

e határozat 1. pontjában foglalt hasznosítás érdekében ingatlanonként nyilvános
pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:
-

a pályázat tárgya: az önkormányzat tulajdonában lévő, közművesítetlen, konténeres
művelésre alkalmas telekingatlanon, fának és bokornak, cserjének nem minősülő
zöldség- és gyümölcstermesztés céljából közösségi kert kialakítása, a VIII. kerületben
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lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek (a továbbiakban:
kerületi lakosok) részére,
- a pályázat alkalmazásában közösségi kert kialakításának/fenntartásának minősül a
telekingatlanon konténerek, termőföld, öntözőtartály biztosítása, továbbá az ingyenes
használók részére zárt területre történő bejutás rendjének biztosítása az ingyenes
használók és a kulcsok nyilvántartása, a használat legalább hetente egyszeri
alkalommal történő ellenőrzése,
- a pályázó tudomásul veszi, hogy alapesetben a vetőmagot és a művelési eszközöket a
kerületi lakosok, mint ingyenes használók biztosítják, azonban a pályázó igény szerint
saját döntésével ezek biztosítását is vállalhatja,
- a pályázó tudomásul veszi, hogy ingóságként olyan tároló lehetőséget biztosíthat a
telekingatlanon, amely elzárható módon lehetővé teszi a szerszámok és egyéb
eszközök tárolását,
- pályázó lehet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti
civil szervezet és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
szerinti egyház,
- a pályázó vállalja, hogy kerületi lakosok részére ingyenes használatot biztosít adott év
februártól – az első évben a civil szervezet általi birtokba vételt követően - októberig
terjedő időszakra a telkeken történő közösségi kert művelése céljából, amely a civil
szervezet általi hasznosítás időtartamának végéig tetszőleges alkalommal
meghosszabbítható,
- a pályázó tudomásul veszi, hogy figyelemmel az ingyenes hasznosításra az
önkormányzat bármely év december 31. napjára legkésőbb november 1-jéig közölt
írásbeli felmondással indoklás nélkül a szerződést felmondhatja,
- a pályázó tudomásul veszi, hogy a hasznosítással összefüggésben az önkormányzattal
szemben sem jogalap nélküli gazdagodás, sem egyéb jogcímen megtérítésre
semmilyen formában nem tarthat igényt,
- a pályázat nyertesével az önkormányzat ingyenes, közfeladat-ellátást szolgáló
hasznosítási szerződést köt, aki ez alapján biztosítja az általa tetszés szerint
kiválasztott kerületi lakosok részére az ingyenes telekrész (konténer) használatot,
- a pályázat nyertese a kerületi lakosokkal a telek (konténer) rész használatáról és
kiadott kulcsokról - a vonatkozó adatkezelési szabályoknak megfelelően nyilvántartást vezet, amely nem minősül szerződésnek,
3.

e határozat alapján mind a civil szervezeteknek történő hasznosításba adás, mind a civil
szervezetek általi természetes személyeknek történő használatba adás ingyenes, azzal,
hogy sem az önkormányzat, sem a civil szervezet egymással és a használó természetes
személyekkel szemben ellenszolgáltatásra nem tart és nem tarthat igényt.
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4.

e határozatban foglaltak szerint pályázati felhívást tesz közzé – 15 napos ajánlattételi
határidővel - és felkéri a jegyzőt a pályázat kiírására és lebonyolítására azzal, hogy a
pályázókat az alábbi értékelési rendszer alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat
elv szerint kell elbírálni
a.) előnyt élvez az a pályázó, aki a kerületi polgárok számára mennyiségileg és
minőségileg több/jobb felszerelést, működési feltételt biztosít a közösségi kert
megvalósítása céljából (+1-5 pont),
b.) előnyt élvez az a pályázó, aki hasonló közösségi kert programban már sikerrel részt
vett és ezt dokumentumokkal igazolja (+1 pont),
c.) előnyt élvez az a pályázó, aki egyéb társadalmilag hasznos tevékenységével
összekapcsolja a közösségi kertek működtetését (+1 pont)
d.) előnyt élvez az a pályázó, aki a kertészeti tevékenységgel kapcsolatosan folyamatos
segítséget nyújt az ingyenes használók részére (+2 pont).

5.

a) a pályázatok bírálatára 5 tagú bíráló bizottságot hoz létre, melybe kijelöli:
Zentai Oszkárt,
Kaiser Józsefet,
Jakabfy Tamást,
Pintér Attilát,
Soós Györgyöt,
a tagok díjazásban, tiszteletdíjban nem részesülnek.
b) a bizottság a pályázat(ok) nyertesé(ei)re javaslatot tesz a Képviselő-testület részére. A
kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa. A pályázat eredményéről a Képviselő-testület külön dönt.

6.

a határozat 1. pontja szerinti telkeken lévő kerítések helyreállítására és a telkek
lomtalanítására - a Kisfalu Kft. bonyolításában - a 11602 címen a rendkívüli karbantartási
keret terhére 400.000 Forintot biztosít.

Felelős: 1-3 pont, 5. pont esetében: polgármester
4. pont esetében: jegyző
6. pont esetében: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: 1., 2., 3., 5.a), 6. pont esetén 2013. március 06.
4. pont esetén 2013. március 31.
5.b) pont esetén a Bíráló Bizottság döntését követő első rendes képviselő-testületi
ülés
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a pályázati
felhívás közzétételre került a Polgármesteri Hivatal és a Kisfalu Kft. hirdetőtábláján, a
www. jozsefvaros.hu és a www. ingatlan.com honlapokon, a benyújtási határidő április
08-a 18 óra volt. Az Ügyosztály hiánypótlásra hívta fel a pályázatot benyújtókat.
A Kisfalu Kft., tájékoztatása alapján: a feladat elvégzése megtörtént.
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Javaslat FTC Sportsátor üzemeltetési feladatainak meghatározására
77/2013. (III.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

önként vállalt feladatként a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (Bp. 1089
Vajda Péter utca 25-31.) udvarán lévő sátorral befedett sportpályát és ahhoz kialakított
kiszolgáló létesítményeket 2013. július 31. napjáig a Józsefvárosi
Intézményműködtető Központ üzemelteti.

2.

amennyiben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az 1. pontban nevesített udvar
részbeni használati jogáról lemond a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ
javára, akkor a lemondást a Képviselő-testület elfogadja és felkéri a Józsefvárosi
Intézményműködtető Központ vezetőjét, hogy az alapító okirat módosításának
előkészítéséről
gondoskodjon
annak
érdekében,
hogy a
Józsefvárosi
Intézményműködtető Központ a piaci bérbeadási feladatok ellátását le tudja
bonyolítani.

3.

a határozat 1. pontjában foglalt üzemeltetési költségekre 3.470 e Ft fedezetet biztosít
az általános tartalék terhére.

4.

a 3. pontban foglaltak miatt
a. az Önkormányzat kiadás11107-01 cím Működési cél és általános tartalékon belül
az általános tartalék előirányzatát 3.470 e Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a
11108-02 cím finanszírozási működési kiadásokon belül az irányító szervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát ugyan ezen összeggel
megemeli a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ támogatása címen.
b. a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ bevételi 70103 cím finanszírozási
működési bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 3.470 e Ft-tal megemeli, ezzel
egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az 1.
pontban foglalt feladatok címen.

5.

felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2013. március 06.
2. pont esetén 2013. március 20.
3. és 4. és 5. esetében a 2013. évi költségvetés következő módosítása
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési Iroda
tájékoztatása alapján: a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ üzemeltetés céljából
részlegesen átvette a létesítményt. A gázszolgáltatás bekötése folyamatban van, mely
várhatóan 2013. május végéig megtörténik. A végleges átadás ekkor bonyolítható le. Az
üzemeltetésre történő pályáztatás májusban előkészítésre kerül.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 77/2013. (III.06.)
számú határozatában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testület
2013. évi május első ülésére készítendő költségvetési rendeletben kerül átvezetésre.
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Szükséges döntések meghozatala a KEOP-2012-5.5.0/A azonosító számú pályázathoz
78/2013. (III.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a 35/2013. (II.06.) számú képviselő-testületi határozat 1. pontja szerinti beruházási
összköltséget, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Környezet és Energia
Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos
átalakítása elnevezésű KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú - pályázati konstrukció
„Energiaracionalizálás Józsefvárosba” című pályázat tárgyában bruttó 115 890 551 Ft
beruházási összköltségre módosítja, amely költségvetés a pályázati konstrukció
keretében teljes egészében elszámolható (elszámolható költség bruttó 115 890 551 Ft)
és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges és a
hiánypótlások során felmerülő összes dokumentum aláírására.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2013. március 06.

2. a 35/2013. (II.06.) számú képviselő-testületi határozat és ezen határozat 1. pontja
alapján az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása
elnevezésű,
KEOP-2012-5.5.0/A
kódszámú
pályázati
konstrukciójára
„Energiaracionalizálás Józsefvárosba” című pályázat benyújtásához, a támogatási
kérelem pénzügyi finanszírozásához összesen bruttó 17 383 583 Ft összegű saját
forrást biztosít, amelyhez 98 506 968 Ft KEOP forrásból igényelhető támogatást
pályáz meg, a következő ingatlanok energiaracionalizálására:
-

Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda (1084 Budapest, Tolnai L. u. 7-9., hrsz.:
34803/1)

-

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda (1086 Budapest, Szűz u. 2., A. és B.
épület, hrsz.: 35263

-

Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda (1086 Budapest, Csobánc u. 5., hrsz.:
35908.)

-

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.; hrsz.: 35235)

3. a 35/2013. (II.06.) számú képviselő-testületi határozatot az alábbiakkal egészíti ki:
Az önkormányzati költségvetésben, valamint a 3 évre előre szóló költségvetési
tervében (gördülő tervezés) a teljes projekt összeg – adott évre jutó összegét – a
felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten
szerepelteti.
Felelős:
polgármester
Határidő:
2013. március 06.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 78/2013.(III.06.)
számú határozatában foglaltak a költségvetésről szóló 9/2013.(II.22). számú
önkormányzati rendeletben megtervezésre kerültek a 11601 címen.
A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: a teljes pályázati dokumentáció a
pályázati felhívásban foglaltak szerint 2013. február 11-én benyújtásra került.
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Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának elfogadására
79/2013. (III.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratot módosító okiratát, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratát az előterjesztés 1-2. sz.
mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja 2013. március 15-i hatállyal,

2.

felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 15.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a dokumentumok aláírása
határidőben megtörtént.

„Vállalkozási szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítása bírálóbizottság döntése alapján
83/2013. (III.13.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a „Vállalkozási szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a Prím Építő Kft. (székhely: 1083 Budapest, Illés u. 17. fsz. 2.), a KÉSZ Zrt.
(székhely: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.), a Jánosik és Társai Kft. (székhely: 1145
Budapest, Szugló u. 61-63. V/3.), a Stettin-Hungaria Magas- és Mélyépítőipari Kft. (9400
Sopron, Somfalvi u. 14.), az FK-RASZTER Zrt. (székhely: 3533 Miskolc, Felsőszinva u.
3.) ajánlattevők ajánlata érvényes.
2. a „Teleki téri piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
3. a közbeszerzési eljárás nyertese az FK-RASZTER Zrt. (székhely: 3533 Miskolc,
Felsőszinva u. 73.), mivel az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.,
mivel a második legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
4. a „Teleki téri piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött közbeszerzési szerződésben a műszaki ellenőri
feladatok ellátásával megbízza a Kisfalu Kft-t, 4.350.000,- Ft + Áfa összegű díjazással.
5.

a határozat 4. pontja alapján felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét, hogy a műszaki ellenőri
feladatokra vonatkozó szerződést jóváhagyás céljából terjessze a Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság elé.
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6. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő
módosításánál vegye figyelembe.
Felelős:
Határidő:

1-4., 6. pont esetén polgármester
5. pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezetője
1-4. pont esetén 2013. március 13.
5. pont esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április havi
első ülése
6. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály tájékoztatása alapján: az FK RASZTER Zrtvel a Teleki téri piac kivitelezési munkáira a vállalkozási szerződés aláírásra került 2013.
április 2-án.
A Kisfalu Kft.tájékoztatása alapján: 332/2013. (IV.08.) sz. Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság határozat alapján megkötik a szerződést.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: határozatában foglaltak esetében a
költségvetés módosítása a Képviselő-testület 2013. évi május első ülésére készítendő
költségvetési rendeletben kerül átvezetésre.

Javaslat a Magdolna Negyed Program III. pályázat megvalósításához kapcsolódó döntések
meghozatalára
84/2013. (III.13.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.
elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal, a Magdolnanegyed Program III. – KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú – Támogatási
Szerződés 9. sz. mellékletét képező, Projekt szintű közbeszerzési terv 1. sz.
módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 13.
2.

felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti közbeszerzési terv
módosítást változás bejelentés keretében jelezze a Pro Regio Nonprofit Közhasznú
Kft. felé és felhatalmazza a polgármestert a változás bejelentő aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 20.

3.

a) elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Józsefvárosi Önkormányzat
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát, mely 2013. március 14-én lép hatályba.
b) felhatalmazza a polgármestert a Szabályzat aláírására és a honlapon történő
megjelentetésére.
Felelős: polgármester
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Határidő: 2013. március 14.
A Rév8 Zrt., tájékoztatása alapján: a Támogatási Szerződés 9. számú mellékletét
változás bejelentés formájában Rév8 Zrt. megküldte a Pro Régió Zrt-nek, ami a Pro
Régió által elfogadásra került.

Ideiglenes bizottság létrehozása képfelvétellel történt megfigyelések törvényességének
vizsgálatára
85/2013. (III.13.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 2011-2012.
évi kamerahasználati gyakorlatának kivizsgálása érdekében tegyen bejelentést a
rendőrhatóságnál, és ezt követően a rendőrségi eljárás eredményétől függően
terjesszen be tájékoztatót a Képviselő-testület elé.
2.) különösen az alábbi kérdések körében tegyen a polgármestert bejelentést:
a) Milyen célból és felhatalmazás alapján, hogyan kerültek beszerzésre a Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: intézmény) kamerái?
b) Készültek-e az intézmény vezetőinek felhatalmazásával vagy azok tudta nélkül
képfelvételek a 2011-2012. évben?
c) Milyen célból kezdett az intézmény kamerákat használni?
d) Közreműködtek-e a Józsefvárosi Önkormányzat vagy az önkormányzati
intézmények dolgozói a közérdekű bejelentésben kifogásolt kamerafelvételek
elkészítésében?
e) Fel van-e jogosítva az önkormányzat vagy annak intézménye arra, hogy
alkalmazottai közreműködésével megfigyelési célú képfelvételeket készítsen az
alkalmazottakról?
f) Ha igen, milyen jogszabályok tették lehetővé ilyen képfelvételek elkészítését?
g) Ha nem, milyen jogszabályokat szegett meg az intézmény?
h) Az intézmény részéről kicsoda, mikor, milyen módon, kinek az utasítására
készített képfelvételeket?
i) Mi volt az intézményi képfelvétel készítésének célja, milyen módon kerültek, és ki
által kijelölésre a megfigyelendő személyek?
j) A felvételek léte, tartalma és megőrzése megvalósít-e jogsértést, ha igen mely
jogszabályok tételes megsértésére került sor?
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a rendőrégi bejelentést 2013. március 22-én
továbbítottuk a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságára.
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Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/A. sz. alatti társasház felújítására
89/2013. (III.20.)
A Képviselő-testület a lakosság önszervező közösségeinek támogatása, a településfejlesztés,
és a lakásgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokra tekintettel úgy dönt, hogy
1.)

saját költségére legfeljebb bruttó 9.000,0 e Ft-ot biztosít 11705 címen tervezett
társasházak felújításának támogatására nyújtott kölcsönök 40.000 e Ft-os előirányzatából,
a jelen határozatban foglalt feltételekkel a Budapest, VIII. kerület Práter u. 20/A. szám
alatti Társasház épület felújítására.

2.) felkéri a Rév8 Zrt-t a Kisfalu Kft. közreműködésével, hogy az 1.) pontban említett
felújítás megvalósítása érdekében a felújítás okául szolgáló garanciális, jótállási,
szavatossági igényeket, valamint az 1.) pontban nevesített összeg felhasználásának
lehetséges jogcímeit, a közbeszerzési/beszerzési eljárások lefolytatásának
szükségességét tekintse át, és ennek eredményétől függően készítse elő a Társasházzal
kötendő megállapodás(ok) tervezetét és terjessze a Képviselő-testület elé.
3.) felkéri a Rév8 Zrt-t a Kisfalu Kft. közreműködésével, hogy
a) a 2.) pontban foglaltak végrehajtását megelőzően szólítsa fel a kivitelezőt a fennálló
szerződéses, garanciális, szavatossági és jótállási kötelezettségeinek teljesítésére tíz
napos határidőt adva.
b) a határidő eredménytelen leteltét követően kezdje meg a 2.) pontban foglaltak
végrehajtását, és tegyen javaslatot a kivitelezővel szembeni esetleges jogi lépések
megtételére, annak érdekében, hogy az 1.) pontban meghatározott összeg a kivitelezőtől
behajtásra kerüljön.
4.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltakról tájékoztassa a
Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/A sz. alatti társasházat.

5.)

felkéri a polgármestert, hogy a 2.) – 3) pontban foglaltak végrehajtását követően, a
költségvetés módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: 1.), 4.), 5.) pontok tekintetében: Polgármester
2.), 3.) pontok tekintetében: Rév8 Zrt., Kisfalu Kft.
Határidő: 1.), 5.), pontok tekintetében 2013. június 30-ig
2.), 3.b.) pontok tekintetében a Képviselő-testület 2013. május havi első rendes
ülése
3.a.), 4.) pont tekintetében 2013. március 31.
A Rév8 Zrt., tájékoztatása alapján: a szavatossági igények érvényesítése egyeztetés alatt
van, ennek eredményéről Rév8 Zrt. a május havi testületi ülésen tud beszámolni.
A Kisfalu Kft., tájékoztatása alapján: végrehajtást a RÉV 8 Zrt. indítja Kisfalu Kft.
közreműködésével, az erre vonatkozó megállapodás elkészítése, aláírása folyamatban
van a Rév 8 Zrt. kezelésében.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: Budapest
VIII. kerület, Práter u. 20/A sz. alatti társasház lakói részére a 89/2013. (III.20.)
Képviselő-testületi döntésről a tájékoztató levél postázásra került.
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A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak költségvetésben
történő átvezetéséhez további képviselő testületi döntés szükséges a határozat 5. pontja
alapján.

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. MNP III. Feladat-ellátási szerződésének
módosítása
90/2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, az Önkormányzat és a Józsefvárosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft. közötti, Magdolna Negyed Program III. program
szerinti projektmegvalósító szervezeti feladatai tárgyú Feladat-ellátási szerződés 1. sz.
módosítását.
2. felkéri a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés 1. sz. módosításának aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 20.
A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: a Feladat-ellátási szerződés a Magdolna
Negyed Program III. szerződéskötési folyamatának megfelelően megküldésre került a
projektmenedzsernek, aki ellenőrzés után továbbította a Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet részére. A szerződésmódosítás aláírása 2013. április 18-ig
megtörténik.
A Budapest VIII., Vajdahunyad u. 5. szám alatti telekingatlanra kikötött visszavásárlási
jog gyakorlására vonatkozó javaslat
91/2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 5. szám alatti, 35602 hrsz-ú, 1479 m2 alapterületű telek
visszavásárlására 110.000.000,- Ft összeget különít el.
2.) az 1. pontban meghatározott vételárból 86.614,2 e Ft-ot a 2012. évi szabad
pénzmaradvány terhére biztosít.
3.) a 11602 címen önként vállalt feladat bevételi áfa visszaigénylés előirányzatát, valamint a
kiadás felhalmozási kiadáson belül az áfa előirányzatát 23.385,8 e Ft-tal megemeli.
4.) felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásánál és
felhasználásánál, valamint a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosításánál a 1-3.
pontban foglaltakat vegye figyelembe.
5.) a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 5. szám alatti, 35602 hrsz-ú, 1479 m 2 alapterületű
telekre, az Önkormányzat javára 2013. március 26-ig bejegyzett visszavásárlási jogával a
6.) pontban foglaltak szerint élni kíván.
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6.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az Önkormányzat visszavásárlási igényét a tulajdonos felé
jelentse be azzal, hogy a visszavásárlási jog gyakorlásának és az igény bejelentésének az a
feltétele, hogy az a bejelentés időpontjában ismertek szerint – az általában elvárhatóság és
a gondos eljárás követelménye alapján – vagyoni előnyt eredményezzen az Önkormányzat
számára.
Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. március 20., 4. pont esetében 2013. május első testületi ülésének időpontja
A Kisfalu Kft.tájékoztatása alapján: a visszavásárlási jogról szóló nyilatkozatot átadták
az ügyfélnek 2013. március 22. napján.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 91/2013. (III.20.)
számú határozatában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testület
2013. évi május első ülésére készítendő költségvetési rendeletben kerül átvezetésre.

Javaslat a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló
57/2007. (X.16.) önk. rendelet módosítására
92/2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, tájékoztassa Budapest Főváros
Kormányhivatalát az 57/2007.(X.16.) önkormányzati rendelet 6/B. § (8) bekezdésének
harmadik mondata vonatkozásában tett törvényességi felhívása nyomán tett intézkedésről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 29.
A Hatósági Ügyosztály tájékoztatása alapján: a kormányhivatal határidőben megkapta
a választ a rendelet módosítás kapcsán.

Javaslat a Józsefvárosi Közterületi és Parkolási Rendészettel kapcsolatos döntések
meghozatalára
94/2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

a) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatnál 2013. április 30-i hatállyal megszünteti
a Józsefvárosi Jófiúk Szolgálat elnevezésű egységet és ettől az időponttól megszűnik a
költségvetési szerv ezen feladata, és ezen feladatot 2013. május 01. napjától a
Józsefvárosi Közterület-felügyelet látja el.
b) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 2013. május 1-jén az a) pont szerinti
feladatellátást biztosító eszközöket ingyenesen átadja a Józsefvárosi Közterület-felügyelet
részére. Az átadás-átvétel lebonyolítására felkéri a költségvetési szervek vezetőit.
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2.

a határozat 1. pontja alapján 2013. május 1-jétől kijelöli a Józsefvárosi Közterületfelügyelet telephelyként a Déri Miksa u. 3. szám alatti ingatlant.

3.

a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat engedélyezett létszámát 2013. május 1-től 20
fővel csökkenti (80102 cím önként vállalt feladat), így a költségvetési szerv
engedélyezett létszáma 135 főről 115 főre módosul.

4.

a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 2013. évi költségvetését az előterjesztés 1.
számú és az 1/b. számú melléklete szerint módosítja.

5.

a Teleki László téri ideiglenes piac őrzésére 2013. május 01-től 2013. december 31-ig
9.053,0 e Ft-ot biztosít a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésén belül.

6.

a Közterület- felügyelet engedélyezett létszámát 2013. május 1. napjától 20 fővel (30104
cím önként vállalt feladat) 20 fővel megemeli, így az költségvetési szerv engedélyezett
létszáma 138 főről 158 főre módosul.

7.

a Közterület-felügyelet 30104 cím finanszírozási bevételen belül a működési
irányítószervi támogatásként folyósított fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát
40.096 e Ft-tal, a felhalmozási irányító szervi támogatásként folyósított fizetési számlán
történő jóváírás előirányzatát 1.143 e Ft-tal megemeli.

8.

a Közterület-felügyelet 301041 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 23.448 e Ft-tal,
a munkáltatót terhelő és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10.524 e Ft-tal, a dologi
előirányzatát 6.124 e Ft-tal, a felhalmozás előirányzatát 1.143 e Ft-tal megemeli.

9.

felkéri a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Közterület-felügyelet vezetőjét,
hogy a feladat átszervezésével érintett munkavállalók ügyében a Munka Törvénykönyve
és a Kjt. szerint szabályozott személyügyi lépéseket tegyék meg.

10. felkéri a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Közterület-felügyelet vezetőjét a
határozat 1. pontja szerinti alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzat
módosításának előterjesztésére a Képviselő-testület 2013. április havi második rendes
ülésére.
11. a 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet 14. sz. melléklet 2/1/1. sorszámú pontja, 30101
címen a Német u. 17-19. szám alatti ingatlan hátsó épületrészének felújítására
vonatkozóan 30.000 e Ft felújítási kiadás előirányzatát a zárolás alól feloldja, ezzel
egyidejűleg a 11705 címen az egyéb felhalmozási kiadáson belül a felhalmozásra,
felújításra nyújtott kölcsönök előirányzatából 30.000 e Ft-ot zárol.
12. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 4., 7., 8., 11. pontjában foglaltakat a költségvetés
következő módosításánál vegye figyelembe.
13. a határozat 11. pontjában szereplő építési beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárás
lefolytatására felkéri a Józsefvárosi Közterület-felügyelet Igazgatóját.
Felelős:

1.a), 2- 8., 11-12. pont esetén polgármester
1.b), 9-10. pont esetén a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat és a
Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetője
13. pont esetén a Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetője

Határidő:

1. pont esetén 2013. április 30. és 2013. május 01.
2-8. pont esetén 2013. május 01.
9. pont esetén 2013. március 20.
10. pont esetén a Képviselő-testület 2013. április havi második rendes ülése
11. pont esetén 2013. március 20.
12. pont esetén a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása
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13. pont esetén a közbeszerzési eljárás megindítására 2013. március 20.
A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: a 9. pont alapján a
vonatkozó személyügyi döntések előkészítése a JVSZ részéről megtörtént. A 10. pontban
szereplő alapító okirat és SZMSZ a JVSZ részéről előkészítés alatt, a vonatkozó
előterjesztés és módosítások elkészítésre, továbbításra kerültek a hivatal részére. A
jelenlegi tervek szerint az anyag a 2013. május 8-i képviselő-testületi ülésen kerül
napirendre. Az 1.b. pont szerinti átadás-átvétel lebonyolítására a szükséges egyeztetések
alapján az előzetes intézkedés megtörtént.
A Józsefvárosi Közterület-felügyelet tájékoztatása alapján: a Jófiúk Szolgálat elnevezésű
szervezeti egység átvétele folyamatban van, a JVSZ vezetésével az egyeztetések zajlanak.
A JKF költségvetésének módosítása a költségvetésről szóló rendelet soron következő
módosításánál fog megtörténni.
Az SZMSZ módosításáról az aljegyzői kabinettel egyeztetés van folyamatban, a
Józsefvárosi Jófiúk Szolgálat elnevezésű szervezeti egység átvétele 2013. május 1.
napjával esedékes, ezzel a változással egységes szerkezetben javasolt a JKF SZMSZ-nek
módosítása.
A beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás folyamatban van.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapján:
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 942013. (III.20.)
számú határozatában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testület
2013. évi május első ülésére készítendő költségvetési rendeletben kerül átvezetésre.
Tájékoztató a Golgota téri Szent István-i kettős kereszt pályázat elbírálásáról
95/2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
4. elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Támogatási szerződés és
melléklete tartalmi elemeit.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.03.20.
5. felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Támogatási
szerződés és mellékleteinek aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013.03.21.
6. felkéri a polgármestert a pályázat tárgyát képező, Golgota téren elhelyezendő Szent
István-i kettős kereszt megvalósítása során keletkező dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
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Határidő: 2013.09.10.
A Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a támogatási
szerződés 2013. március 22-én aláírása megtörtént és a támogató felé eljuttatásra került.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 95/2013. (III.20.)
számú határozatában foglaltak az ügyosztály részéről külön intézkedést nem igényelnek.

Javaslat óvodavezetői pályázatok kiírására
96/2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
1.) az alábbi óvodavezetői pályázati kiírásokat jelenteti meg:
1.a.)
munkahely:
a beosztás megjelölése:
a megbízás időtartama:
a megbízás
kezdő
napja
megszűnésének időpontja:
a megbízás feltételei:

a pályázat formája:

benyújtásának határideje:
benyújtásának módja:

Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda
1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.
óvodavezető
5 év
és 2013. augusztus 01. – 2018. július 31.
Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat.
A pályázatokat 1 példányban, írásban kell
benyújtani, mely tartalmazza a pályázó szakmai
önéletrajzát, a vezetői programot és a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
A pályázatban kiemelten jelenjen meg a kerület
jellegéhez igazodó pedagógiai koncepció és az
intézmény menedzselésére irányuló vezetői
elképzelés.
A
kormányzati
személyügyi
igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való
megjelenéstől számított 30 nap
A pályázatot Józsefváros Önkormányzata
Polgármesterének címezve (1082 Budapest,
Baross u. 63-67.) zárt borítékban postai úton
történő megküldéssel vagy személyesen a
Humánszolgáltatási
Ügyosztályon
(1082
Budapest, Baross u. 63-67. III. emelet 301.),
vagy elektronikus úton a Jegyző részére a
jegyzo@jozsefvaros.hu e-mail címen keresztül
lehet benyújtani.
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Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óvodavezetői
pályázat”.
A
pályázatok
elkészítéséhez
szükséges
tájékoztatás kérhető:
Józsefvárosi
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
Humánszolgáltatási
Ügyosztály,
Humánkapcsolati Iroda,
Kincses Ibolya irodavezető, telefon: 459-2197
a pályázat elbírálásának határideje:
a pályázat benyújtásának határidejétől számított
90 nap
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró fenntartja magának a jogot,
hogy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.
1.b.)
munkahely:
a beosztás megjelölése:
a megbízás időtartama:
a megbízás
kezdő
napja
megszűnésének időpontja:
a megbízás feltételei:

a pályázat formája:

benyújtásának határideje:
benyújtásának módja:

Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda
1081 Budapest, Kun u. 3.
óvodavezető
5 év
és 2013. augusztus 01. – 2018. július 31.
Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett
intézményvezetői
szakképzettség,
legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat.
A pályázatokat 1 példányban írásban kell
benyújtani, mely tartalmazza a pályázó szakmai
önéletrajzát, a vezetői programot és a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
A pályázatban kiemelten jelenjen meg a kerület
jellegéhez igazodó pedagógiai koncepció és az
intézmény menedzselésére irányuló vezetői
elképzelés.
A
kormányzati
személyügyi
igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való
megjelenéstől számított 30 nap
A pályázatot Józsefváros Önkormányzata
Polgármesterének címezve (1082 Budapest,
Baross u. 63-67.) zárt borítékban postai úton
történő megküldéssel vagy személyesen a
Humánszolgáltatási
Ügyosztályon
(1082
Budapest, Baross u. 63-67. III. emelet 301.),
vagy elektronikus úton a Jegyző részére a
jegyzo@jozsefvaros.hu e-mail címen keresztül
lehet benyújtani.
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óvodavezetői
pályázat”.
A
pályázatok
elkészítéséhez
szükséges
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tájékoztatás kérhető:
Józsefvárosi
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
Humánszolgáltatási
Ügyosztály,
Humánkapcsolati Iroda,
Kincses Ibolya irodavezető, telefon: 459-2197
a pályázat elbírálásának határideje:
a pályázat benyújtásának határidejétől számított
90 nap
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró fenntartja magának a jogot,
hogy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.
2.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében foglaltak
alapján nyilvános pályáztatás lefolytatása nélkül egyetért a Szivárvány Napközi Otthonos
Óvoda (1083 Budapest, Szigony u. 18.) vezetője, Matisz Lászlóné ismételt vezetői
megbízásával 5 évre szólóan, a 2013. augusztus 01. – 2018. július 31. napjáig terjedő
időszakra.
3.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1.a.) és 1.b.) pontja szerinti
pályázati felhívás megjelentetéséről a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó
szerv internetes oldalán, a Józsefvárosi Önkormányzat internetes honlapján, az Oktatási és
Kulturális Közlönyben.
4.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában kiírt pályázatok elbírálására,
valamint a határozat 2. pontjában meghatározott óvodavezetői megbízásra vonatkozó
javaslatot terjessze be a Képviselő-testület 2013. júliusi 1. rendes ülésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 1.) és 2.) pont esetében 2013. március 20.
3.) pont esetében: 2013. március 31.
4.) pont esetében: a Képviselő-testület 2013. júliusi 1. rendes ülése
A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: 3.
pontra: A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda 2013. március 25-én
intézkedett a pályázati felhívások megjelentetése ügyében.

Javaslat használati szerződés megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
97/2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
1. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest VIII. Tankerület székhelyét a
Budapest VIII. Baross. u 63-67. ingatlanban biztosítja addig az időpontig, amíg a
Tankerület végleges elhelyezésére sor kerül. Felkéri a polgármestert, hogy tegyen
javaslatot a KIK Budapest VIII. Tankerület végleges elhelyezésére a Képviselőtestület 2013. május havi 1. ülésére,
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2. felhatalmazza a Józsefvárosi Intézményműködtető Központot az ingyenes használatba
került ingatlanrészek - a Képviselő-testület 453/2012. (XII.12.) sz. határozatával
jóváhagyott átadás-átvételi megállapodás 7. sz. melléklete szerinti – hasznosítására.
Ezzel egyidejűleg felkéri a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetőjét az
érdekeltségi szabályzat kidolgozására, valamint az intézmény módosított Szervezeti és
Működési Szabályzatának elkészítésére, felkéri a polgármestert az érdekeltségi
szabályzat, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának Képviselőtestület elé terjesztésére,
3. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék előirányzatából 2.998,7 e Ft-ot átcsoportosít,
az önkormányzat kiadás 11201 cím önként vállalt feladatok dologi előirányzatára
1.398,7 e Ft-ot - iskolai tanévnyitó rendezvény 300,0 e Ft, tankerületi mobilszámla
48,7 e Ft, iskolai kiemelkedő rendezvények, országos versenyek támogatása 1.050,0 e
Ft – 11104 cím önként vállalt feladat személyi juttatás előirányzatára 1.260,0 e Ft-ot,
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 340,0 e Ftot pedagógusok kerületi törzsgárda jutalma címén,
4. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék előirányzatát 2.701,8 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási működési
kiadási előirányzaton belül irányító szervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása önként vállalt feladat előirányzatára,
5. a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 70103 cím önként vállalt feladatokon
belül a finanszírozási működési bevételek irányító szervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás
dologi előirányzatát - gyógyszer beszerzés 500,0 e Ft, mobilszolgáltatás 877,8 e Ft,
internet szolgáltatás 1.000,0 e Ft, irodaszer beszerzés 324,0 e Ft - 2.701,8 e Ft-tal
megemeli,
6. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál
a határozatban foglaltakat vegye figyelembe,
7. elfogadja az Önkormányzat és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
kötendő használati szerződés tervezet fő tartalmi elemeit, és felhatalmazza a
polgármestert a KIK-el történő egyeztetést követően a használati szerződés végleges
tartalmának összeállítására és aláírására.
Felelős: 1., 3., 4., 5., 6., 7. pont: polgármester
2. pont: elkészítésért: JIK vezetője, előterjesztéséért polgármester
Határidő: 1. pont: 2013. május 15.
2. pont: 2013. májusi első képviselő-testületi ülés
3., 4., 5. pont: 2013. március 20.
6. pont: 2013. június 30.
7. pont: 2013. március 31.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 97/2013. (III.20.)
számú határozatában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testület
2013. évi május első ülésére készítendő költségvetési rendeletben kerül átvezetésre.
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A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a használati szerződés
egyeztetése megtörtént a Budapest VIII. Tankerület igazgatójával.

Javaslat a SODEXO Magyarország Kft-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában kötött
vállalkozási szerződés módosítására
98/2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) elfogadja a SODEXO Magyarország Kft-vel közoktatási étkeztetés tárgyában 2007.
augusztus 02. napján kötött vállalkozási szerződés módosítását a határozat 1. számú
mellékletét képező tartalommal,
2.) felkéri a polgármestert a határozat 1.) pontja szerinti vállalkozási szerződés módosítás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 31.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a vállalkozási szerződés
módosítása aláírásra került. (A Vállalkozó részéről 2013. március 29-én, Önkormányzat
részéről 2013. április 10-én került aláírásra.)

Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának kiírására
100/2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ intézményvezetői álláshelyére
vonatkozó pályázati felhívást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal,
2. a határozat 1. pontja szerinti pályázat lebonyolításához 3 tagú értékelő bizottságot hoz
létre, mely tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:
Sántha Péterné
Zentai Oszkár
Pintér Attila
3.

felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 1. pont szerinti pályázati felhívás
megjelentetéséről a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán, a Józsefvárosi Önkormányzat internetes honlapján,

4. felkéri a polgármestert, hogy az értékelő bizottság javaslata alapján, az 1. pont szerinti
vezetői pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést nyújtsa be a Képviselő-testület
szeptemberi első ülésére.
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Felelős:
1-4. pont esetén: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetén: 2013. március 20.
3. pont esetén: 2013. április 5.
4. pont esetén: a Képviselő-testület szeptemberi első ülése.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: 3.
pontra: Az 1. pont szerinti pályázati felhívás megjelent a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, valamint a Józsefvárosi
Önkormányzat internetes honlapján.

Javaslat polgármesteri és alpolgármesteri keret terhére történő támogatások elbírálására
101/2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elszámolási kötelezettség mellett támogatja a Rákóczi
Szövetséget (székhely: 1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV./1.) bruttó 200.000 Ft összegben
a Tormay Cécile Kör által rendezett „90 éves a Napkelet, Magyar Örökségünk” című irodalmi
pályázat finanszírozása céljából.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 20.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a szerződés az Ügyfélnél van
aláíráson.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 101/2013. (III.20.)
számú határozatában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testület
2013. évi május első ülésére készítendő költségvetési rendeletben kerül átvezetésre.
102/2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) támogatja a VIII. kerület Scheiber Sándor u. 3. számú társasházat 1.200,0 e Ft összegben a
társasház liftjének felújítása érdekében.
2.) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry
Attila alpolgármesteri saját keret előirányzatáról 1.200,0 e Ft-ot átcsoportosít az 1. pontban
foglalt támogatás címén a kiadás 11105 cím felhalmozás (felújítás) célú átadott pénzeszköz
előirányzatára.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 20.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: az Ügyosztályosztály részéről
intézkedést nem igényel.
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A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 102/2013. (III.20.)
számú határozatában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testület
2013. évi május első ülésére készítendő költségvetési rendeletben kerül átvezetésre.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a támogatási
szerződés előkészítése megtörtént, aláírása folyamatban van

103/2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. támogatja a Losonci Téri Általános Iskola „Nagy Vagy” TV2 vetélkedő elődöntőjében
való részvételét Józsefvárosi Önkormányzat nevére kiállított számlával való elszámolással
bruttó 140.000.- Ft összegben.
2. elszámolási kötelezettség mellett támogatja az Erkel Ferenc Vegyeskar (székhely:
Szentkirályi u. 26.; adószám: 18006908-1-42; képviseli: Dr. Cseri Zsófia) tavaszi 2 napos
(2013. május 11-12.) koncertturnéját, melynek állomásai Mohács és Székesfehérvár bruttó
200.000.- Ft összegben.
3. támogatja a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda, a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda és
a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda részvételét az „Ovi-Zsaru” programban egyenként
bruttó 13.970.- Ft összegben.
4. a) jelen határozat 1-3. pontjában és a 101/2013.(III.20.) sz. határozatban foglaltak miatt az
Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sántha
Péterné alpolgármesteri saját keret elő-irányzatáról összesen 582,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11201 cím dologi előirányzatára 140,0 e Ft-ot jelen határozat 1. pontjában, a 11105
cím működési célú átadott pénzeszköz elő-irányzatára 400,0 e Ft-ot jelen határozat 2.
pontjában és a 101/2013.(III.20.) sz. határozatban a 1108-02 cím finanszírozási működési
kiadáson belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
előirányzatára 42,0 e Ft-ot jelen határozat 3. pontjában foglalt célokra,
b) a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím bevétel finanszírozási működési
bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán
történő jóváírás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 14,0 e Ft-tal céljelleggel
megemeli,
c) a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím bevétel finanszírozási működési
bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán
történő jóváírás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 14,0 e Ft-tal céljelleggel
megemeli,
d) a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím bevétel finanszírozási működési
bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán
történő jóváírás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 14,0 e Ft-tal céljelleggel
megemeli.
5. a) támogatja a Bolyai Pedagógiai Alapítványt (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 48.
3/5.; adószám: 18821402-1-42; képviseli: Dr. Zárug Péter Farkas elnök) 2.000,0 e Ft
összegben a III. Tudományfesztivál megrendezése céljából,
b) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr.
Sára Botond alpolgármesteri saját keret előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az 5.
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a) pontban foglalt támogatás címén a kiadás 11105 cím működési célú átadott pénzeszköz
előirányzatára.
c) támogatja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Kirendeltségét 200,0
e Ft összeggel a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megrendezése céljából.
d) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr.
Sára Botond alpolgármesteri saját keret előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít az 5. c)
pontban foglalt támogatás címén a kiadás 11105 cím működési célú támogatás
államháztartáson belülre előirányzatára.
6. a) támogatja a VIDEOPARTNER Videófeliratozó és Műsorgyártó Kft-t (székhely:
Budapest, 1052 Apáczai Csere János u. 1., képviselő: Juhász Sándor, adószám: 107481072-41) bruttó 190,5 e Ft-al az Elment az Öszöd című film bemutatójának megszervezése
céljából.
b) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr.
Kocsis Máté polgármesteri saját keret előirányzatáról 190,5 e Ft-ot átcsoportosít a 6. a)
pontban foglalt támogatás címén a kiadás 11105 cím működési célú átadott pénzeszköz
előirányzatára.
7. felkéri a polgármestert, hogy a 101-103/2013.(III.20.) sz. határozatokban foglaltakat az
önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.
8. felkéri a polgármestert a 101-102/2013.(III.20.) sz. határozatokban, valamint jelen határozat
2., 5, 6. pontja szerinti támogatási szerződések aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-6. pont esetében 2013. március 20.
7. pont esetében önkormányzat 2013. évi költségvetésének következő módosítása
8. pont esetében 2013. március 31.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a szerződés aláírásra került
2013.04.10-én.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 103/2013. (III.20.)
számú határozatában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testület
2013. évi május első ülésére készítendő költségvetési rendeletben kerül átvezetésre.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: 5. c) d)
pontokkal kapcsolatban az adományozási szerződés aláírásra került, az utalás
megtörtént és a rendezvény sikeresen megtartásra került.

Javaslat a LÉLEK Program jövőbeni ellátására
104/2013. (III.20.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1.

kifejezi azon szándékát, hogy 2013. július 01. napjától a LÉLEK-Program végrehajtásának
központjának, feladatellátó helyének - a hajléktalanok foglalkoztatásával kapcsolatos
feladat kivételével – a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat helyett a Józsefvárosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központot kívánja kijelölni,

2.

felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti feladat átadás-átvétel
végrehajtására vonatkozó intézkedési javaslatot, valamint a LÉLEK-Program jövőbeni
működtetésére vonatkozó javaslatot terjessze be a Képviselő-testület 2013. áprilisi 2.
rendes ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében 2013. július 01.,
2. pont esetében a Képviselő-testület 2013. áprilisi 2. rendes ülése
A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: az elvi döntésen
túlmenően a JVSZ további konkrét (határidős) faladatokat nem kapott. Ezzel együtt a
kérdésben érintett szervezetek képviselőivel az előkészítő tárgyalások folyamatban
vannak.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a feladatátadás érdekében az
érintett intézményekkel az egyeztetés folyamatban van. Az előterjesztés a Képviselőtestület 2013. május 1. rendes ülésére kerül beterjesztésre.

Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására a váltó átalakítása miatti hitel felvétel
tárgyában
107/2013. (III.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt
1) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.
§ (5) bekezdése alapján a 2014-2027. évben lejáró 17.571.484 CHF névértékű váltót –
15.832.242 CHF tőke, 1.739.242 CHF kamat - átalakítja fejlesztési célú hitellé.
2)

a határozat 1. pontja szerinti átalakítás érdekében közbeszerzési eljárást indít
15.832.242 CHF fejlesztési célú hitel felvételére.

3) jóváhagyja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező „Hitel nyújtása Józsefvárosi
Önkormányzat számára váltó átalakítására” tárgyú ajánlattételi felhívást és
dokumentációt.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 27.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a közbeszerzési eljárás megindult.
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Javaslat a Magdolna Negyed Program III. Támogatási Szerződésének módosítására

108/2013. (III.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal, a KMOP-5.1.1/B12-k-2012-0001 projektazonosító, Budapest-Józsefváros, Magdolna-negyed program
III – KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú – Támogatási Szerződés
-

1. sz. mellékletét képező „A Projekt elszámolható költségei”,
10. sz. mellékletét képező a „Projekt tevékenységeinek ütemezése”,
11. sz. mellékletét képező „A Projekt kifizetési ütemezése”

módosítását és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 27.
2. elfogadja az 1. pont szerinti Támogatási Szerződés záradékkal történő kiegészítését az
alábbi tartalommal:
„A kedvezményezett a jelen Záradék aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a
Támogatási Szerződésben vállalt kifizetési igénylések és előleg-elszámolások
benyújtásának ütemezése tekintetében – a negyedéves bontásban vállalt teljes összeg
igényléséhez viszonyítottan – 20 napot meghaladó késedelembe esik, akkor az ÁSZF
7.6. a) pontja1 alapján a Támogató eláll a Szerződéstől.
A kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a havi bontású
cselekvési ütemtervben megjelenített tevékenységek késedelme alapján egyértelműen
megállapítható, hogy a cselekvési ütemterv teljesítésének havi szintű elmaradása a
negyedéves pénzügyi vállalás teljesítését veszélyezteti, a Támogató annak
bekövetkeztét megelőzően is elállhat a Szerződéstől.
A kedvezményezett a Szerződésben vállaltak érdekkörén kívül történő
ellehetetlenülése esetén a negyedéves kifizetési ütemezésben vállalt határidőt
megelőzően legkésőbb 10 nappal köteles ezt a tényt a Közreműködő Szervezet felé
írásban, dokumentációval alátámasztottan – amennyiben indokolt, módosított
ütemezés benyújtásával egyidejűleg – bejelenteni.
A kedvezményezett a jelen Záradék aláírásával kijelenti, hogy a Támogató
rendelkezésére áll havi szinten legfeljebb egy alkalommal, hogy a TSZ 10. számú
mellékletében rögzítettek végrehajtása ellenőrzésre kerülhessen.”
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 27.

1
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3. a határozat 2. pontja alapján felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés
kiegészítésének aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: a Támogatási Szerződés Önkormányzathoz érkezését követően.
A Rév8 Zrt., tájékoztatása alapján: a Támogatási Szerződés módosítása mind a Pro
Régió, mind a Józsefvárosi Önkormányzat részéről aláírásra került.
A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: a Támogatási Szerződés módosítása
2013. április 5-én aláírásra került.
A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a Támogatási Szerződés módosítását a Felek
aláírták.

Javaslat az ideiglenes Teleki téri piaccal kapcsolatos fejlesztések és javítások költségeinek
biztosítására, valamint káreseménnyel kapcsolatos részletfizetési kedvezmény biztosítására

109/2013. (III.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. § (5) bekezdés 16. pontja alapján
1.
felkéri a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatot, hogy végezze el az ideiglenes
piac vízelvezető rendszerének teljes körű felmérését és készítse el a vízelvezetés
biztosításának teljes költségvetését, és a költségvetési fedezet biztosítása érdekében a
következő testületi ülésre terjessze be
2.
a) hozzájárul ahhoz, hogy a Mobilbox Kft. a mobilkonténer tulajdonosa számára a
szerződés alapján járó kártérítési összeg megfizetésre kerüljön azzal, hogy ezzel
párhuzamosan Frena Józseffel, az 1. sorszámú mobilkonténer bérlőjével szemben az
Önkormányzat érvényesítse a 2013. február 14. napján történt káreseményből származó
megtérítési igényét, melynek összege 567.500,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 720.725.-Ft.
b) a 2.a) pontban meghatározott tartozás megfizetése tekintetében hozzájárul 12 havi
részletfizetési kedvezmény megadásához Frena József bérlő részére, mely havi 60.061 Ft, az
utolsó részlet összege 60.054.-Ft, azzal, hogy az első részlet a konténer ismételt
birtokbavételét követő három hónapon belül esedékes, és a továbbiakban tárgyhó 5. napjáig
kell teljesítenie, egy részlet elmaradásával a be nem fizetett részletek egy összegben azonnal
esedékessé válnak.
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c) felkéri a polgármestert a 2.b) pontban foglalt részletfizetési kedvezményről szóló
megállapodás aláírására.
3.
felkéri a JVSZ igazgatóját, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi
és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve által előírt kötelezések megtételéről készítsen
beszámolót a Képviselő-testület részére.
4.
a 2. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat bevételi 11407 cím - kötelező feladat –
intézményi működési bevétel előirányzatát 360,4 e Ft-tal megemeli, a kiadás dologi
előirányzatát 360,4 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél
és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatáról 360,4 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11407 cím dologi előirányzatára.
5.
a) az ideiglenes piac előtető megépítésével egyetért, és az 572,0 e Ft kivitelezési
költség fedezetéül az Önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetésben nem tervezett 2012. évi
szabad pénzmaradványát jelöli meg.
b) a költségvetési fedezetet az Önkormányzat 2013. évi 11407 cím – kötelező feladat - dologi
előirányzatára biztosítja az a) pontban foglaltak alapján.
c) felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámolásánál
és felhasználásánál, valamint a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosításánál vegye
figyelembe az a)-b) pontban foglaltakat.
Felelős: 2., 4., 5. pont esetén polgármester
1., 3. pont esetén JVSZ igazgatója
Határidő: 1. pont esetén 2013. április 10.
2. a), b), 4., 5. a), b) pont esetén 2013. március 27.
2. c) pont esetében 2013. április 10.
3. pont esetén 2013. május 2. képviselő-testületi ülése
5. c) pont esetén a költségvetési rendelet következő módosítása
A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: a JVSZ a javaslatban
foglalt munkálatokat elvégezte, melynek eredményeképpen a korábban jelzett helyről a
víz elfolyt. Az esőzések után szemrevételezéssel győződtünk meg, hogy a víz elfolyik nem
áll meg a jelzett helyen. Nagy valószínűséggel ezen eljárással megoldódik a probléma. A
legközelebbi nagyobb esőzést követően ismételten ellenőrzést tartunk. Fentiek
értelmében a Teleki téri ideiglenes piac vízelvezetési problémájára álláspontunk szerint
nem indokolt testületi döntés.

Javaslat a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám alatti ingatlanok vagyonkezelésbe adására
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110/2013. (III.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Budapest VIII. kerületi, az ingatlan-nyilvántartásban 35094 hrsz. alatt felvett,
Budapest, VIII. kerület Homok u. 7. szám alatti, és a 35315 hrsz. alatt felvett,
Budapest, Dankó u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokat az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, a kerületi sport és szabadidősport
támogatása, ifjúsági ügyek, mint önkormányzati közfeladat ellátása érdekében a
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. kezelésébe átadja.
2.

a határozat 1. pontjában megjelölt ingatlanokra vonatkozóan vagyonkezelői jogot
létesít a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. javára.
A vagyonkezelésbe adás a vagyonkezelési szerződés aláírásának napjától, határozatlan
időtartamra, ingyenesen történik a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
részére.

3. a határozat 2. pontja alapján felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalmi elemekkel készült vagyonkezelési szerződés aláírására.
4. a határozat 1-2. pontja alapján az ingatlan funkciójának megfelelő működtetésére és a
szakmai feladatok ellátására előzetes és tartós kötelezettséget vállal a KMOP-5.1.1/B2008-0001 azonosító számú támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntartási
kötelezettség időszakára, 2.000.000 Ft/év összegben az önkormányzat saját bevételei
terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: 1., 4. pont esetén 2013. március 27.
2., 3. pont esetén 2013. április 10.
A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.tájékoztatása alapján: a Sport udvarok
átvételével a szolgáltatásink kibővülnek, tervezzük a hétvégi nyitva tartást, május
hónapban egyelőre próba jelleggel.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda tájékoztatása
alapján: a vagyonkezelési szerződés aláírás alatt áll.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 110/2013.(III.27.)
számú határozatában foglaltak 1-2. pontja alapján az ingatlan funkciójának megfelelő
működtetésére és a szakmai feladatok ellátására előzetes és tartós kötelezettséget vállal a
KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számú támogatási szerződésben vállalt öt éves
fenntartási kötelezettség időszakára, 2.000.000 Ft/év összegben az önkormányzat saját
bevételei terhére.

Javaslat a 36750/2 helyrajzi számú közterülettel kapcsolatos intézkedések megtételére
53

111/2013. (III.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. felkéri a polgármestert, hogy hivatalos megkeresésben tájékoztassa a Fővárosi
Önkormányzatot a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 36750/2 helyrajzi számú
közterület jogellenes használatáról.
2. felkéri a polgármestert, hogy a jogellenes közterület-használat jogkövetkezményeinek
szabályait dolgozza ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében 2013. március 27.
2. pont esetében 2013. május 31.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a jogellenes
közterület-használat következményeit tartalmazó rendelet tervezetet a Képviselőtestület 2013. április 17-i ülésén tárgyalja. A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatása
folyamatban van.

Javaslat a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részére közfeladat ellátása céljából helyiség és feladatellátáshoz szükséges
eszközök biztosítására, valamint együttműködési megállapodás megkötésére
112/2013. (III.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján felkéri a
polgármestert a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel együttműködési szerződés megkötésére, az előterjesztés 1. számú
mellékletét képező tartalmi elemeknek megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 5.
A Jegyzői Kabinet Törvényességi és Perképviseleti Iroda tájékoztatása alapján: az
együttműködési megállapodás mindkét fél részéről aláírásra került.
113/2013. (III.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján a
Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
részére közfeladat ellátása céljából határozatlan időre térítésmentesen használatba adja az
Önkormányzat tulajdonában lévő, 35469/0/A/29 helyrajzi számú, természetben a VIII.
kerület Magdolna utca 33. szám alatti földszinti 349 nm alapterületű helyiségből 52,19 nm
alapterületű elkülönített részt, valamint a 35469/0/A/30 helyrajzi számú, természetben
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ugyanott található 197 nm-es alapterületű pincehelyiségből elkülönített 38,48nm alapterületű
részt azzal, hogy a helyiségek közüzemi és egyéb költségeit a használat időtartama alatt
használatba vevő köteles megfizetni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 5.
A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: az ingatlan használatba adása megtörtént 2013. 04.
08-án.
114/2013. (III.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján a
Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
részére feladatellátása céljából határozatlan időre térítésmentesen használatba adja a
113/2013.(III.27.9 sz. határozatában megjelölt ingatlan használatához kapcsolódó, az
előterjesztés 2. számú mellékletét képező leltári lista szerinti berendezési tárgyakat azzal,
hogy az eszközökkel kapcsolatos karbantartási költségek a használatba vevőt terhelik.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 5.
A Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda tájékoztatása alapján: 2013. április 8-án a
Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részére térítésmentesen, határozatlan időre átadásra kerületek az alábbiakban
felsorolt berendezési tárgyak és eszközök.

115/2013. (III.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján a
Józsefvárosi Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
feladatellátása érdekében határozatlan időre térítésmentesen használatba adja a KHT-790
forgalmi rendszámú Suzuki Ignis 1.3 típusú, valamint IXK-950 forgalmi rendszámú
Volkswagen Bora típusú személygépjárműveket akként, hogy felkéri a Józsefvárosi
Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és
Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére közvetlenül átadja a gépjárműveket.
A gépjárművek üzemeltetési és biztosítási költségeit, a gépjárművekkel kapcsolatos adókat és
adó jellegű kiadásokat a használat időtartama alatt a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség
és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület köteles megfizetni.
Felelős: polgármester, Józsefvárosi Közterület-felügyelet igazgatója
Határidő: 2013. április 5.
A Józsefvárosi Közterület-felügyelet tájékoztatása alapján: a JKF részére vásárolt 5 db
skoda rapid gépjármű hivatalos átadása 2013. április 12-én megtörtént.
A határozat szerinti gépjárművek átadásával kapcsolatosan a biztosítások megkötése
megtörtént az új üzembentartónál, a gépjárművek tényleges átadásának tervezett
időpontja legkésőbb 2013. április 19.
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116/2013. (III.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján felkéri a
polgármestert, a Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetőjét, valamint a Józsefvárosi
Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjét,
hogy gondoskodjon a 115/2013.(III.27.) sz. határozatában megnevezett gépjárművek forgalmi
engedélyeiben a változások átvezetéséről.
Felelős:polgármester,
Józsefvárosi
Közterület-felügyelet
igazgatója,
Józsefvárosi
Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnöke
Határidő: az átadástól számított tizenöt napon belül
A Józsefvárosi Közterület-felügyelet tájékoztatása alapján: a határozat szerinti
gépjárművek átadásával kapcsolatosan a biztosítások megkötése megtörtént az új
üzembentartónál, a gépjárművek tényleges átadásának tervezett időpontja legkésőbb
2013. április 19.

118/2013. (III.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. § (5) bekezdés 18. pontja alapján felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy biztosítsa a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és
Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a polgarorseg@jozsefvaros.hu e-mail
cím használatát.
Felelős: jegyző
Határidő: 2013. április 5.
A Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda tájékoztatása alapján: 2013. április 8-án a
Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részére biztosítva lett a polgarorseg@jozsevaros.hu e-mail cím használata.

Javaslat a 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyására
119/2013. (III.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező 2013. évi közbeszerzési tervet és felkéri a
polgármestert annak aláírására.
2.

felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti terv honlapon történő
megjelentetéséről.
56

Felelős:

1. pont esetén polgármester
2. pont esetén jegyző

Határidő: 1. pont esetén 2013. március 27.
2. pont esetén 2013. március 28.
A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: A közbeszerzési terv aláírása megtörént, és a
honlapon megjelent 2013. március 28-án.
Javaslat méltányossági kérelem és fellebbezések elbírálására
122/2013. (IV.03.)
A Képviselő-testület szociális igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági
jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:
1. J. J. adósságcsökkentési támogatás megtérítésre kötelezése tárgyában hozott 048571/5/2012. számú I. fokú határozatot megváltoztatja és a 63.480,- Ft összegű
adósságcsökkentési támogatás megtérítését méltányosságból elengedi.
2. K. Zs. E. adósságkezelési szolgáltatás és adósságcsökkentési támogatás megállapítása
iránti kérelmét elutasító 04-15462/3/2012. számú I. fokú határozatot helyben hagyja.
3. K. A. adósságkezelési szolgáltatás és adósságcsökkentési támogatás ügyében hozott I.
fokú megszüntető és megtérítésre kötelező 04-6214/7/2012. számú határozatot
helyben hagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 3.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a
másodfokú jogkörében eljáró Képviselő-testület által meghozott döntés alapján a
fellebbezések és méltányossági kérelem tekintetében hozott határozatok aláírásra és az
ügyfelek részére közlésre kerültek.

Javaslat a Corvin Sétány Programot érintő ügyvédi megbízási szerződések esetében az
ügyvédi titoktartás alóli felmentésre
123/2013. (IV.03.)
A Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozza:
1.

A Képviselő-testület a Corvin Sétány Program végrehajtása tárgyában megkötött
szerződéses rendszer teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott adatok és
információk tekintetében dr. Csorba József, dr. Tornóczi László, dr. Balkay Hanna, dr.
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Bálint Tibor, dr. Harsányi Gábor, dr. Réti Sándor ügyvédeket a titoktartás alól
felmenti.
2.

felkéri a polgármestert és a Rév8 Zrt-t, hogy a felmentéssel kapcsolatban szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester, Rév8 Zrt.
Határidő: 1. pont tekintetében azonnal,
2. pont tekintetében 2013. április 15.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: az ügyvédek
részére megtörtént az értesítés a titoktartás alóli felmentésről, mely 2013. április 16-án
postázásra került. Ezzel párhuzamosan a BRFK-t is értesítették a titoktartás alóli
felmentésről.
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program II. projekttel kapcsolatos
fizetési kötelezettség teljesítésére
124/2013. (IV.03.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program II. projekttel kapcsolatos, a Pro
Regio Nonprofit Közhasznú Kft. K-2013-KMOP-5.1.1/B-0089954/163 iktatószámú
levele alapján felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az 1.175.457 Ft tőkeösszeg +
125.006 Ft ügyleti kamat + 2013. március 13. nap utáni 185,- Ft/ nap összeggel növelt
ügyleti kamat-állomány visszafizetéséről 2013. április 05. napjáig a Pro Regio
Nonprofit Közhasznú Kft. felé.
Felelős: polgármester
Határidő: visszafizetés határideje 2013. április 05. napja.
2. a visszafizetendő, összesen 1.305.463,- Ft fedezetéül a 11604 cím 2012.évi, a 2013.
évi költségvetésben nem tervezett szabad pénzmaradványt jelöli meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 3.
3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2012. évi pénzmaradvány
elszámolásánál és a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosításánál vegye
figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása
4. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a közbeszerzést
bonyolító közbeszerzési tanácsadó felelőssége kiterjed-e az 1. pont szerinti fizetési
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kötelezettségre, továbbá adjon tájékoztatást a VJV Kft-vel
keretmegállapodást megelőző közbeszerzési eljárás körülményeiről.

megkötött

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2013. májusi első rendes ülése
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 124/2013.(IV.03.)
számú határozatában foglaltak a költségvetésről szóló 9/2013.(II.22). számú
önkormányzati rendelet 2013. május első testületi ülésére készítendő módosításban fog
szerepelni.
A Rév8 Zrt., tájékoztatása alapján: a határozat 1. pontja szerinti összeg visszafizetéséről
a Hivatal gondoskodik. Rév8 Zrt. a VJV Kft. szerződés megkötésében nem vett részt, az
azt megelőző közbeszerzési eljárás kivizsgálására nincs hatásköre.

Beszámoló az átláthatósági nyilatkozattételre második alkalommal felkért szervezetekről
125/2013. (IV.03.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kisfalu Kft-nek az átláthatóságról második alkalommal
nem nyilatkozó szervezetekről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. április 3.
A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a határozat kapcsán a Kisfalu Kft-nek további
feladata nincs.

A 2013. január 14. napjára kiírt „KSZ/2013 típusú” bérlakás pályázat eredményének
megállapítása, és javaslat a „KSZ-II/2013 típusú” bérlakás pályázat újabb kiírására
126/2013. (IV.03.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri Jakabfy Tamást a sorsolás elvégzésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 3.
127/2013. (IV.03.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
1.) a „KSZ/2013.„típusú pályázaton meghirdetett Budapest VIII., József u. 41. I. emelet 8.
szám alatti lakásra benyújtott pályázatok nyertese sorsolás útján:
Gerébné Laczik Anikó

(9 pont)
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Visszalépése esetén a sorrendben a következő pályázó:
Lente Annamária

(9 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. április 3.
2.)

a KSZ/2013. „típusú pályázaton meghirdetett Budapest VIII., Kőris u. 10/A. I. emelet
4. szám alatti lakásra benyújtott pályázatok nyertese:
Szőke Ágnes

(7 pont)

Visszalépése esetén a sorrendben a következő pályázó:
Stefanovics Barbara

(5 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. április 3.
3.)

a KSZ/2013. „típusú pályázaton meghirdetett Budapest VIII., Práter u. 55. III. emelet
25. szám alatti lakásra benyújtott pályázatok nyertese:
Csikós Éva

(11 pont)

Visszalépése esetén a sorrendben a következő pályázó:
Muzsainé Diószeghy Andrea (10 pont)
Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. április 3.
4.)

felkéri a Kisfalu Kft., hogy az 1.) 2.), 3.) pontban meghatározott lakásokra vonatkozóan a
nyertes pályázókkal, illetve a nyertes visszalépése, vagy kiesése esetén a sorrendben
következő pályázókkal a bérleti szerződést kösse meg.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. május 31.
5.)

2013. április 15. - 2013. május 15. között lakáspályázatot ír ki felújítási kötelezettség
vállalásával, 1 év határozott időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti jog biztosításával
az előterjesztés mellékletét képező Pályázati Felhívásban és a pályázati Jelentkezési
Lapban meghatározott tartalommal a Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői, illetve más dolgozói, a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott
költségvetési szervek közalkalmazottai és más dolgozói, az önkormányzati feladat- és
hatásköröket jogszabálynál fogva ellátó személyek, a Józsefvárosi Önkormányzat
kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságának a dolgozói részére,
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akik a pályázat kiírásakor legalább 3 éve az adott szerv alkalmazásában állnak, az
alábbiakban felsorolt és megnevezett 4 darab bérlakásra.
a)Budapest, VIII. Magdolna u. 12. II. 38.
b) Budapest, VIII. Dankó u. 16. II. 3.
c) Budapest, VIII. Tömő u. 23/A II. 36.

1 szoba
1 szoba + hall
2 szoba

36,00 m2
56,53 m2
65,10 m2

komfortos
összkomfort
komfortos

d) Budapest, VIII. József körút 48. II/12.

3 szoba + hall

95,83 m2

komfortos

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. április 15.
a pályázatra kiírt lakásokra kötött bérleti szerződésbe bele kell foglalni, hogy a bérlő a
lakást a bérleti szerződés megkötésétől számított 10 évig nem veheti meg.
6.)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013. április 15.
7.)
hozzájárul, hogy a pályázati Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 500,- Ft + Áfa
a Kisfalu Kft. bevételét képezze.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 15.
A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: a nyertes pályázókat kiértesítették postai úton, a
pályázati eredményt kifüggesztették, illetve honlapukon megjelentették, és az új
pályázati felhívás 2013.04.15-én kifüggesztésre, és honlapon történő megjelentetésre
került.

Beszámoló a rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező feladatok ellátásáról és
javaslat a lakosságvédelmi intézkedést igénylő önkormányzati feladatok hatékonyabb
ellátására
128/2013. (IV.03.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a 460/2012. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Budapest, VIII.
kerület Dankó u. 18. szám alatt kialakított „ÉLETMENTŐ PONT” üzemeltetéséről
szóló beszámolót elfogadja.
2. elfogadja, hogy az önként vállalt feladat ellátására a Józsefvárosi Városüzemeltetési
Szolgálat 3.764.5 e Ft-ot, a Közterület Felügyelet 8.563.1 e Ft-ot, a Kisfalu Kft.
1.257,9 e Ft-ot használt fel az előterjesztésben részletezettek alapján.
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3. elfogadja, hogy a fűtés-áramkompenzáció becsült összege 350,0 e Ft.
4. a 344,4 e Ft-os többletköltségek fedezetéül a működési céltartalék előirányzatát jelöli
meg.
5. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a
rendkívüli események előirányzatáról 344,8 e Ft-ot átcsoportosít a működési
céltartalék rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések feladatok előirányzatára.
6. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán
belül rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések feladatok előirányzatáról 13.501,8
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11303 cím - önként vállalt feladat - lakosságnak juttatott
szociális rászorultsági támogatás előirányzatára 250,0 e Ft-ot, kiadás 11602 cím önként vállalt feladat - dologi előirányzatára 1.257,9 e Ft-ot, a 11108-02 cím - önként
vállalt feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 11.993,9 e Ft-ot.
7. a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80104 cím - önként vállalt feladat - bevétel
működési finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a kiadás dologi
előirányzatát 3.552,5 e Ft-tal megemeli.
8. a Közterület-felügyelet 30101 cím - önként vállalt feladat - bevétel működési
finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 8.441,4 e Ft-tal és a kiadás személyi
juttatás előirányzatát 5.628,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát 1.519,6 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 1.293,8 e Ft-tal
megemeli.
9. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál
a határozat 2-8. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.
10. a) felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati hatáskörbe tartozó lakosságvédelmi
feladatok ellátására hozzon létre egy szakértőkből álló tanácsadó testületet.
b) az a) alpontban említett testület tagjai díjazásban nem részesülnek.
c) felkéri a polgármestert a tanácsadó testület ügyrendjének megállapítására.
Felelős:

polgármester

Határidő:

1-8. pont 2013. április 03.
9. pont legkésőbb 2012. június 30.
10. pont esetén a Képviselő-testület 2013. május havi második rendes ülése

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a
lakosságvédelmi feladatok ellátását segítő szakértőkből álló tanácsadó testületet
létrehozása és annak működési és eljárási rendjének kidolgozása folyamatban van. A
május második képviselő-testületi ülésére tájékoztató készül.
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A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 128/2013. (IV.03.)
számú határozatában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testület
2013. évi május első ülésére készítendő költségvetési rendeletben kerül átvezetésre.
A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat tájékoztatása alapján: a 10. pontban
szereplő tanácsadó testület létrehozásáról ez idáig a JVSZ hivatalos értesítést nem
kapott. Ezzel együtt 2013. április 08-án Dr. Mészár Erika aljegyző asszony
kezdeményezésére az intézmény titkárságvezetője Németh Zoltán részt vett egy
megbeszélésen a témában, ahol kifejtette, hogy esetlegesen kialakításra kerülő
eljárásrendben a JVSZ – legalább opcionálisan – tud olyan feladatot ellátni, amely
elősegítheti a cél elérését, adott probléma megoldását.
A Józsefvárosi Közterület-felügyelet tájékoztatása alapján: a JKF költségvetésének
módosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításánál aktuális.
A Kisfalu Kft.tájékoztatása alapján: további ügyintézést nem igényel.
Javaslat a Teleki téri piac elektromos hálózatának fejlesztésével és a tervezői művezetői
feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
129/2013. (IV.03.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
4. a Teleki téri piachoz kapcsolódó elektromos hálózat fejlesztéshez 2.450.592 Ft (nettó
1.929.600 Ft + 520.992 Ft ÁFA) összeget megfizet az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati
Szolgáltató Kft. részére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bővítéshez
kapcsolódó megállapodás aláírására.
5. A „Teleki téri piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozói szerződésben a tervezői
művezetői feladatok ellátásával megbízza a RÉV8 Zrt.-t, bruttó 1.500.000,- Ft összegű
díjazással.
6. a határozat 2. pontja alapján felkéri a RÉV8 Zrt. mb. cégvezetőjét, hogy a tervezői
művezetői feladatokra vonatkozó szerződést jóváhagyás céljából terjessze a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.
7. az 1. és 2. pontban foglaltak fedezete a 11605 cím Teleki téri piac építése előirányzat
2012. évi szabad maradványa.
8. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2012. évi pénzmaradvány
elszámolásánál vegye figyelembe.
9. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a műszaki ellenőrzési tevékenységről, továbbá felkéri a
Rév8 Zrt-t, hogy a tervezői művezetésről negyedévente számoljon be a Képviselőtestületnek.
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Felelős:

1-2., 4-5. pontok esetén polgármester
3. pont esetén RÉV8 Zrt. mb. cégvezetője
6. pont esetén a Kisfalu Kft. ügyvezetője és a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

Határidő:

1-2, 4-5. pontok esetén 2013. április 3.
3. pont esetében 2013. április havi második rendes ülés
6. pont esetében a Képviselő-testület háromhavonkénti rendes ülése

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatában foglaltak esetében a
költségvetés módosítása a Képviselő-testület 2013. évi május első ülésére készítendő
költségvetési rendeletben kerül átvezetésre.
A Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály tájékoztatása alapján: az ELMŰ-ÉMÁSZ
Hálózati Szolgáltató Kft-vel a szerződés aláírásának előkészítése folyamatban van.
A RÉV8 Zrt. tájékoztatása alapján: a Tervezői művezetésről szóló megbízási szerződés a
VPB 2013. április 22-i ülésére kerül beterjesztésre.

Javaslat közfeladat ellátási szerződés megkötésére a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium és
a Jézus Társasága Alapítvánnyal

130/2013. (IV.03.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

közfeladat ellátási szerződést köt a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiummal (székhely:
1085 Budapest, Horánszky u. 18.; képviseli: dr. Feledy Botond rektor), valamint annak
fenntartójával, a Jézus Társasága Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Mária u. 25.;
képviseli: Brunner Róbert elnök).

2.

felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező közfeladat ellátási szerződés
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2013. április 3.
2.pont esetében: 2013. április 19.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a közfeladat ellátási szerződés
az Ügyfélnél van aláíráson.
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131/2013. (IV.03.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központtal és a Józsefvárosi
Egészségügyi Szolgálattal 2011. február 18. napján megkötött és 2012. május 18.
napján módosított, közfoglalkoztatottak munkaköri alkalmassági vizsgálata elvégzése
tárgyú határozatlan időre szóló Együttműködési Megállapodást közös megegyezéssel
megszünteti.
2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt, az előterjesztés 3. sz. mellékletét
képező Együttműködési Megállapodást megszüntető Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 15.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a
közfoglalkoztatottak
munkaköri
alkalmassági
vizsgálata
elvégzése
tárgyú
Együttműködési Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó
szerződés aláírása folyamatban van.

A beszámoló lezárásának időpontja: 2013. április 22.
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