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Képviselői Itoda vezetője, Majerné Bokoľ Emese - Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, dr.
Bojsza Krisztina - Humánszo|gá|tatási Ügyosztály vezetője, HegedíĺsnéKis Annamária _
Családtámogatási Iroda vezető-he|yettese, dr. Kovács Gabľiella - Hatósági Ügyosztá|y
vezetoje, Páris Gyuláné Pénzügyi Ügyosztály vezetoje, SzíÍcsTamás

Vagyongazdálkodási

és Üzemeltetési Ügyosztály vezuetője, Szabó Endľe
- Iványĺ Gytingyvér_Főépítészilĺođavezetője,
dr.

LétesítményĹizemeltetésiIroda vezetője

Szabó Oľsolya _ Jáľási Hivatal vezetoje, Segyevi Zoltán ľ. őrnagy mb. rendőľkapitźny,
Sáfrány József . JIK igazgatőja, Váradĺ Gizella Józsefuaľosi Családsegítő és
Gyeľmekjóléti Kĺizpont vezetője' Csete Zo|tán - Rév8 Zĺt. mb. cégvezetője, Kovács ottó .
Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja, Mach Jĺózsef _ Jőzsefvárosi Kulturális és Spoľt Kft.
ugyvezeto igazgatőja, Ács Péteľ_ Jőzsęfvárosi VaľosĹizemeltetési Szolgálat vezetője, Varga
Zita - Józsefuaľosi Köz<isségi Hźzak I{ft' képviseletében, Biál Csaba - Józsefuáľosi
Kcizterület-felügyelet igazgatőja, dr. Koroknai András _ JE\Z főigazgatőja, Nagy Gáboľné
_ Humánszolgáltatási Bizottság külsős taĄa, Gábosi Csaba _ Humánszolgáltatási Bizottság
külsős tagja

Dľ. Kocsis

ľ/LáLté

Kĺjszcjnti a Hivatal munkatĺírsait,azintézmény- és cégvezetoket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testĹilet tagjait. A Képviselőtestĺilet 2013. éví7.renđkívüliülését,me|y az
sZMsZ 12-17. $-aiban foglaltak aIapján került összehívásľa' megnyitja. Távolmaradását
bejelentette dr. Dénes Maĺgit és Dudás Istvánné képviselők. Késésétnem jelentette senki.
Megkéri a Képviselő-tźrsaít, hogy kapcsoljak be a szavazőgépeiket. Megállapítja, hogy jelen

Van 15 képviselő' a minősített szótcibbséghez I0, az egyszeru szótöbbséghez 8 egybehangző
szavazat sziikséges. TtĄékońatja a Képviselő-társaít, hogy a következő ľendes ülés várható
időpontja 2013. szeptember 18. szerda, 15,00 óra.

A

napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az a|ábbi előteľjesztést annak előterjesĺője
visszavona (meghívó szeľinti szttmozással). Igy a blokkon beln| az előterjesztések számozása
éľtelemszerűen változik.

- |ĺ|. Javaslat

a Bp.

VIII. Szĺgony utca 37.

sz.

alatti ingatlan helyzetének

rendezésére

Az sZMsZ

25.s (1) bekezđésértelmébentájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy

1

stiľgősségi indítvany érkezett, amelyet az a|ábbi számon javasol napiľendre venni:

3l4.

A20|9. évi XXX. Nyári Univeľsiade megrendezésének támogatása
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis M:áté
Szav azásr a bocsátj a a stirgő sséget.

A

Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |źija a stirgősség oktt
indítvanykéntb eterj e s ńętt alábbí e lőterj e szté snél :

3l4.

a

stirgősségi

A20|9. évi XXX. Nyáľi Univeľsiade megľendezésénektámogatása
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Maté - polgármester

I)r. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 12 igen,3 nem, 0 taĺőzkođássala Testiilet elfogadta a siiľgősséget.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPuSELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZoToBB s ÉoszÜrsÉcBs
HATÁRoZAT:
315t20t3.

(v[I.29.)
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Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy indokoltnak |átja
indítvanykéntbeterjesńettalźtbbielőterjesztésnél:

3ĺ4.

a

stirgősség okát

a

A2019. évi XXX. Nyárĺ Universiade megrendezésének támogatása
Előterjesaő: Dľ. Kocsis }l4áté - polgármester

Dľ. Kocsis

TARTóZKODÁSSAL

M:áLté

Szavazásra bocsátja az a|ábbi napirendet:

siirgősségi

Napiľend:

1. Váľosľehabilitációval és egyéb projektekkel

kapcsolatos

előteľjesztések

1l1.

2.

Javaslat a Práteľ u. 30-32. sz. a|atti társasbázzal ktitiitt megállapodás
hatáľidej ének mĺĺdosításár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Csete Zoltán- Rév 8 Zrt. mb. cégvezetoje

Gazdálkodást, Gazdasálgi Táľsaságokat éľintő előterjesztések

2ĺ1'.

Javaslat a ,,Rtigtiin Jiiviik!'' minta-projekthez valĺó csatlakozásra és az
együttműkiidési megállapodás elfogadásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

2l2.

Javaslat a Budapest VIII. keľĺiletKrúdy Gy. u. 4. szám alatti iĺľes,
tinkormányzati tulajdonú nem lakás célúhelyiség nyilvános egyfoľdulĺís
pá|y ázaton tiiľténő béľbead ásáľa
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

2/3.

Javaslat a Budapest VIII., Ötpacsiľta és Reviczlcy utcák járda fetújÍtásához
fedezet biztosítására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI rloszTÁS)
Előterjesaő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

2l4.

Javaslat a32t20|3. (WI. 15.) számú, az onkormányzattulajdonában álló
nem lakás célj ára szolgáló helyiségek elĺdegenítésénekfeltételeiről'
valamint a33ĺ2013. (VIL 15.) számű,az onkormányzattulajdonában átló
lakások elid egenítésérőlszóló tinkoľmányzati r endelet mó dos ításár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

2/5.

Javaslat a Corvĺn Sétán;Kft. tőkehelyzetének rendezésére
(írásbeli előterj esztés, P oTKEZBESITES)
Előterjesztó: Tatár Tibor _ Corvin Sétány Kft. tigyvezetóje

3.

Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

3l1.

Javaslat

a Muzsikus Cigányok Parkjának

megvalĺisításához sziikséges

fedezet biztosításának módos ítására
(írásbeli előterj esztés, HELYSZÍNI rĺoszTAS SAL)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgĺírmester
Santha Péterné - alpolgáľmester

3/2.

Javaslat a Jőzsefválros Kerůileti EpítésiSzabáiyzat (JóKÉSZ) módosítására
a volt Ganz-Mávag terůiletére vonatkozóan
(írásbeli előteľjesaés' HELYSZÍM rloszTÁS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

3ĺ3.

Javaslat a Főváľosi Kiizteľület-fenntarű Zrt. i[egális hulladékkezelésre

3l4.

A2019. évi XXX. NyáriUniveľsĺade megrendezésénektámogatása

vonatkozĺĺ szo|gźitatási keretszerző dés ének megkötés éľe
(írásbeli előteľj esĺés)
Eloterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

4.

Hu mánsz olgí,Jtatálssal ka pcsolatos előteľj esztések

4ĺ1.

a leendő első osztályosok támogatásával kapcsolatos dtintések
meghozatalára

Javaslat

(íľásbeli előteľjesztés, HELYSZÍM zuoszTÁS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

5.

Egyéb előteľjesztések

5||,.

Javaslat a Kínai Népktiztársaság Shanghai Putuo keľületével megállapodás
megkiĺtésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }ĺ4áté_ polgármester
Egĺy Attila - alpolgáľmesteľ

slf.

Javaslat az ,,Európa a polgáľokért'' pľogram 2007.2013 alpľogramjaként
meghiľdetett,,Testvéľvárosok polgáľainak találkozói'' című pá|yá.zaton
való ľészvételre
(írásbeli előteľjesztés, HELYSZŃI ruoszTÁS)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Ill4laté - polgármesteľ
Egľy Attila - alpolgármester

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, 3 tartőzkodással a Testtilet elfogadta az a|ábbi napiľendet.

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPuSELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ EGYS ZERŰ s zóľoBB SÉGszÜrcsÉcp s

HATÁRoZAT:
316t2013.

(VIII.29.)
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TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-tęsttilet az alábbi napirendet fogadja

el:

Napirend:

1. Váľosrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előterjesztések

1.

Javaslat a Prńter u. 30-32. sz. a|atti társasházzal kötiitt megállapodás
határĺdej ének mĺódos ítására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: Csęte Zoltźtn_ Rév 8 Zrt. mb. cégvezetője

2.

Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľj esztések

1.

Javaslat a ,,Rtigttin Jiivtĺk!'' minta-projektben való csatlakozńsra és az
gyiittmĺĺktidés i m egállap o d ás elfo gad ásár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatoja
e

2.

Javaslat a Budapest VIII. kerület KľúdyGy. u. 4. szám alatti üres,
tinkoľmányzati tulajdonú nem lakás céIúhelyĺségnyilvános egyfoľdulós
pá|y ázaton történő b érb ead ás ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja

3.

Javaslat a Budapest VIII., Otpacsirta és Reviczlry utcák járda

4.

Javaslat a 32ĺ20Ĺ3. (vil. 15.) számrĺ, az Onkormányzzt tutajdonában álló
nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek elĺdegenítésénekfeltételeiről'
valamĺnt a33ĺ20Í3.(vII. 15.) számú, az Onkoľmányzat tulajdonában állĺí
lakások elidegenítéséľőIszólĺó iinkoľmányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterj esfés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźŃé- polgármester

5.

JavaslataCorvinSétáTyKft-tőkehe|yzeténekrendezéséľe
(írásbeli eIőteq esztés, P OTKEZB ES ITES )
Előterjesztő:Tatźĺr Tibor _ ügyvezető Corvin Sétány Kft.

felúj ításáh oz fedezet blztosítására
(írásbeli előterj esztés' HELYSZÍN zuoszTÁS)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

3.

Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1.

Javaslat a Muzsikus Cigányok Parkjának megvalósításához szĺikséges

2.

Javaslat a Józsefuárosi Kerůileti ÉpítésiSzabáůyzat 1ĺoxnsz)

3.

Javaslat a Fővárosi Ktizteľület.fenntartő Zrt. illegális hulladékkezelésre
vonatkozó szo|gá|tatálsi keľetszeľződésénekmegkiitéséľe
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľdáté - polgármester

4.

A20Í9. évi XXX. Nyáľi Univeľsĺade megrendezésénektámogatása

fedezet biztosításának módosításáľa
(írásbeli előterjesńés, HELYSZÍN ruoszTÁS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis ll1áté _ polgármesteľ
Sántha Péterné- alpolgármester

módosításáľa a volt Ganz-Máuag területére vonatkozĺian
(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előteťesztő: Dr. Kocsis }l4źLté- polgármester

Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4.

Hu

1.

5.

m á nsz

o|gáltatással kapcsolatos előteľj esztések

Javaslat a leendő első osztályosok támogatásával kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(íľásbelielőterjesztés, HELYSZÍM zuoszľÁs;
Előterjesĺő: Dr. Kocsis llĺ/láté- polgármester

Egyéb előteľjesztések

1.

Javaslat L Kínai Népktiztáľsaság Shanghai Putuo

2.

Javaslat az ,,Blurőpa a polgárokért'' progľam 2007.2013 alprogramjaként
meghiľdetett,,Testvérvárosok polgáľainak találkozói'' címíĺpá|yánaton
való ľészvételľe
(íľásbelielőterj eszté s, P oľĺ<ÉzBE S ÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }l.ĺtńé_ polgármester
Egľy Attila _ alpolgáľmester

keľületével

megállapodás megkłitéséľe
(íľásbelielőterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľ.lźúé_ polgáľmester
Egry Attila - alpolgármester

1. Váľosrehabilitációval és egyéb projektekkel

kapcsolatos

előteľjesztések

Napirend L/1. pontja
Javaslat a Práter u. 30-32. sz. alatti társasblár.zal ktitłitt megállapodás
atáridej ének mĺídos ításár a
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Csete Zo|ttlĺ_ Rév 8 Zrt.mb. cégvezetoje
h

Dľ. Kocsis Nĺálté
Bizottság nem taĺgyalta. Szóbelikiegészítésnincs hozzá. Napirend vitáját megnyitja. Kérdés,
hozzászőItĺs hiányában a napirend vitáját lezźqa és szavazásra bocsátj a az a|ábbi határozati

javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Bp. VIII. Práter utca 30-32' (helyrajzi sztlm:35696) száma|attitársashźn kérelme a|apján
az Onkormányzat és Taĺsashaz közcjtt tétrejött ,,Megállapodás garanciális munkak
elvégzéséľetorténő támogatéĺs nyújtásáról,, szőIő megálIapodás 3.1. pontját az alźlbbiak
szerint módosítja:
3.1. A Tźrsashźzkötelezettséget vállal aľľa, hogy a 4.500.000.- F.t támogatást2013.
augusztus 3l-ig a táĺsashźzépületének jelen megállapodás I. szám,ű mellékletében
fel s oľo lt gaľanci ál i s j el le grĺ hib ái kij aví tźstlta fe|hasznáIj a.
Helyette felvételľe kerül az alábbi szöveg:
3.1. A Tźrsashźzkötelezettségetvá||a| arľa,hogy a 4.500.000.- Ft támogatást2013.
novembeľ 30-ig a társasház épületének jelen megállapodás I. szźlmű męllékletében
fel s oro lt g aranci ál i s j elle gii hibái kij av itásźra feIhaszná|j a.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2013. augusztus 29.

2. felhatalmazza a polgáľmesteĺt a hatátozat 1. pontja szeľinti megállapodás
mó do sításán

ak aIáít ásár

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő:20|3. augusztus
Dr. Kocsis N Iáté
Megźi|apitja, hogy
tartőzko dás męl l ett

a

el fo

szźmil

29.

Képviselő-testület

a

hatźtrozatot 15 igen,

0 nem

szavazattal, 0

gadta.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALlľĺc.ZEGY S ZERÚ SZóToBB
HATÁRoZAT:
3|7ĺ2013.

|.

a.

(VIII.29.)
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A Képviselő-testület úgy d<int, hogy
7

1. a Bp. VIII. Práter utca 30-3f. (helyrajzi szám:35696) szźlm alatti táĺsashźn kérelme
a|apjtn az onkormányzat és Társasház kozott létrejött ,,Megállapodás gaľanciális

munkak e|végzéséretĺjrténőtámogatás nyújtásĺĺÍól,,szőIő megállapodás 3.1. pontját az
alábbiak szerint módosítj a:
3.1. A Tarsashaz kötelezettségetvá||a| arua,hogy a 4.500.000.- Ft támogatást2013.
augusztus 3l-ig atźrsasház épületénekjelen megállapodás |. számu mellékletében
felsorolt garanciális jellegű hibái kij avítására felhasználja.
Helyette felvételre kerülaz alábbi szöveg:
3.1. A Ttrsashźz kötelezettségetváI|a| arľa, hogy a 4.500.000.- Ft támogatást2013.
november 30-ig a tétrsashźnépületének jelen megállapodás I. számu mellékletében
fel s oro lt gaľanci ál i s j el le gű hib ái kij av ításár a f e|hasznáIj a.

Felelős:
Hataridő:

polgármester
2013. aususztus 29.

2. fe|hata|mazza a polgaľmestert a hattnozat 1. pontja szerinti megállapodás 1. szźlmil
mó do sításán ak aláir źsźtra.

Felelős:
Hataridő:

2.

polgármester
2013. aususztus 29.

Gazdálkodást, Gazdaságĺ Társaságokat érintő előteľj esztések

Napiľend Zlt. pontja
Javaslat a o,Riigtłin Jtiviik!'' minta.projektben való csatlakozásra és az
egyĺittműktĺdésimegállapodás elfogad ására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Dľ. KocsÍs Máté
Szóbeli kiegészítésnincs. Napirend vitáját megnyitja. Kérdés,hozzásző|źls hianyában a
napirend vitájátlezźĄa és szavazásra bocsátja az aItlbbihatározati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. részt vesz a Budapest Fővaľos Főpolgármesteri Hivata|a źllrta| Iéttehozni kívánt, iires
tizletek hasznosításźtt cé|ző ,,Rögtön jövök!'' minta-projektben és a hozzá kapcsolódó
intézkedéssorozatban. Az online adatbázisban szerepeltetni kívanja azites, ftjldszinti és
utcai bejĺáľatúnem lakás célúhelyiségeket.
Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013. szeptember 2.

2.

fe|hata|mazza a polgaľmestert a jelen elóterjesńés
egyiittmfüödési megállapodás aláítására.
Felelős: polgármester
Hattlnđő: 2013 . szeptember 3 0.

2. sz.

mellékletében ta|á|hatő

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy

a

Képviselő-testiilet

a

határozatot 15 igen,

0 nem

szavazatta|, 0

tartő zko ďás mellett elfo sadta.

IZAYAZ^SNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁRo Z ATH)Z AT ALH)Z ľĺnĺos ÍTBTT SZoToB
HATÁRoZAT:

318/2013. (Wrr.29.)

15IGEN ONEM

B

S

ÉGSZÜKS ÉGES

OTARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. részt vesz a BuđapestFőváros Főpolgármesteri Hivatala által létľehozni kívánt' Ĺires
jövök!'' minta-projektben és ahozzá kapcsolódó
üzletek hasznosítását cé|ző
',Rögtön
intézkedéssorozatban. Az online aďatbźzísban szerepeltetní klvźnja az iires, ftjldszinti
és utcai bejźlratű nem lakás célúhelyiségeket.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Határidő : 20 |3 . szeptember 2.

2.

fe|hata|mazza a polgármestert a jelen előterjesztés
egyiittműködési megállapodás a|áírásźra.

2. sz.

mellékletében taláIhatő

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|3. szeptember 30.

Napirend 2ĺ2. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľület KľúdyGy. u. 4. szám alatti üres,
iinkormányzati tlulzjdonú nem lakás célúhelyiség nyilvános egyfoľdulós
p á|y ázaton tłiľténőbéľbeadásáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja

Dr. Kocsis NIálté
Szóbeli kiegészítésnincs. Napiľend vitáját megnyitja. Kérdés,hozzászőLás hiĺányában a
napirend vitájátlezźrja és szavazásra bocsátja az a|ábbihatáĺozatí javaslatot.

1.)

felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest vI[., KľúdyGy u. 4. sz. a|al1ta|álhatő,36606l0/NI
Iltsz-il utcai bejaľatu ftjldszinti 32 rŕ alapteriilętrĺ, önkormźnyzati fulajdonú iires nem
lakás célútizlethelyiség, bérbeađásáravonatkozó nyilvános egyfordulós páIyźnat
kíításátra, a Képviselő-testĹilet 24812013. (vI. 19.) számtł határozatźnak 7. pontjában
foglaltaktól eltérően, 100.000,- Ft/hó + Áfa minimális béľtetĺdíj iisszegen.

2.)

felkéľitovábbá a Kisfalu Kft-t a páIyazat a Veľsenyęztętési szabá|yzatrő| sző|ő
428l2OI2. CXII. 06.) számí a BuđapestJózsefuaľosi onkormanyzat Képviselő-

testületének hatfu ozatában foslaltak szerinti lebonvolításľa.

3.) a

pá|yázati felhívást a VeľsenyeztetésiSzabályzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a a Budapest Főváros Kormĺĺnyhivatala VIII. kerületi Hivatala
okmanyirodtitľ., valamint a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormtnyzat
Polgármesteri Hivatala hirdető táblźĺján, a vagyoniigyleti megbízott tigyfélfogadásra
szolgá|ő helyiségében (Kisfalu Kft teIephelyein), a Jőzsefvttos című helyi lapban, az
Önkormanyzat és a vagyonügyleti megbízott honlapj án, tovźtbbá a Polgármesteri Hivatal
szźtmźnaköltségmentes hirdetési felt'iIeteken töľténő megjelentetés szélesebb könĺ
biztosítása érdekébenaz egyéb rendelkezésre álló inteľnetes hiľdetésipoľtálokon kell
kozzétenni.

4.)

felkéri a Váľosgazdálkodási és PéĺungyiBizottságot

a

pá|yázat eređményének

megá||apításétra.

Felelos: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Hataridő: f0I3. szeptembeľ 5.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy

a

Képviselő-testület

a

hatźlrozatot 15 igen,

0 nem

szavazatta|, 0

tartőzko dás mellett elfo gadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATlľrIZ AT ALlľlIZ EGYS ZERŰ szoľo g B S ÉGS ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
15IGEN 0NEM 0TARToZKODÁSSAL
319t20t3. (v[r.29.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII.' IGúdy Gy u. 4. sz' alattta|tihatő,36606l0lV1
hĺsz-úutcai bejáratú ftildszinti 32 m" alapteľületű, önkormányzati tulajđonúiires nem
lakás cé|ű Ílz|ethelyiség, bérbeađásáravonatkozó nyilvános egyfoľdulós páIyźzat
kiirásźra, a Képviselő-testiilet 24812013,. (VI. 19.) számthattrozatźnak 7. pontjában
foglaltaktól eltérően, 100.000o. Ft/hó + Afa minimális béľletidíj łisszegen.

2.)

felkéri továbbá a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a Versenyeztetési szabá|yzatrő| szőIő
428l2OI2. (XII. 06.) számi:' a Budapest Józsefuárosi onkoľmźnyzatKépviselő-

testületének hatáĺozatában foglaltak szerinti lebonyolításra.

3.) a

páIyazati felhívást a Versenyeztetési SzabáIyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a a Budapest Főviáros Kormányhivatala VIII. keľületi Hivatala
okmanyirođáján, valamint a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Jőzsęfvtrosi Önkormźnyzat
Polgármesteri Hivatala hirdető tábláján, a vagyonügyleti megbízott iigyfélfogadásra
szolgá|ő helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a lőzsefvźros című heIyi lapban, az
onkormanyzat és a vagyoniigyleti megbízott honlapján, továbbá aPolgźrmesteri Hivatal
szźtmźtĺaköltségmentes hirdetési felületeken történő megjelentetés szélesebb kcjrű
biztosítása éľdekébenaz egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell
kozzétemi.

1_0

4.) felkéri a

Városgazdálkodási

és Pénziigyi Bízoltságot a pźiyázat eľedményének

megállapításźlra.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidó 2013. szeptember 5.

Napirend 2ĺ3. pontja

Javaslat a Budapest VIII., otpacsiľta és Reviczky utcák járda
felújításáh oz fedezet biztosításáľa
(írásbeli előterjesĺés, HELYSZÍM zuoszTÁS)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ a Kisfalu Kft. tĺgyvezető igazgatőja

Dľ. Kocsis

M:áLté

Szóbeli kiegészítésnincs. Napirend vitájátmegnyitja és megadja a szőtKomássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Miéľtvan szükség a szezon elején eÍTe a ľohanó, mega|apozatLan, döntéshozatalrakényszeľítő
ügymenetre, hogy megkaptak ĺjt darab pótkézbesítéskéntszeľeplő előteľjesztést helyszíni
kézbesítéssel,és olvasni sem volt idejük, miközben, ha jól érzékeli,akkor tartalmilag egyik
sem rendkívtili sürgősségti? Nem jĺitt kcjzbe olyan esemény, amelyľe ne lehetett volna
korábban szár:jrtarli. Rettentően szerencsétlerĺrek ítélimes eztaheIvzetet.

Dľ. Kocsis lłĺáLté
korábbi gyakoľlat szerint a Képviselő Úmak van módja olvasási sztinetet kémi, eú.
maradéktalanul teljesíteni szokták. BennĹik égatettvágy, szeretnének dolgozni a hosszú nyár
után' osszejöttek azok az előteľjesztések, amelyeket megfelelő előkészités utźn elfogadásra
tudnak javasolni. Ha meg akarja ismemi őket, akkor sziinętet rendel el. Valóban semmi nem

A

indokolja egyes előterjesztéseknél - eznęm mindegyikľe igaz _ a süľgősséget, de ahhoz,hogy
a kertilet fejlődése ne toľpanjon meg' javasolták, hogy a Testiilet hozza meg ezeket a
dĺintéseket, tegyenek javaslatot az e|napo|átsaľa, esetleg az előtejesztők indokolják meg, hogy
a konkĺéte|őteqesnést miért taĄak fontosnak, miért hozták a tęsttilet elé. o szereti ezeket a
dtjntéseket, meľt azt az érzéstkelti, hogy mfüödik a kerület. Előteľjesztőt kérdezzékmeg,
hogy miért vo|t ez most fontos, hogy a jarđátfelújítsfükilenc év utĺína Reviczky és az
otpacsiĺta utcákban. Megadja a szőt Kovács ottónak.

Kovács Ottó

Az indokolta a sĺirgősséget, hogy egy haľminc napos ęső- és fagymentes napla van szükség

a|thoz, hogy a kivitelezést végigvihessék,ezért gondoltfü, hogy a mostani képviselő-testĺileti
ülés ezt meg tudja ttrgya|ni.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőtKomássy Akosnak.
Komássy Ákos
Corvin sétányos előteľjesztést, ami tegnap este keľĹilt fel a Megaportźira, elolvasták, és
mind a három szocialista képviselő itt ül, és esziik ágźhan sincs nem aktívan részt venni
Józsefuáros soľsának a|a|<ltásában. Kér öt perc olvasási szünetet.

A

t1.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
13

&a

14 perckoľ olvasási sziinetet ľendel el.

SZUNET
Dľ. Kocsis M.áté
Megadja aszőt Kovács ottónak.
Kovács Ottĺí

Az

előterjesztésben hibát vétettek, a hatźtrozatíjavas|atná| Múzeum ktiľutat irtak, de ez a
Múzeum utca természętesen.

Dľ. Kocsis Nĺ'áté
Ha jól éľti,akkoľ ezzel amódosítással teľjesĺia testület elé. Komássy Ákosé a sző,
Komássy Ákos
Egy kéľdésevan. Mi indokolj a azt, hogy az egyébkéntfolyamatban lévő Corvin sétánynak a
a?
kö zteľiĺlet- felúj ítási eloir ány zatáb ó l kerül s oT az átc sop orto s íÍź.sľ
Dr. Kocsis ľĺáńé
Meľt megmaľadt abból. Ennek megfelelő osszeg maradt meg. Az nem kerĹilt elköltésre
maradéktalanul. További kérdés,hozzásző|źls hiĺĺnyábana napirend vitźĄát |ezáľja és
szavazástabocsátjaaza|ábbihatározati javaslatot.

A Képviselő-tęsttilęt úgy dönt, hogy

1.

a) a Budapest, VIII. keriilet otpacsirta utca (Reviczky u. - Múzeum u. közötti szakasz)
és a Reviczky utca (otpacsiľta utca * Szentkiľályi utca között) rossz miĺszaki állapotú,
térkő burko|atű járdát felújítja24.8000.000,- Ft + Afa <isszegben.

b) a felújításraa Kbt. szerinti hirdetmény nélküli (és targyalás nélkiili) ktjzbeszerzési
eljańst folytat le, mely eljaĺással a 3I1l20|3. (V[.17.) számű képviselő-testületi
hatźrozat szerinti kozbeszerzési tervet kiesészíti.

Felęlős:

Határidő:
2.

polgármester
20|3. augusztus 29.

a) felkéri a Kisfalu Kft.-t a kĺjzbeszerzési eljártls dokumentáciőjának

elkészítéséreés a

kivitelezés műszaki ellenőrzésérę.

b) a Kisfalu Kft. részére750.000,- Ft + Áfa összegű díjat źilapítmeg és felkéľia
Kisfalu Kft. Ĺigyvezetojét amegbízási szęrzódés előkészítéséreés jóvahagyás céljából
a

Y źrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság elé történő

Felelős:
Hataridő:

a) pont esetén polgármesteľ,

terj esztésére.

Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

b) pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatď1a
a) pont esetén 2013. augusztus 29.,b) pont esetén aYtrosgazdálkodási
és Pénztigyi Bizottság 201'3. szeptember havi utolsó ręndes tiIése
12

3.

a) ahatćrozat I. és 2. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiađás 1l603 cím onként vállalt feladat - felújítási eloirtnyzatan belül a Corvin Sétany Kft. k<jzteľület
felújítási e|oirányzatárő|32.448'5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként
vállaltf e|ađat-felújításielóirányzatźtra.

b) felkéri a polgáľmestert, hogy a hatáĺozatbarl foglaltakat a költségvetési rendelet
kovetkező módosításán

á| v egy e

figyelembe.

Felelős:

polgármester
Hatźlridő: a) pont 20|3. augusztus 29.,b) pont a költségvetési rendelet következő
módosítása

Dr. KocsÍs N{.álté
Megá||apítja, hogy

a

Képviselő-testület

tartő zko đélsmel l ett elfo gadta.

a

hatáĺozatot 15 igen,

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPuSELo
A HATAR oZ ATH)ZATALHOZ MrNo S ÍTETT S ZóToB
HATÁRoZAT:
320ĺ20Í3.

(v[I.29.)

TARTóZKoDÁSsAL

15

IGEN

0

B

0 nem

szavazattal, 0

SÉGS ZÜKSÉGES

NEM

0

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.

a) a Budapest, VIII. keľiilet Öęacsirta utca (Reviczky u. - Múzeum u. közĺitti szakasz)
és a Reviczky utca (otpacsirta utca _ Szentkirályi utca között) rossz műszaki állapotu,

térkő burko|atił jarďát felújítja24.8000.000,- Ft + Afa ĺisszegben.

b) a felújításra aKbt. szeľinti hirdetmény nélkiili (és tźrgya|ás nélküli) kozbeszerzésí
eljĺĺľástfolytat le, mely eljárással a 31Il20|3. (V[.17.) szźlmu képvíselő-testtileti
hatáĺozat szerinti kozbeszerzési tervet kiesészíti.

Felelős:
Határidő
2.

a) felkéľia

polgáľmester
2013. augusztus 29.

Kisfalu Kft.-t akozbeszeruési eljtlrás dokumentáciőjanak elkészítéséreés a

kivitelezés mtĺszaki ellęnőrzésére.

b) a Kisfalu Kft. részéte750.000,- Ft + Áfa ĺisszegrĺdíjat á|tapít meg és felkéri a
Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a megbizási szerzóđéselőkészítéséreés jóváhagyás céljából
a Y źlrosgazdálkođásiés Pénzügyi Bizottság elé történő terj esztésére.

Felelős:
Határidő:

a) pont esetén polgĺĺrmester, Kisfalu

Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
b) pont esętén Kisfalu Kft. Ĺigyvezető ígazgatőja
a) pont esetén 201'3. augusztus 29.,b) pont esetén aYźxosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság 20|3. szeptember havi utolsó rendes ülése
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3. a) ahatározat

onkormányzatkiadts 11603 cím _
ĺinkéntvállalt feladat felújítási előiráĺyzatan belül a Corvin Sétany Kft' köZteľtilet
felújítási eloirźnyzatárő|32.448,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - onként
váIIaIt feladat

1. és 2. pontjában foglaltak miatt az

- felújítási e|őkányzatźra.

b) felkéri a polgármestert, hogy a hatźĺozatbanfoglaltakat a koltségvetési ľendelet
kovetkező móđosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős:

Határidő:

polgármester
a) pont 2013. augusztus 29.,b) pont a költségvetési rendelet kĺjvetkező
módosítása

Napiľend 2l4. pontja
Javaslat z32t2013. (vII. 15.) számú, az Onkormányzattulajdonában állĺó
n em lakás céI.jára szo|gáI'ő helyis égek elĺd egenítés ének feltételeiľől'
valamĺnt a 33 /2013. (vII. 15.) számű, az onkoľm ányzat tulaj donában álló
lakások elidegenítéséľőlszólĺi łinkoľmányzati rendelet mĺídosítására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis

M:áLté

Bizottság nemtátgyalta. Napiľendvitájátmegnyitja és megadja aszőt dr. RévészMártának.

Dr. RévészMárta

A MÁV területen lebontásra keľülő lakások számárőI van-e valamilyen elképzelésiik,tehát
körülbelül mennyiről van sző?
Dr. Kocsis ľI.áúé
Kaiser Józsefnek megadja aszőt.

Kaiseľ József
26lakás van és abból 23-ban laknak.
Dľ. Kocsis Nĺ.áLté
Reméli, hogy Képviselő Asszony elfogadj a a vá|asń. baľ nem az e|őterjesńőtőI kapta, de
További kéľdés,
kompetens szemé|yto|' aki a nyaľon sokat foglalkozott ezzel a kérđéssel.
hozzźsző|ás hiĺínyában a napirend vitáját|ezárja és szavazásra bocsátja a rendelet módosítást.

BUDAPEST rózspľ.v.ą.nos rÉpvIsBro-ľBsľÜl-BľB15 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉSMEGALKOTJA BUDAPEST FovÁRoS vln.
xÉpvrspLo _ TEsTÜLEľÉľBr
KERÜLET JozsEľvÁnosr oľxomĺÁľyz.ł.ľ
RENDELEľEľ a 32ĺ20t3. (WI. 15.) szÁvĺÚ
39ĺ2013. 0.III.30.) oľronľĺÁľyza.ľr

TULAJDoNÁBAN ĺĺĺo NEM LAKÁS cnuÁnĺ.
FELTÉTELEIRoL szoĺo
sZoLGÁLo HELYISÉGEK ELIDEGEľÍľÉsÉľnx
RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól

AZ oľronuÁNYZAT

L4

Dľ. Kocsis N.I.áté
Megállapítja, hogy
megalkotta a 39 l20

a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem

13 .

(VIII.

3

szavazatta|, tartőzkođás nélktil
0.) számu önkormányzati rendeletet.

Dľ. Kocsis ľ{.álté
Szavazásta bocsátja a ľendelet módosítást.

BUDAPEST rózsppvÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrpľp15 IGEN. 0 NEM. 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉSMEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vlil.
KERÜLET JóZsEľvÁnosl oNxonľĺÁNYZAT xnľvrspLo _ TEsTtiLEľnľnx
4012013. (WII.30.) oľronľĺÁrwza.ľrRE,NDELETÉT A 33t20|3. (WL 15.) \Z^NIU

AZ

oľxomĺÁNYZAT TULAJDOľÁľĺ.ľÁI,ló
ELIDE GEľÍľÉ
sÉnoĺ szol'o nnľnBLET MóDo sÍľÁsÁnol
Dľ. Kocsis nláté
Megállapítja, hogy
me

galkotta a 40 / 20

I3

a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem
. (V I II.

3

0'

LAKÁSoK

szavazatra|, tartőzkodás nélkül

) számu önko rmány zati r ęnđelętet.

Napirend 2ĺ5. pontja
Javaslat a Corvĺn Sétány Kft. tőkehelyzetének ľendezésére
(íľásbeli előterjesaés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgáľmesteľ
Dľ. Kocsis M:áúé
Az előtetjesztés címe és annak előterjesztője megváltozott.
alpolgármester. Napirenďvitájátmegnyitja

Az

e|oteĄesztő Egry Attila

és megadja aszőt Pintéľ Attilának.

PintéľAttĺla

Két kérdéseVan. A FuturealDelta Kft. tulajdonosai pontosan kicsodfü? E*'lehet-e fudni, arra
irányul a kérdése,hogy ebben Van-e egy ofĹshore jellegű tulajdonlás? Szeretné, ha most
fe|vázo|nźlkazt,hogy került ebbe a helyzetbe acég, hogy pótolni kell atőkét?

Dľ. Kocsis Máté
E l őteľj

e

szt ő |llány áb an E

gry Attil

án

ak

aď1 a me

g a szót.

Egry Attila

A

Futureal Delta fulajdonlását nęm tudja megvźtlaszolru. Ugy gondolja, hogy korábban mar
volt egy feladata az önkormányzatnak, amikor át kellett vizsgálnia, hogy a paľtnerei át|źúhatő
szervezetek-e vagy sem. ott nem Szerepelt a nem átlźńhatő szervezetękkozöÍt, innen gondolja,
hogy a tulajđonosi szetkezet rendben van. Aljegyzo asszony aztmoĺđja,hogy így van.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Pintér Attilanak.
PintéľAttila
Az egyik kéľdésremég nem kapott

váIaszt. Hogy történt, hogy a cég tőkéjétki kell pótolni?
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Dr. Kocsis M:áté
Egry Attilan ak ađjameg a szőt.

Egry Attila
cég minden évben beszámolót készít,ez idei évben is megtöľtént, májusban a
Varosüzemeltetési és Pénzügyi Bizottság előtt is járt ez az anyag, ahol annak elfogadása
megtöľtént. Néhany éve működík ez a cég, a kozterület hasznosíttsźxa|foglalkozik. A
jelenlegi piaci helyzetben nem tud kellő eredméný produkźlni ahhoz, hogy nyereségesen
mfüödjön. Ezért válik sztikségessé,hogy a tulajdonosok a tőkepótlás eszkozéhez

A

folyamodjanak.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Pintér Attilanak.

Pintér Attila
Elnézést kór a tudatlanságáért, đetegnap este kapták meg ezt az aĺyagot 9. így nem állt
módjában, hogy teljes mértékben a Corvin sétány Kft. iigyeiben elmeľĹiljön. Ugy tudja' hogy
ez a cég aľĺaa|aku|t' hogy a Corvin sétány teriiletén a kciĺeľĹiletfejlesztést megvalósítsa és a
Futureal ađtaa tőkét ehhez. Az onkormányzat kevés péĺuzeljáľult hozzá a köZterĹilętfelújításhoz. A közterĹilet-hasznosítást a Coľvin sétany Kft- végzi, és ezért ťlzet 22 millió
forintot évente a kĺjzterület-hasznáIatért az onkormanyzatnak. Nem érti eń' a vá|asń.. Ezek
szerint nem sikerült bérleti díjakból beszedni ezt az évi 2f millió forintot, aĺnit az
önkoľmányzatnak át kellene adni és ezért most majd 35 millió forintot visszaťĺzetaz
önkormány zat a

F

utllreal Kft -nek?

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Egľy Attilánakadjameg a szót.

Egry Attila

Nem egészen eztortéĺik. A sétĺíny,ahogy maga a projekt is, folyamatban van az építése.Egy
ľészekésztilt eI, egy részéneka hasznosítása folyamatbanvan, ęz atész-hasznosítás nem fudja
produkálni azt az eredményt, hogy legalább nullszaldós legyen a cég, ezéľtsztikséges ennek a
visszapótlása. Ha a képviselő úr visszaemlékszik az eredeti Corvin sétany pľojekthez, ami
2002-ben indult, ott még a tervek arrő| sző|tak, hogy 20l0-re elkésziil ez a terület. A
hasznosítás is ekképpen került kikalkulálásra. A projekt ilyen mértékúlassulása nem szerepelt
a tervek köz<jtt. TulajdonképpeÍI ez az egyik hatás, ami a veszteséget okozza, a másik pedig a
piaci hatás, hogy most azoknak a konerületeknek a hasznosítása csak ilyen mértékbenfud
megtörténni. A mostani befizetés mind a két tagra kötelező és a fulajdonosi aľányoknak
megfelelően történik meg. Ez a pénz behelyezésľe keľül, jogszabáIy íqa e|ő, ez indokoIja az
előterjesztés stirgősségét ís' hiszen ezt augusztus 3l-ig meg kell tenniük, hogy eľről
dĺintsenek. Amennyiben nem dĺintenek' úgy a cégbírőstlg a céget megsziinteti. Ez nem egy
elveszett pénz, ha a cég nyeľeségesséválik, ezek a pénzek visszaťĺzetésrekerülnek az
önkoľmányzat, illetve a partner szźlmźtra is.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadj a a szőt Pintér Attilának.

1,6

Pintér Attila
Úgy Iátja ebből az e|óterjesztésből, hogy egye\ore az onkormányzat fog ťlzetĺi,tehát a

Futureal részeIényegébencsak

a

tagi kölcsönéből

k<inyvelési technikával kerül leírásra.

Dľ. Kocsis lláté
Egry Attilának adja meg a szót.

Egry Attila
Valójában pénzngy technikailag ez igy fog megvalósulni. Az onkormźnyzat is egyrészt tagi
kölcstjnből pótol ki, egyrészt pedig befizetésbőI, a partner pedig tagi kölcsĺinből fogja a teljes
osszeget a cég sztrrńtra renđelkezésrebocsátani. A korábbi években viszont egy olyan típusú
tagi kölcs<in befizetés tcirtént, aho| az onkormanyzat nem ťlzeteÍtbe ilyen méľtékűtagi
kolcsönt' a partnet ťlzette be, és tulajdonképpen a partnernek a beťĺzetetÍtőkéjét hasznźita a
cég. Most ennek a rendelkezésre álló tészéthasznźtljafel ő, mint tőkepótlás.
Dr. Kocsis Nĺáúé
Megađjaaszőt Pintér Attilĺának.
Pintér Attila

Lényegébena tagi kölcsön, amit Futureal nýjtott a taľsaságnak, az maga az építkezés?Ez a
tagi köIcsön, amiről itt most szó van, ez a 300 valahany millió forint, ennek az értékében
történt akkor építkezés?Meľt Egľy alpolgáľmester úr korábban aľő| beszélt, hogy nem
sikerĹilt befejezni a projektet teljesen.

Dr. Kocsis M:áúé
Egry Attilĺĺnakadja meg a szőt.
Egry Attila
Annyi pontosítást tesz,hogy az elso iitem teljes egészébenbefejezésre keľült. Ahogy a projekt
is' maga a kcĺĺerület is több ütemből ál1 ĺissze. Még két ütemnek kell megtöľténnie a}lhoz,
hogy a ktjzteľiileti rész teljes egészébenelkészüljtin. Ez a 300 millió foľintos rész az ę|só
iitemnek a fedezete tulajdonképpen. Most t<jrténik egy következő lépés,ez máĺ testiilet előtt
volt, erről már d<intcitt is, ahol egy kozérdekíĺfelajĺĺnlássala Coľvin megépítia második
ütemet, és ahogy a projekt halad előre, úgy fog a harmadik ütem is megépülni. Kc'ľtilbelül
most 40

%o-a

van kész a köZterĹileteknęk.

Dr. Kocsis M:áLté
További kérdés,hozzźsző|ás hiĺányában a napirend vitźĄát |ezźĄa és szavazásra bocsátja az
a|ábbi hattn o zati

j av asl

atot.

A Képviselő-testiilet, mint a Corvin Sétany Kft. ttibbségi tulajdonosa helyi településrendezés'

településfejlesztés ĺlnkormányzati felađatae|Itĺása érdekébenúgy dcint, hogy

1.

a Corvin Sétany Kft. töľzstőkéje felemelésre kerüljĺin ĺisszesen 30.000 Ft pénzbeli
hozzájáru|ás szolgáltatásával (ebből onkormányzat tagot terheli 20.000 Ft és Futureal
Delta Kft. tagot terheli 10.000 Ft), és ezze| egyidejűleg a Corvin Sétany Kft. tagjai
további, cisszesen 82.000.000 Ft összegű pénzbeli szolgźitatást teljesítsenek a Tarsaság
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tőketartaléka javára (ebből onkoľmanyzat tagot terheli 4I.068.220
Delta Kft. tagot terheli 40.931.780 FĐ.

Felelős:

Határidő:

2.

Ft és Futuľeal

polgármester
2013. augusztus 29.

a|apján az onkormźnyzat tag 20.000 Ft pénzbeli törzstőke emelés
befizetésétés 4I.068.220 Ft tőketaľtalék javára tĺjrténőbeťrzetésétvźtIIa\ja a
feIha|mozási céltartalékon tervezett Corvin Sétany Kft. tőkeemelés előiľányzat terhére
és a tagi kĺjlcsön vísszaťĺzetésterhére.

az 1. pont

Felelős:

Hataľidő:

3.

polgáľmester
2013. aususztus 29.

a Corvin Sétány Kft.7I.501.780 Ft cĺsszegű tagi kölcsönt

tagjai részérefizessen vissza

kĺjvetkezők szerint:
onkormanyzat tag tészérevisszaťlzet 5.570.000 Ft osszeget, mely beszámítźsra kerĹil
Oĺtkormźnyzattagot teľhelő 4I.068.220 Ft összegrĺ tőketarta\é|<hoz történő
hozzti1átu|ás ĺlsszegébe(így annak fennmaradó ĺisszege: 35.498.220 Ft) és felkéľia
p o l gáľme st ert a b e sztmlítási me gáll apo dás a|áír ásár a;
Futuľeal Delta Kft. tag részérevisszafizet 65.93I.780 Ft összeget, mely 40.931.780 Ft
összegű részben beszámításra keľül Futureal Delta Kft. tagot terhelő azonos összegrĺ
tőketaľtalékhoz torténo hozzájtru|ás összegébe és a fennmarađő 25.000.000 Ft összeg
Futureal Delta Kft. tas részére kifizetésre kerül.
a

a)
b)

Felelős:

Hatáľidő:
4.

hozzájáru| allhoz, hogy az 1-3. pontokban foglaltak teljesiilését és cégbírósági
bejegyzésétkĺivető 60 napon beliil a Coľvin Sétany Kft. 18.030.000 Ft <ĺsszegű
jegyzett tőkéjének 3.030.000 Ft összegre torténő |eszźi|ításźlhozvégleges
tőkekivonással, az onkoľmlányzat tag többségi tulajdonának fenntartásáva| és ezze|
egyidejűleg a Corvin Sétany Kft. az onkormanyzattag és a Futureal Delta Kft. tag
tészéte7.500.000 Ft - 7.500.000 Ft összes.visszať|zet.

Felelős:
Hatándő:
5.

polgármester
2013' szeptember 15.

polgármesteľ
az 1-3. pontban foglaltak teljesülése és cégbíľóságibejegyzéstktivető 60 napon
belül és avisszaťlzetésneklegkésőbb 2014. februźr 28.

fe|hatalmazza az onkoľmanyzat képviseletébene|jarő tulajdonosi képviselőt, hogy a
pontokban
a|áírya.
meghatározott döntését képviselje és a szükséges dokumentumokat

Corvin SétĺĺnyKft. tagi hatátozatainak meghozatala során az 1-4.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. augusztus 29.
6. fe|hata|mazza a po|gźrmestert a taggyiĺlés döntéseit
Felelős: polgármester
Hataridő:

követő módosításainak a|áírásźlra.

taggyĺlésdĺjntésétkövetően

L8

7.

a

hatáĺozat 1-3. pontjában foglaltakĺa 4I.088,2

céltaľtalékterhére és a tagi kölcsön

e Ft-ot biĺosíta

felhalmozási

visszatéľtilésterhére:

a) az onkormányzat bevétel 11603 cím _ önként vállalt feladat _ felhalmozási,
felújítási bevételek - kĺjlcsönök visszatérülése _ eloirźnyzatźLt 5.570,0 e Ft-tal, és a

kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belĺJl az általános tarta|ék
e|óirźnyzatát _ kötelezó fe|aďat - 4.481,8 e Ft-tal, a II502 cím az egyéb felhalmozási
kiadáson belül a fe|haLmozási célúátadott péĺueszkoze|oirényzatát _ önként vá||alt
faladat - I.068,2 e Ft-tal, a 11502 cím egyéb fe|ha|mozási kiadásokon belül _ önként
vá||a|t feladat - részesedés vásaľlás e|őírźnyzatát 20,0 e Ft-tal megemeli a Corvin
Sétany Kft. saját tőke rendezése címen.
b) az onkormányzat kiaďás I||07-02 cím felhalmozási céItartalékon belül a Corvin
Sétany Kft tőkeemelés- önként vállalt feladat _ előirĺányzatźlrő| 40.000'0 e Ft-ot
átcsoportosít a II502 cím az egyéb felhaImozási kiadáson belül a felha|mozási célú
átađottpéĺueszkoz eloirányzatára _ onként vállalt feladat - a Corvin Sétány Kft saját
tőke rendezése címen.
c) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési ľendelet
vegye
kcivetkező módosításánźt|, valamínt a 2014. évi költségvetés készítésénél
figyelembe.

Felelős:
Határiďo

polgármester

a) és b) pontoknál 2013. augusztus 29., c) pont esetében a költségvetési

ľendelet következő

Dr. Kocsis M:áté
Megá||apitja, hogy

a

módosítása és a2014. évi kĺiltsésvetéskészítése

Képviselő-testiilet

a

hatáľozatot 14 igen,

0 nem

szavazatta|,

I

tartő zko dźts mel l ett el fo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ vĺnĺos ÍľBTTSZoTÖB B SÉGSZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
1 TARTOZKODASSAL
321t2013. (Vrrr.zg.)
14IGEN O NEM
A Képviselő-testtilet, mint

a Coľvin SétĺĺnyKft. többségi tulajdonosa helyi telepiilésrenďezés,

településfejlesztés önkormányzati fe|aďata e||átása éľdekébenúgy dĺint, hogy

1. a Corvin

Sétány Kft. töľzstőkéje felemelésre kerĹiljĺin ĺjsszesen 30.000 Ft pénzbeli
onkoľmanyzattagot terheli 20.000 Ft és Futuľeal
Delta Kft. tagot teľheli 10.000 Ft), és ezze| egyidejűleg a Corvin Sétány Kft. tagjai
további, összesen 82.000.000 Ft összegtĺ pénzbeli szo|gá|tatást teljesítsenek a Tarsaság
tőketaľtaléka javáĺa (ębből Önkormányzat tagot terheli 4I.068.220 Ft és Futureal
Delta Kft. tagot terheli 40.931.780 FĐ.
hozzźtjáru|źts szolgáltatźsźlva|(ebből

Felelős:

Határiďo:

2.

polgáľmester
2013. augusztus 29.

az 1. pont alapjáĺ az onkormźnyzat tag 20.000 Ft pénzbeli tĺlrzstőke emelés
beÍizetésétés 4|.068.220 Ft tőketartalék javara történő befizetését vá|La\a a
19

fe|halmozási céltartalékon tervezett Corvin Sétany Kft. tőkeemelés előirányzatterh&e
visszaťlzetés terhére.

és a tagi kölcsön

Felelős:

Hataľidő:

3.

polgĺĺrmester
2013. augusztus 29.

a Corvin Sétany Kft. 71.501.780 Ft összegű tagi kölcsönt
a ktjvę[kcziik szerinĹ:

a)

tagjai részétefizessen vissza

onkormanyzattagrészére visszaťlzet 5.570.000 Ft összeget, mely beszámitásra kerül
onkormányzat tagot terhelő 4I.068.220 Ft összegiĺ tőketartalékhoz tĺjľténő
hozzajaru|ás összegébe (így annak fennmaľadó összege: 35'498.220 Ft) és felkéri a
gármest ert a b eszźlmítási me gállap o dás aláír źsfua;
Futuľeal Delta Kft. tag részétevisszaťĺzet65.93I.780 Ft összeget, mely 40.931.780 Ft
összegtĺ részben beszálĺútásra kerĹil Futureal Delta Kft. tagot terhelő azonos ĺisszegű
tőketaľtalékhozl.orténő hozzźĄźru|źlsosszegébe és a fennmaľadó 25.000.000 Ft összeg
Futureal Delta Kft. tag részérekifizetésre keľül.
po

b)

1

Felelős:

polgĺĺrmester

Határidłĺ..2013. szeptembeľ 15.
4.

hozzźĺjaru|ahhoz, hogy az 1-3. pontokban foglďtak teljesülésétés cégbíľósági
bejegyzésétkövető 60 napon belül a Corvin Sétany Kft. 18.030.000 Ft ĺisszegű
jegyzett tőkéjének 3.030.000 Ft összegre töľténő |eszźi|ításához végleges
tőkekivonással, az Önkormanyzat tag többségi tulajdonanak fenntaľtásáva| és ezzel
egyidejűleg a Coľvin Sétany Kft. az onkormányzat tag és a Futureal Delta Kft. tag
tészére7.500.000 Ft - 7.500.000 Ft ĺjsszegvisszaťtzet.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő:az I-3. pontban foglaltak

teljesülése és cégbíróságibejegyzést követő 60 napon
beliil és avisszaťlzetésnek legkésőbb 2014. februát 28.

5.

felhata|mazza az onkormanyzat képviseletében e|jźĺrőtulajdonosi képviselőt, hogy a

Corvin SétĺínyKft. tagi hatźrozatainak meghozatala sorián az l-4. pontokban
meghatźlrozott döntését képviselje és a szĹikséges dokumenfumokat a|áirja.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő:20|3. auguszťus 29.
6.

fe|hatalmazza apo|gźrmesteľt a taggyűlés döntéseit követő módosításainak a|áírására.

Felelős:

Határidő:

7.

polgáľmester
taggytĺlésdöntésétkĺivetően

hatźrozat 1-3. pontjában foglaltalľa 4I'088,2 e Ft-ot biáosít a felhalmozási
céltartalékterhéľe és a tagi kĺjlcsön visszatériilés terhére:
a) az onkoľmanyzat bevétel 11603 cím - önként vállalt feladat _ felhalmozási,
felújítási bevételek - kölcsönök visszatérülése_ e|őirźnyzatát 5.570,0 e Ft-tal, és a
kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon beliil az általános l.artalék
eloiráĺyzatát - kötelező fe|adat - 4.48l,8 e Ft-tal, a II502 cím az egyéb felhalmozási

a

.

kiadáson beliil a felhalmozási céIű źĺtadottpénzeszkoz elóírźtnyzatát _ ĺinkéntvá||a|t
fa|ađat- I.068,2 e Ft-tal, a II502 cím egyéb felha|mozétsi kiadásokon belül _ <jnként
vźi|a|t feladat - ľészęsedésvásaľlás eloirtnyzatát 20,0 e Ft-tal megemeli a Corvin
Sétĺány Kft. saját tőke ľendezése címen.
b) az onkormanyzat kiadás |11'07-02 cím felhalmozási cé|tartalékonbelül a Corvin
Sétány Kft tőkeemelés- tjnként vállalt feladat _ előiľalryzatźnő| 40.000'0 e Ft-ot
átcsoportosit a 11502 cím az egyéb fe|ha|mozási kiadáson belül a fe|ha|mozźlsi célú
átađott péĺueszkoze|őkárryzatára - önként vállalt feladat - a Corvin Sétány Kft saját
tőke rendezése címen.
c) felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźlrozatbarl foglaltakat a költségvetési rendelet
vegye
következő módosításánál, valamint a 20|4. évi költségvetés készítésénél
figyelembe.

Felelős:
Hataridő:

3.

polgármester
a) és b) pontoknáI 2013. auguszťus 29., c) pont esetében a kciltségvetési
ľendelet k<jvetkező módosítása és a2014. évi ktĺltsésvetéskészítése

Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat
d

a Muzsikus Cigányok Paľkjának

megvalósításához szůikséges

tintés ek meghozata|ár a

(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTASSAL)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis ľĺĺźLté_ polgáľmester
Sántha Péteľné- alpolgáľmester

Dr. Kocsis NláLté
Szóbeli kiegészítésremegadja aszőt Santha Péteľnéalpolgáľmester asszonynak.
Sántha Péterné
Szeretné megindokolni, hogy miéľtvan előttük ujra ez az előterjesztés. Július 17-én dĺint<jttek
arról, hogy a Fővaľosnak a megvalósításhoz 3 millió forinttal szeretnének hozzájźruLĺi,
azonbaĺ utána az átbeszélés során kideľiilt, hogy ők mźĺtnem ülnek össze, csak
szeptemberben, így ók ezt az osszeget máľ nem tudjak felhasználni, így kéľték,hogy ők
haszĺáIjők fel a szobor köľnyezetének rendbetételéľe.A másik oka, hogy ítt van az
előterjesztés, hogy mindazok a feladatok, azok a burkolati munkfü egy ütemben valósuljanak
ffi€g, amelyek egyĹivé tartoznak. Indokolatlan lett volna csak a négy sńéIét,tehát a
szoboralkotást felállítani és csak annak a talapzatát lebuľkolni és egy következő ütemben a
többi részt megcsinálni, ezéĺt.kéri, hogy tĺĺmogassák eń az előterjesztést, meľt jelen
formájában megvalósul a teljes burkolás és így egységes |esz a szobor környezete.

Dr. Kocsĺs Máté
A napirenđvitájátmegnyitja

és megadja

aszőtdr. RévészMĺáľtának.

21.

Dľ. RévészMárta

Az

e|óterjesztést teľmészetesen támogatni fogjak. Hol a Szigony ltca ezen a képen? A Baross
utcźlt|átja, csak a Szigony utcát szeretné látni. Hogy el tudja he|yezĺi,jó lenne tudnia, hogy
ez a Szigony utcához viszonyítva hol van?

Dr. Kocsis

M:áLté

Ha elforgatj a, aba| oldalĺína lapnak.

Dr. RévészN.ĺ.árta
Megvan, megköszöni.

Dr. Kocsis lĺ.áté
Megadja aszőt Santha Péteméalpolgármester asszonynak.
Sántha Péteľné

Úgy tűnik, hogy mindenki nagyon élénka nyár után és bekiabálásokkal indokolnak.
Képviselő Asszony kérésérepontosítja, hogy a Szigony utca azért nem |átsz1k a
térképvźn|aton,mert ottaszalaghtz, és atérkép-vźtz|atona keleti oldalon van.

Dr. Kocsis Mláté
További kérdés,hozzásző|ás hiányában a napirend YitájźLt |ezźlrja és szavazásta bocsátja az
alábbi határ o zatí javas latot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Muzsikus Cigányok Paľkjának az eIóterjesztés
módon töľténő kialakításával.

l.

száĺrru mellékletétképező

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. augusztus 29.

2.
3.

a295l20I3. (VII.17.) szźnĺńképviselő-testiileti hatźlrozatZ.

és.3. pontját visszavonja.

Felelős: polgármester
Hatáĺído: 2013 . augusztus 29.
a 29512013. (VII.17.) sztlłĺńképviselő-testületi határozat 4. poĺtjában a JYSZ részére
biztosított 3.000,0 ęFt-ot 6.604,0 eFt-tal kiegészítia Paľkban megvalósítandó emlékhely
k<irnyezetének kialakításának első ütemérę az előterjesĺés 3. szźlmu mellékletében
foglaltak szerint, igy összesen bľuttó 9,604.0 eFt-ot biztosít a Józsefuárosi
ViíľosiizemeltetésiSzo|gźiat részére.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. augusztus 29.

4. a

29512013.
módosítja:

oĄI.l7.) szźlmíképviselő-testiileti hatáĺozat 5.

pontjźúa következőkľe

a) a határozat 7. pontjában foglaltak miatt a az onkormźnyzat kiadás l 1 105 cím egyéb
felha|mozási kiadáson belül a felhalmozási cé|ű támogatás á||amháztartáson belülre
eloirtnyzatźłrő| - önként váL|a|t fęIađat,Muzsikus Ciganyok emlékhely c. alkotás
22

felállítása - 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím mfüödési finanszirozási
kiadásokon beliĺl az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként
vá|Ia|t feladat - előfuányzatttra.
b) az onkoľmányzatkíadźĺs11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékonbelül az
általános tartalék - kĺjtelező feladat _ előirányzatárő| 3.604,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím finanszirozási múködési kiadáson be|i| az írźnyitőszeľvitámogatásként
folyósított támogatás kiutalása _ <jnként vá|Ialt feIadat - előirtnyzatára.

c) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - önként vállalt feladat ťĺnanszitozási múkĺidésibevételen belül az írźnyítőszervitámogatásként folyósított

támogatás fizetési szám|źn történő jőváíľás e|oirányzatát és a kiadás dologi e|óirányzatźú
6.604,0 e Ft-tal megemeli Muzsikus Ciganyok emlékhelye c. alkotás kcirnyezetének
kialakítása I. titeme címén.

d) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet kĺjvetkęző módosításánáI a
határ o zatb an

fo

glaltakat vegye

fi

gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a), b), c) pontok esetében 2013. augusztus 29.
d) pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása

I)r. Kocsis M:áté
MegáIlapítja, hogy

a

Képviselő-testület

a

hatáĺozatot 14 igen,

0 nem

szavazatta|,

I

tartőzko dás mellett elfo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ unĺo s ÍľpTT SZóTÖ
ru.ľÁRoz.ą'ľ:
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sÉcS ZÜKS ÉGES

TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.

elfogadja a Muzsikus Cigányok Parkjának az e|oteqesztés 1. szánlu mellékletét képező
módon történő kialakításával.
Felelős: polgármester
Hatźriďo : 20|3 . augusztus 29.

2.

a295l20I3. (VII.17.) száműképviselő-testtileti hatáĺozat2. és.3. pontját visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. augusztus 29.

3. a

295120|3. (VII.17.) számű képviselő-testületi hatźrozat 4. pontjźtban a JYSZ részéte
biztosított 3.000,0 eFt-ot 6.604,0 eFt-tal kiegészítia Parkban megvalósítandó emlékhely
környezetének kialakitásának első üteméte az előterjesztés 3. szźlmu mellékletében
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foglaltak szerint,

így összesen

bruttó 9,604.0 eFt-ot biztosít a Józsefuárosi

Városiizemeltetési Szolsálat részéľę.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. augusztus 29.

4. a

295/2013. (V[.17.) szźmt képviselő-testületi hatáĺozat 5. pontját
módosítja:

a

következőkľe

a) ahattrozat 7. pontjában foglaltak miatt a az onkormtnyzat kiadás 11105 cím egyéb
fe|haLmozási kiadáson beltil a felhalmozźsi céIű tźrnogatás á|Ianhánartáson beltilre
e|őirźnyzatfuő| - önként vá||alt feladat, Muzsikus Ciganyok emlékhely c. alkotás
felállítása - 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím mfüĺjdési Íinanszirozási

kiadásokon be|n\ az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - ĺjnként
váLLaIt feladat - eIóírźnyzatára.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék - kĺjtelező feladat _ eIőirźnyzatánőI3.604,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím f,rnanszírozási működési kiadáson belül az írányítőszervi tlĺmogatásként
folyósított tźmogatás kiutalása _ tjnként vá|IaLt feladat - előirányzatáta.

c) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gá|at 80103 cím - önként vál|a|t feladat _
ťĺnaĺszírozásimfü<jdési bevételen belül az irényitőszęrvi támogatásként folyósított

támogatás Íizetésiszźlmlétĺtörténő jőváirás e|őkányzatát és a kiadás dologi e|őirányzatát
6'604,0 e Ft-tal megemeIi Muzsikus Ciganyok emlékhelye c. alkotás környezetének
kialakítása I' üteme címén.

d) felkéri a po|gármesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításĺínál a

hatźlro zatban fo glaltakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatariđő: a), b), c) pontok esetében 2013. augusztus 29.
d) pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása

Napiľend 3/2. pontja

Javaslat a Jĺózsefuáros Keľiileti Epítési Szabáiyzat (JóKÉSZ)
mĺódosításáľa a volt Ganz-Mávag területéľe vonatkozĺian
(íľásbeli előterjesztés, HELYSZINI K]OSZTAS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis i|i4źńé- polgáľmester

Dľ. Kocsĺs Máté
Bizottság nem táľgyalta. A napiľend vitáját megnyitja és megadja aszőt dr. RévészMártának.
Dľ. RévészMárta

Az

előterjesztést természetesen támogatjźl<. Azzal az e|képzelésselcsak egyetérteni lehet,
hogy a Ganz-Mźtvag területére jó lenne, ha nem költĺjzne át az, aki csak úgy gondolja' hogy
befér a Ganz-Mávag területéľe. Ha ők most ezt a határozati javaslatot elfogađjźk,akkor

mikorľa lehet számítani, hogy megálljt tudnak jelenteni a beköltözőknek? Mennyi esélyfü
van, hogy a cé|t el is fudják érni? Hogyan lehet ezt az egész eljárást felgyoľsítani annyira,
amivel a céljukat el tuđjákérni?
hogy minél előbb megsztilessen az a đĺjntés,

Dľ. Kocsis M.áúé
Dr. Mészár Erika

v áIaszo|.

Dr. Mészáľ Erĺka
Maga a hatályos jogi környezet azt mondja ki, hogy abban az esetben, hogyha abeszeruési
eljaľás eľedményekéntmegvan atervező, aki a JOKESZ-t módosítja, a Képviselő-testület úgy
dönthet, hogy rendeletében vttltoztatási tilalmat mond ki erre a tertiletre. Számításaik szerint
ez az okďőberi első ľendes képviselő-testĺileti ülésľe miír rendelet foľmájában bej<ihet a testĹilet
e1é.

Dr. Kocsis M:áté
További kérdés,hozzásző|ás hiányában a napiľend vitźljźń|ezfuja és szavazźtsra bocsátja az
aIábbi határ o zatí javas l atot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. módosítja a loĺ<Ész-ta volt Ganz-Mávag teľtiletre vonatkozóan,

kül<jntis tekintettel

az ott megjelenő funkciókľa és a megváltozott jogszabáIyi környezetľe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. aususztus 29.

polgármestert az 1. pontban foglaltak és a tervezési szolgáItatás
megrendeléséhezszükséges kozbeszerzési értékhatźnte| nem érő beszeruési eljarás
előkészítéséreés lefolyatásáľa.

2. felkéľia

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. augusztus 29.

3. a2.

pontfęđezetéte4 millió Ft + Áfa ĺisszegben előzetes kötelezettségetvá||a| a2014.
évi kĺĺltségvetés
terhére, melynek fedezetéiil a2014. évi adó bevételeket jel<ili meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a20I4. évi kĺjltsésvetéstervezése

Dľ. Kocsis l&IáLté
Megźi|apítja,hogy

a

tartő zko dás mel l ett

fo gadta.

el

Képviselő-testtilet

a

hatáĺozatot 15 igen,

0 nem

szavazattal, 0

sZAv AZ^SNÁL JELEN vAN 15 KÉPVISELo
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A Képviselő-testi'ilet úgy dönt, hogy
1. módosítja a rcrĘsz-t a volt Ganz-Mźtvag tertiletre vonatkozóan, ktilĺjnös tekintettel
az

oI1 me gj el

enő fu nkciókra

és

a me gv

á1

to zott j o gszab á|y

i kömyezetľe.

Felęlős: polgármester
Hatáľidő : 2013 . augusztus 29.

polgáľmestert az 1. pontban foglaltak és a tervezési szolgáltatás
megĺendeléséhezszükséges kozbeszerzési értékhatárt e| nem érő beszeľzési eljáľás

2. felkéľia

előkészítéséreés lefolytatásáľa.
Felelős: polgármester
Hatátiďő : 20 |3 . augusńus 29 .

3. a2.

pontfeđezetére4 millió Ft + Áfa összegben előzetes kötelezettséget vállal a2OI4.
évi költségvetés terhére, melynek fedezetéiil a20|4, évi adó bevételeket jelöli meg.
Felelős: polgáľmester
Határidő: a20I4. évi költsésvetés tervezése

Napiľend 3/3. pontja

Javaslat a Főváľosi Kiizterület.fenntartć, Zrt. ĺllegális hulladékkezelésre
atkoz ó szolgá|tatáls i ke retsz e rz
(íľásbeli előterj esztés)

von

ő d és én

ek

m e gkii tés éľe

Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M:áté

Bizottsérynem taľgyalta' A napirend vitáját megnyitja és megadja aszőt Szili Balázsnak.

Szili Balázs

A múltban a Főváľosi Közterület-fenntaľtó

munkáját kiegészítve a IYSZ is végzett illegális
szęmét elszźĺIlítást,o maga tĺibbször talźikozott JVSZ-es autóval, mint közterĹilet fenntaľtós
autóval, tehéteztaJYSZ hatékonyan végeńaHa22 millió foľint elvonásrakerĹil a JYsZ-to|,
akkor ęz aztjelenti, hogy a JVSZ már nem fogtra ezt végezĺi.Gondolja, hogy az áremelés a
hatékonyabb munkavégzést nem fogja eľedményezĺĺ.Tehát késztilhetnek arľa, hogy az
illegális szemetet jóval tovább fogiak é|vęzni kĺizteľületeiken?

Dr. Kocsis M:áLté
É|a gyarÍłperrel, hogy a IYSZ ezzę| a döntéssel nem szabadul meg ęttől a feladattól, nem
fogja tudni megúszni, mert ęz a keretszeľzodés nem aÍTa ad sem elegendő pénń., sem pedig
feladatot, hogy a kęľtilet koztisńaságát marađéktalanulmegóvja, tehát nem a IYSZ kárára,
illetve feladatelvonźsźna iranyul a javaslat. Eddig is több jogviszonya volt az onkormányzat
íntézményénekerľe a fe|ađatra,Ez arrő| szól, hogy a JYSZ cjsszeszedi az utctl<bő| a szemetet.
Egyébként Acs úr nyari tájékońatása szerint átléptéka szemétszedő ľekordot, volt olyan
hónap, amikoľ 800 m3 szemetet hordtak be 30 nap alatt a kerület utcáiról. Ez további
kérdéseketvet fel, hogy mi ez az új tľend, hogy mindenki kirakj a a szemetet az uÍcára.
Vélhetően azt is jelenti, hogy biaosak benne, hogy előbb-utóbb elviszik, de ez mégsem
marudhat így. Ez ań' jeleĺti, hogy a JvsZ a Dankó utcai telephelyéľe elviszi a szemetet,
f6

begyűjti, és onnan elszá||itja a Fővárosi Közterület-fenntaľtó Zrt. A kerętszetzodés erre
iľányul. Magyarul a JVSZ-nek továbbra is lesz fe|ađataaz utcai szemétgyujtéssel. Pintér
Attilának megadj a a szőt.

PintéľAttila
Most, lrogy Polgár.mesteľ Úľ nrorrdja, lrogy 800 m3 szemetet hagynďi lőzsęfváros utcáin,
felmerült a kérdés,hogy a Közterület-felügyelet ezt észreveszi-e? Tehát üldĺjzi-e azokat, akLk
kiteszik eń' a szemetet? Elkaphatók-e lakossági bejelentés vagy térťĺgyelőkamerák felvételei
a|apjźn? Hány esetben történt intézkedés ilyen ügyben?

Dľ. Kocsis Máté
Biál Csaba igazgatő ur váIaszo|

Biál Csaba
a.tleptet az

erre a kérdésľe.

IO0O regisztrźit intézkeđés
szálnot.

Ez aztjelenti, hogy a kcizterületen elhelyezett

szemétlerakás konisztasági szabálysértések esetében 750 környéki a feljelentések száma és

250 esetben éltek a kollegak helyszíni bíľsággal. Ezze| kapcsolatos tapasztalatok, hogy
mennyire jő a beťĺzetésaľány, az korulbelül 5-6 %o |ehet. Tulajdonképpen a Felügyelet
intézkedik, a térťĺgyelőkamerákat hasznáIják, amit |ehet rogzitenek vele, és ezt küldik a
Kormányhivatal SzabályséľtésiHatoságźhoz. Egyesek szerint túlságosan piszkálják az
állampolgárckat azzal, hogy a kamerákat eľre hasznźiják. Ań" gondolja, hogy amit lehet
technikailag-törvényileg ki fognak hasznáIĺi ezután is. A tapasńa|atok aŻ. mutatjźlk, hogy
némi jogszabá|yi hiányosságok miatt ezek az eljarások kevésbé cé|ra vezetőek. Köztudott,
hogy nagyon sok esetben hajléktalan az, aki a końísńasági szabá|ysértéseket elköveti. A
közteriilet-felügyelő tetten éri, és itt szeretné elmondani, hogy kaptak mĺíľolyan jelzést
állampolgároktól, hogy miéĺtcsak tetten érésesetén |ehet iĺtézkedéstkezdeményezni.
Jelenlegi szabźiyozás alapján nem tudnak mást tenni, tęhát ha tetten érik az elkövetőt' akkor
azoka| szemben tudnak fellépni és intézkeđni.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés,hozzásző|ás hiányában a napiľend vítajatlezáĺja és szavazásrabocsźúja az
al

ábbi hattlr o zati j avas latot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.

elfogadja

Felelős:
Hataridő:
f.

az

előteľjesztés mellékletét képezo, FKF Zrt-ve| kötendő szolgáltatási

keretszerződést és felkéri a polgármesteľt a szerzodés a|ź.írźsfua.
polgármester
2013. szeptember 01.

a) az 1. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mrĺködési cél és
általános 1arta|ék - kötelező fęladat - eloirényzatarő|2.775,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
|1403 cím dologi - önként vźt||a|t feladat - e|ófuányzatáta.
b) a Józsefuárosi Városiizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi finanszíľozási műkcidési
bevételen belül - ĺjnkéntvźt||a|t feladat _ az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźmián tcjrténő jővtńrása előirányzatźń és a kiadás dologi _ önként
v á||aIt fe l adat - e|oir tny zatát 22. 6 6 4. 0 e Ft-tal c s ökkenti.
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c) az onkormányzat kiadźts 11108-02 cím finanszírozási mfüödési kiadáson belnl az

iányítőszervi tźlmogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként váL|alt feladat előírányzatárő| 22.664,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás II403 cím dologi - önként vállalt

feladat _ e|óir źnyzatáĺa.

d) felkéri a

polgármesteľt, hogy költségvetési rendelet következő módosításánál a
határ o zatb arl fo glaltakat Ve gye ťr gye lemb e.

Felelős:

Határidő:

polgármester
a)-c) pontokz}I3. auguszfus 29., đ)2013.december 3l-ig.

3. Felkéri a Jőzsefvźrosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat vezetőjét, hogy a keľtilet közterületein,
illegálisan kihelyezett kommunális hulladék (vegyes szemét) e|szá|Iitásěra kössĺin szeruodést
2014. évre vonatkozőan.

Felelős:
Határidő:

JózsefuaľosiVaľosĹizemeltetésiSzolgálatvezetóje
2013. december 31.

Dľ. Kocsis M:áLté
MegáIlapítja, hogy

a

Képviselő-testület

a

hatátozatot 15 igen,

0 nem

szavazatta|, 0

i'artőzkodás mellett elfo gadta.

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATARO Z ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERU SZóToBB
HATÁROZAT:
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A Képviselő-testiilet úgy đönt, hogy
előteľjesztés mellékletétképező, FKF Zrt-vel kötendő szo|gźitatási
keretszerzodést és felkéri a polgármesteľt a szerzódés aIźńrásźna.

1. elfogadja az

Felelős:

polgármester
szeptember 01'

Hatariđó: 2013.

2. a) az 1. pontban foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és
általános tarta|ék - kötelező foladat - e|őirźnyzatźrőI2.775,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11403 cím dologi - önként vá||a|t feladat - előirźnyzatára.
b) a Józsefuárosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi ťlnanszíľozási miíködési
bevételen belül - ĺinkéntvźila|t felađat_ az fuźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás ťtzetésíszám|źn tĺjrténő jőváírása e|őfuźnyzatźŃ és a kiadás dologi _ ĺjnként
vállalt feladat - e|őirźnyzatźń22.664'0 e Ft-tal cs<jkkenti.
c) az onkormanyzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási mfüödési kiadáson bďrnl az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként vállalt feladat előirényzatárő| 22.66Ę0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás lI403 cím dologi - önként vállalt
feladat

_ előir źnyzatáł a'

đ)felkéri a

polgármestert, hogy költségvetési rendelet következő módosításanál a

hatfu ozatb an fo glaltakat vegye fi gyelembe.
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Felelős:
Hataľidő:

polgármester
a)-c) pontok}}I3. augusztus 29., đ)2013.december 3l-ig.

3. Felkéri a lőzsefvárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat vezetőjét, hogy a kerület ktlzterületein,
illegálisan kihelyezett kommunális hulladék (vegyes szemét) elsztilításźtta k<jsscjn szerzőđést
20I 4. évre vonatkozőarl.

Felelős:
Határidő:

JózsefuáľosiVaĺosiizemeltetésiSzo|gźiatvezetóje
2013. december 31.

Napirend 3/4. pontja
(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis i|;4:áté - polgármesterer

Dr. Kocsis N'ĺ.áté
Bizottság nem táľgya|ta.

A

napirend

vitźLjźLtmegnyitja.

Kérdés,hozzászőlás hiányában a

napirend vitźĄátlezáqa és szavazásra bocsátja az alćhbihatátrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.

támogatja a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszĺivetség(1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3.), 2019. évi XXX. Nyári Univeľsiade rendezési jogának
elnyeľésérevonatkozó pźiyźzatát,kiemelten a pźůyázatban megjelenő azon
terveket, miszerint az Universiade Falu az onkoľm ányzat kozigazgatási teľĹiletéhez
tartoző és rehabilitáciőra kerülő ,jőzsefváĺosí piac'' (hĺsz 38818/35) helyszínén
keľiilj ön kialakításra.

Felelős:

polgármester
Határiđő: 2013. aususztus 29.

2.

a hatźrozat, o""tl abpjźnfelkéľia polgáľme stert azelőterjesztés mellékletét

képező ttlmo gatő ny i|atko zat a|áír ásźlra.

Felelős:

polgármester

Hataľidő: 2013. augusztus

3.

29.

egyetért a határozat 1. pontja szeľint kialakított Universiade Falu szociális
bérlakásokként tcjrténő utólasos haszno sításával.

Felelős:

polgármester

Hataľidő: 2013. augusztus
Dľ. Kocsis Nĺ.álté
Megá||apítja, hogy

a

29.

Képviselő-testület

l.artőzko dás mellett elfo eadta.

a

hatáĺozatot 15 igen,

0 nem

szavazatta|, 0
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A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1.

támogatja a Magyaľ Egyetemi és Foiskolai Sportszövetség (1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3.), 2019' évi XXX. Nyári Universiade rendezési joganak elnyeréséľe
vonatkozó páIyázatát, kiemelten a páIyázatban megjelenő azon terveket, miszerint az
Universiade Falu az Önkoľmtnyzatközigazgatási teriiletéheztafioző és rehabilittrciőra keĺülő
,jőzsefv ttrosi piac'' (hľsz 3 8 8 1 8/3 5 ) helyszínénkerülj ön kialakításra.

Felelős:

polgármester
Határidő: 2013. aususztus 29.

2.

a hatfuozat 1. pontja alapján felkéľia polgármestert az előterjesztés meIlékletét
képezó támo gató nyiLatkozat aláír ásźra.

Felelős:

polgármester
Hataľidő: 2013. augusztus 29.

3.

egyetért a határozat 1. pontja szerint kialakított Universiade Falu szociális

bérlakásokként történő utólasos hasznosításával.

Felelős:

polgáľmesteľ
Határidő: f0I3. aususztus 29.

4.

Humánsz o|gáůtatźlssalkapcsolatos előteľj esztések

Napirend 4ĺt. pontja
Javaslat a leendő első osztályosok támogatásával kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(ĺľašbeľelőterjesztés, HELYSZŃI

rĺoszľÁs)

Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester
Dr. Kocsis

Az

lfiĺ.áúé-

e|őterjesztést bizottság ĺem tárgyalta.
RévészMáľtanak.

A napirend

vítáját megnyitja. Megadja a szőt dr.

Dr. RévészMáľta

Az

előterjesztés szeľint december 3l-ig lehet felhasználni az utalványokat, és szeptembeľ első
hetében fogiák megtudni a sztilők, hogy ők erre jogosultak. Erdeklődik, hogy abban az
esetben, ha ők mar megvettek sok mindent és nem biztos, hogy pont ennyi éľtékbentudnak
vásĺírolni,akkor hogy lehet felhasználni ezeket azvta|ványokat?
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Dľ. Kocsis Máté
Ha a szulók jelzik - akźtr kis létszámban is _ hogy lenne igény ennęk a meghosszabbításäta,
akkoľ ez egy döntés kérdésea Testtilet részéróI. A tanév második felévébenis erre szfüség
lehet, tehát, ha erľe |esz egy kicsi igény is, akkor eń" tuđjtkorvosolni. Az a cé|' hogy ezek
megfelelő segítségetnyújtsanak a szülőknek. További kérdés,hozzászőIás hiányában a
napirendvitáját\ezźlrja.Szavazásrabocsátjaahatźlrozati

javaslatsort.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
I. az e|őterjesztés

1. sz. melléklete szerinti mintájri 1300 darab, ĺ5x7 cm méľettĺ'1-1300-ig
sorszttmozott,2500 Ft,- címletrí,,első osztályosok utalvźlnya,, elnevezéstĺ utalváný bocsát
ki 2013. augusztus 29. napjźlval. Az utalvźny tartalmazza a kibocsátó tinkormányzat ĺevét,
az utalvtnyra vonatkoző utalást, a felhasználási időszakot, az utalvány éÍtékét,az e|fogaďő

helyek megjelolését, sorszámot, az arra való utalást, hogy az utalvány másra át nem
ruházhatő, és a pecsétlenyomatot.
Felelős: polgármester
Hatfuiđő:2013. augusztus 29.

f. a YIII.

kerületben 2013. augusztus 29. napján állandó lakóhellyel rendelkező első
alkalommal iskolai tanulmányait megkezdő (20|3lf0I4. tanév) általrános iskola első
osztályos tanulói tclrvényes képviselője 5000,- Ft éľtékű,2x2500 Ft-os címlettĺelső
osztályosok uta|ványźlban részesül (tanulónként 1 törvényes képviselő). Az utalvány 2013.
szeptembet 23. napjáig vehető át a Polgármesteri Hivatal pénnárźhan (Bp. 1082 Baľoss utca
63-67. II. emelet 20Il2). Az utaIvźny igénylőjét egyben az utalváĺlrlyal tĺirténővásárlás
során aJőzsefváĺos Kártyával való rendelkezők jogállása illeti meg.

Felelős: polgármester
Hatźriđő:2013' augusztus 29.

3. az uta|vlányok 20|3. szeptember 02.- 2013. december 31. napja k<izött válthatóak be,
kizaľolag az iskolai feladatellátáshoz közvetlenülkapcsolódó papír és írószer teľmékekre a
Jőzsefuźros Kártya elfogadó paľtnerkéntmfü<jdő KeS Trade Kft (székhely: 1085
Budapest, József krt.27., képviselő: Dľ. Kovács Endre) Bp., VIII. Jőzsef kÍt.27. sz. a|atti
tizletében, valamint Papelito 29 Kft. (székhely 1089 Budapest, orczy iÍ21-23.7.43.,
képviselő: ErdélyinéBalogh Mária) Bp., V[I. orcry tLt29. sz. a|atti üzletében.
Felelős: polgármester
}Jatźridő: 2013. auguszťus 29.

4. elfogadj a az e|óteĄesztés 2. szźrrń melléklete szerinti főbb tartalmi elemekkel az ,,e|ső
osztályosok utalváľrya'' beváltóhelyeivel kötendő megállapodást és felkéľia polgáľmestert
a KeS Trade Kft-vel, valamint a Papelito 29 Kft-vel k<jtendő megállapodás aláírźsára.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 02.

5.a hatźtrozat 1. pontjában foglalt utalványok költségvetési fęđezeteéľdekébenaz

onkormanyzatkiađás 1 1 107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az általĺínos
taľtalék_ kötelező feladat - előiranyzatáĺő| 3.250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11303
cím ellátottak pénzbeli juttatása _ önként vá||a|t feladat _ e|őirźnyzatźra.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. augusztus 29.

6.felkéri a polgármestert, hogy költségvetési rendeIet kĺlvetkező módosításánźi ahatfuozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.
Felelős: polgármester
Határidr5: 2013. decenrbeľ 31'

Dľ. Kocsis lN{áté
Megállapítja, hogy 15 igen,

0

nem,

0

tartőzkođttssal a Képviselő-testĹilet elfogadta a

k<jvetkező hatát o zatot.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|.

aze|őterjesztés 1. sz. melléklete szerinti mintájú 1300 darab,I5x7 cm méľetű, 1-1300-ig
sorszĺĺmozott,2500 Ft,- címletú,,első osztályosok uta|vtnyď, elnevezésű utalvány bocsát
ki 2013. augusztus 29. napjával. AzutaIvźny tartalmazza a kibocsátó onkormźnyzat nevét,
azuta|vźnyľavonatkoző utalást, afe|használási időszakot, az utalvány értékét,az eIfogađő
helyek megjelölését, sotszźlmot, az arra valő utalást, hogy az utalvány másra át nem
p,lhtzhatő, és a pecsétlenyomatot.
Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő : 2013. aususzrus 29.

2.

a Yllil..

kerületben 2013. augusztus 29. napján áL|anđő lakóhellyel rendelkező első
alkalommal iskolai tanulmiĺnyait megkezdő (2013l20L4. tanév) általános iskola első
osztályos tanulói töľvényes képviselője 5000,- Ft értékű,2x2500 Ft-os címletiíelső
osztályosok utalvanyában ľészesül (tanulónként 1 toľvényesképviselő). Az utalvarry 2013.
szeptember 23. napjáig vehető át aPolgźtrmesteri Hivatď pénńźlrźlban(Bp. 1082 Baľoss utca
63-67. II. emelet 20Il2). Az utalvźny igénylőjét egyben az lta|vánrryal történő vásárlás
soľán aJőzsefvátos Káľtyával való rendelkezők jogállása illeti meg.
Felelős: polgármester
Hatańďő : 2013 . augusztus 29.

3. az uta|v'anyok 2013. szeptembeľ 02.- 2013. december 31. napja kozott válthatóak be,
kizáĺőIag az iskolai feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó papír és írószer termékekĺe a
Józsefuaros Kártya elfogadó paľtnerkéntmfüödő KeS Trade Kft (székhely: 1085
Budapest, József krt. 27., képvíselő: Dr. Kovács Endre) Bp., VIil. József krt. 27. sz. a|atli
üzletében, valamint Papelito 29 Kft. (székhely 1089 Budapest, orczy tLt 21-23.7. 43.,
Balogh Mária) Bp., VIII. Orczy tltf9. sz. aIatti üzletében.
képviselő: Erđélyiné
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Felelős: polgármester
Határidó: 201,3 . augusztus 29.

az e|őterjesztés 2. szétmu męlléklete szerinti frbb tartalmi elemekkel az ,,elso
osztályosok utalványa'' beváltóhelyeivel kĺjtendő megállapođást és felkéri a polgármestert
a KeS Trade Kft-vel, valamint a Papelito 29 Kft-velk<jtendő megállapođás aláirására.

4. elfogadja

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. szeptember 02.
5.

a

határozat 1. pontjában foglalt utalványok kĺiltségvetésifędezete érdekében az
onkormányzatkiaďts 11107-01 cím működési cél és általĺínos tartalékon bďril az általános
taľtalék_ kötelező feladat - előirányzatźrőI3.250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiađás11303
cím ellátottakpéĺube|i juttatása - önként vállalt feladat _ e|oirźnyzattlta.
Felelős: polgármester
Határidő: 201,3. augusztus 29.

6.

felkéľia polgármesteľt, hogy kĺiltségvetésirendelet követkęző módosításánál
határ o zatb an

fo gl

altakat

Ve

gye

a

fi gye 1 emb e.

Felelős: polgáľmester
Határiđó: 2013. december 31'

5.

Egyéb előterjesztések

Napiľend 5/1. pontja

Javaslat a Kínaĺ Népkiiztársaság Shanghai Putuo

kerületével

megállapodás megktitésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mlaté - polgármester
Egľy Attila - alpolgármesteľ

Dr. Kocsis Máté
Szóbeli kiegészítésnincs előteľjesztoi részro|. A napiľend vittĄát megnyitja és megadja a szőt
Komássy Akos képviselőnek.
Komássy Ákos
orul, hogy új diplomáciai fejezetek nyílnak Józsefuáros életében.Putuo amúgy is egy nehéz
sorból felkapaszkodott kerĹilete Shanghai-nak, Jőzsefvćtroshoz hasonlóan ismeri az é|etpáIyát,
amit a keriilet ezekben az évtizedekben bejar. Javasolja, hogy legkcizelebb a shanghai-i
főkonzullal is működjenek egyĺitt egy ilyen egyiittműködési megállapodás előkészítésében.
Érti,hogy Józsefuáľoson keľeszttil jött, de ez a memorandum gyakorlatilag teljesen
haszná|hatatlan. Pontosan tudja, hogy a diplomáciában néha előfordulnak ilyen tökéletesen
értelmetlen papírok, amiknek csak a formális aIáírźsa sztikséges a}lhoz, hogy megpecsételjék
a jó együttmfüödést és a taľtalmźtra|ehet, hogy soha senki nem fog emlékezni. Még egy
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kitérőt tenne. Akkor ez most bizonyźtra egy majdanikozpénzzel lefolytatott kínai turizmusnak
a bevezetője? Bizonyára nem erről van sző, đeszereÍné, ha ezt megcáfolnák. Shanghai-ban
még nem járt, de Kínában igen. Nem gondolja aŻ., hogy ez indokolt lenne, đeaz, hogy
Józsefuaľos delegációja Putuo delegációjáva| ta|áIkozzon, az mindenképpen nagyon hasznos.
Az előterjesztésben szerepel, hogy éľkezik Budapestľe Putuo delegációja, tehát nem kell
Shanghai-ba utazĺi a jőzsefvźlrosi delegációnak althoz, hogy a találkozás megtöľténjen
szeptemberben. Alapvetően javasolja, hogy legkĺizelebb alaposabb előkészítésselszülessen
meg az egyĹittmfüödési megállapodás, amely figyelembe veszi a két helyhatóság
tevékenységi és felelősségi köreit adott esetben és esetleg olyan egytittmĺíködési pontokat
hattĺroz meg, amelyben egyáltalán kompetęnsek az adotr. helyhatóságok. Ezze| együtt pozítív
előrelépésnek íté|íffieg, hogy Kína egyik húzóvárosának egy keľületével kĺjtnek
megá1lapodást.

Dr. Kocsis NJáLíé
Részben megkoszöni az elismeró szavakat, másrésń. ĺem tudják megígérni,hogy egy
kapcsolat felvétel után semmilyen látogatás nem tĺjrténik.Hovatovább kifejezetten javasolni
fogja, hogy 2014. szeptember l-je és október l-je kĺĺzött a Képviseló Ur részt vegyen
Kínában egy mindenľe kiterjedő, helyismeretet alaposan biztosító tanulmányi úton, Pintéľ
Attila képviselővel közösen. Eppen ezért nem mer igenlő váIaszt adni arca a kérdésre,hogy
nem kerül ez az ĺinkormányzatnak semmibe. Bízik abban, hogy ez a kapcsolat a két város
között konkľétgazdasági előnyöket is fog, esetleg beľuházásokat eredményezni Józsefuaľos
szttmźlra, de az azokon is múlik, akik eń" akapcsolatot felveszik. További kéľdés,hozzászőIás
hiźnyában a napirend vitájátIezárja és szavaztsľa bocsátja az a|źlbbihatározatijavaslatot.

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1.

Együttmúködési megállapodást köt Sanghaj Putuo kerület ĺinkoľmányzatáva|, a jelen
előterjesĺés 1. számú melléklętétképezo megállapodás tervezet szeľinti taľtalommal,
azza|, hogy a megállapodás végleges sztlvege a taĺgyalásokon elhangzottak
figyelembevételével módosulhat, amennyiben pénzügyi fedęzetet továbbra sem igényel.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. október 30.

2.

fe|hata|mazza
a|áírásźra.

a

polgármestert

az 1. pont szerinti

Egyiittmtĺköđésimegállapodás

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. október 30.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy

|4

igen,

0 nem, 7

tartőzkodással

a

Képviselő-tęsttilet elfogadta a

következő hatźro zatot.
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1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHc.Z ľĺn-lŐ s Írpľľszóron

He.ľÁRozĺ,ľ:
327/2013.
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A Képviselő-testtilet úgy dtint, hogy

l.

Egytittműködési megállapodást kot Sanghaj Putuo kerület önkormányzatáva|, a jelen
előterjesztés 1. számú mellékletétképező megállapodás teľvezet szerinti taľtalommal,
azzal, hogy a megállapodás végleges sz<ivege a táĺgyalásokon elhangzottak
figyelembevételével móđosulhat, amennyiben pérzngyi fedezetet továbbra sem
igényel.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. október 30.

2.

fe|hata|mazza

a

po|gtĺmestert

az 1. pont

szerinti EgyĹittmfüödési megállapodás

aIáírástna.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2013. október 30.

Napirend

512.

pontjt

Javaslat az ,,Earőpa a polgárokért'' program 2007.2013 alpľogramjaként
meghiľdetett,,Testvéľváľosok polgárainak találkozĺói'' című páIyánaton

valĺó részvételre
(írásbeti előterjesĺés, HELYSZÍN zuoszľÁs;
Előteľjesztő: Dr. Kocsis 1lĺ4áté _ polgáľmester
Egry Attila - alpolgáľmester

Dr. Kocsis l[l.álté
Előterjesztői hozzáfflzniva|ő nincs.

A napirenđvitáját megnyitja. Kérdés,hozzźsző|ás
hiánythan a napirend vitáját|ezźĄa, és szavazásra bocsátja az alábbihatározati javaslatot.
A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

1. a Budapest

Főviíros VIII. keľületi onkoľmźnyzatazEurőpaiBizottság źital ,,Eurőpa a
polgárokéľt'' pľogram 2007-2013, ,,Aktív polgaľokat Európanak'' alpľogram keľetében
meghírdetett ,,Testvérvaľosi polgárok találkozői,, címu páIyázati konstrukcióra pźt|yźzatot
nyújt be <inként vá||a|t feladatként, 11'000 ewő páIytuati támogatásra, melyhez 3.922,2
eFt önľésĺbiĺosít.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. aususńus 29.
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2. a
.

ös

a|apjarĺ felkéri a polgáľmestert
szeállítá sár a, a|áír ására és benýj tására.

hatátozat

1. pontja

a

páIyázati đokumentáció

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 01.

hatźlrozat 1. pontja a|apjźlĺbenffitandő páIyazat sikeressége esetén, a pľojekt
megvalósítástlval kapcsolatosan felmeľtilő kciltsége|<re 7.fff,f eFt összegben ĺĺnként
vti|alt feladatként előzetes kötelezettséget vállal 20Í4. évre a megítélt tiĺmogatás _ 3.300
eFt - és a helyi adóbevétel ek _ 3.922,2 eFt _ terhéľe.

3. a

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. augusztus 29.

4.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahattrozat 3. pontjában foglaltakat az önkoľmáĺyzat2014'
vegye
évi koltségvetésénekkészítésénél

fi

gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźttidő: az önkormányzat 2014. évi kcjltséevetésének készítése

5.

felkéri a polgármestert, hogy apáIyázat eredményéľőlkészítsen eloteľjesĺésta KépviselőtestĹilet tészéte.

Felelős: polgármester
Hatáĺidó: 2011 4. j anuáľ

3

1 .

Dľ. Kocsis lĺáúé
Megállapítja, hogy 15 igen,
következő

0

nem,

0

tartőzkođással a Képviselő-testület elfogadta a

hatát ozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHIZ unĺ o s ÍrpTT SZóToB
HATAROZAT:
328t2013.

(WII.29.)

A Képviselő-testület

15IGEN

úgy.d<int,

hogy

0
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NEM

0
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1. a Budapest Fővaros VIII. kerületi onkormźnyzat azBurőpai Bízottság áIta| ,,Ewőpa

a

polgarokéľt''progľam 2001-2013, ,,Aktív polgáľokat Európanak'' alpľogľam keretében
meghiľdetett ,,Tesťvérvárosi polgárok ta|áIkozói'' című pźlytnati konstrukcióra pźiyźzatot
nýjt be tjnként vá||a|t feladatként, 11.000 el,lrő pá|ytnatitźmogatásra, melyhez3.922'2
eFt önĺészt biztosít.
Felelős: polgármester
Hataridő: 20|3. aususztus 29.
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2. a
ö s

határozat
s

a|ap1źn felkéri a polgármestert

1. pontja

zeáll ítás ár a, aláírás

tlr a

a

pźiyźnatidokumentáció

és benyúj tás ára.

Felelős: polgármester
Határidó 2013. szeptember

01

.

hatáĺozat 1. pontja alapjan benýjtandő pźiyázat sikeľessége esetén, a projekt
megvalósításáva| kapcsolatosan felmerülő kĺlltségeL<ĺe7.222,2 eFt összegben önként
vátlalt feladatként ellzetes kötelezettséget vźila| f0I4. évrc a megítélttámogatás - 3.300
eFt _ és a helyi adóbevételek-3.922,2 eFt_ terhére.

3. a

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. augusztus 29.
4.

felkéri a polgáľmestert, hogy ahatátozat 3. pontjában foglaltakat az <jnkormźnyzat2014.
vegye figyelembe.
évi költségvetésének készítésénél
Felelős: polgármester
Határidő : az önkormán

5.

y

zat 20

|4

.

évi költségvetésének készítése

felkéri a po|gáľmestert, hogy aptiyázat eľedményérőlkészítsen előterjesztést a Képviselőtestület részére.
Felelős: polgáľmester
Hattriďő: 20I 4. j anuár

3

1.

Dr. Kocsis M:áté

Üles végénképviselői kérdések következnek. Ennek hianyában megköszöni

mindenki

munkáját, és az ülést 13 őra 58 peľckor bezźtrja.

Budapest, 2013. szeptember

Rĺmdni@ína
,,*,,ľ.',ý

t,'bĺ.**.9
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A jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület 2013.
augusztus 29-ei Ĺiléséne1hangzottakat hitelesen tanúsítja.
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Szedli
Szervezési

S"?i.;,or
A j egyzőkönyvet készítették:
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Vidákné Csébi Tímea
Szęrvezési és Képviselői Iroda - ugyintézó

i)ĺtna' 1.ąa'łĺ.vVarga Zsanett
Szervezési és Képviselői Iroda -ĺjgyintéző

A Képviselő.testület iegyzőkłinwének mellékletei:
l.számú melléklet - név szerinti szavazási lista
2. szálmű melléklet - jelenléti ív
3. számrĺ mellék|et. meghÍvó és előteľjesztések
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Melléklet

Szavazás eľedménye
ldeje: 2013. augusztus 29. 13:08
Típusa: Nyí|t
Határozat:
E|fogadva
Egyszerű szavazás

315;

Tárgya: Sürgősség

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
12
80.00 66.66
Nem
3
20.00 16.67
Tartózkodik
0
0.00 0.00
Szavazott
í5
í00.00 83.33
Nem szavazott
0.00
0
Távol
3
16.67
osszesen
í8
í00.00
Megjegyzés:

Balogh lstván
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr' Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós György
Szĺ|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Szili Ba|ázs
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
Igen

lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
TávoI
TávoI
Távol

Szavazás eredménye
ldeje: 2013. augusztus 29. 13:08
Típusa: Nyílt
Határozat:
E|fogadva
Egyszerű szavazás

316;

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
12
80.00
66.66
0.00
Nem
0
0.00
Tartózkodik
3
20.00
16.67
Szavazott
Nem szavazott

Távol

Osszesen

Megjegyzés:

Ba|ogh |stván
Egry Attiĺa
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér AttiIa
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. Révész|Ý|árta
SziIi Balázs
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Jakabfy Tamás

1

5

ĺ00.00

0
3

í8

83.33
0.00
16.67

í00.00

lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
!gen

lgen
lgen
Tań.
Tart.
Tart.
TávoI
Távol
Távol

Szavazás eredménye
fdeje: 2013. augusztus 29. 13:09
Típusa: Nyílt

Határozat:317;

Egyszerű szavazás

E|fogadva

Tárgya: Javas|at a Práter u. 30.32. sz. alatti társasházzal ktitött megál|apodás
határidejének módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
15
100.00 83.33
Nem
0
0.00 0.00
Tartozkodik
0
0.00 0.00
Szavazott
í5
100.00 83.33
0.00
Nem szavazott
0
Távo|
3
16.67
18
100.00
Osszesen
Megjegyzés:

Ba|ogh lstván
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soos Gyorgy
Szilágyi Demeter
SziIi Ba|ázs

Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margĺt
Dudás |stvánné
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
TávoI
TávoI
Távol

Szavazás eredménye
ldeje: 2013. augusztus 29. 13:10
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat:318; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a ,,Rögtön Jövök!'' minta.projektben való csatlakozásra és az
együttműködési megá!!apodás elfogadásáľa

Eľedménve Voks: Szav% ossz%
lgen
15
100.00 83.33
Nem
0.00 0.00
0
Tartózkodik
0
0.00 0.00
Szavazott
í5
í00.00 83.33
Nem szavazott
0.00
0
Távol

3

16.67

Megjegyzés:
Ba|ogh lstván
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vörös Tamás
Zental oszkár
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
TávoI
TávoI
Távol

Szavazás eredménye
ldeje: 2013. augusztus 29.13:10
Típusa: Nyí|t
Határozat:
Elfogadva
Egyszerű szavazás

319;

Tárgya: Javaslat a Budapest Vll!. kerület KľúdyGy. u' 4. szám alatti üres,
önkormányzati tu|ajdonú nem lakás cé|úhe|yiség nyilvános egyfordulós
pá|y ázaton tö rté n ő bé rbea

d

ásá ra

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
15
100.00 83.33
Nem
0
0.00 0.00
Tartózkodik
0
0.00 0.00
Szavazott
í5
100.00 83.33
Nem szavazott
0
0.00
Távo|
3
16'67
Osszesen
18
100.00
Megjegyzés:

Ba|ogh |stván
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soos György
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margĺt
Dudás lstvánné
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
TávoI
Távol
TávoI

Szavazás eredménye
ldeje: 2013. augusztus 29. 13:26
Típusa: Nyíĺt
Határozat:320; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat

a

Budapest Vllt., otpacsirta

fel újításához fedezet biztosításá ra

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
15
100.00
83.33
0.00
0.00
Nem
0
Tartózkodik
0
0.00
0.00
Szavazott
Nem szavazott

í5

Osszesen

í8

TávoI

Megjegyzés:

Balogh lstván
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. Révész|lÄárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
SziIi Balázs
Voros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Jakabfy Tamás

í00.00

0
3

83.33
0.00
16.67

í00.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen

lgen
lgen
lgen
lgen
TávoI
Távoĺ
TávoI

és Reviczky utcák

járda

Szavazás eredménye
ldeje: 2013. augusztus 29.13:28
Típusa: Nyí|t
Rendelet:
Elfogadva
Minősített szavazás

39;

Tárgya: Javaslat a 3212013. (Vl|. 15.) számtl, az Önkoľmányzat tu|ajdonában á|ló
nem lakás céljára szolgáló he|yiségek e!idegenítésénekfeltételeirő!, va|amint a
3312013. (V|I. ĺ5.) számú, az onkormányzat tulajdonában á||ő lakások
e l dege n ítésérő! szó ló ö n ko rmá n yzati re n de let módos ításá ra
i

Eľedménve Voks: Szav% ossz%
lgen
15
100.00 83.33
Nem
0
0.00 0.00
Tartózkodik
0
0.00 0.00
Szavazott
í5
100.00 83.33
Nem szavazott
0
0.00
Távol
3
16.67
osszesen
í8
í00.00
Megjegyzés:

Ba|ogh |stván
Egry Attí|a
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
Igen

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
TávoI
TávoI
Távol

Szavazás eredménye
ldeje: 2013. augusztus 29. 13:28
Típusa: Nyí|t
Rendelet:
Elfogadva
Minősített szavazás

40;

Tárgya: Javaslat a32t2013. (Vtl. 15.) számú, az önkormányzattulajdonában álló
nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésénekfeltéte|eirőI, valamint a
3312013. (Vll. 15.) számú, az onkormányzattulajdonában ál!ó lakások
el idegenítésérő|szó ló ön kormá n yzati ľendelet módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
100.00 83.33
lgen
15
0
0.00 0.00
Nem
0.00 0.00
Tartozkodik
0
í00.00 83.33
Szavazott
í5
0.00
Nem szavazoft
0
16'67
Távol
3
í00.00
í8
osszesen
Megjegyzés:

Balogh lstván
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szili Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
!gen

lgen
lgen
TávoI
Távol
Távol

Szavazás eredménye
ldeje: 2013. augusztus 29.13:37
Típusa: Nyí|t
Határozat:321; E|fogadva
Minosĺtett szavazás

Tárgya: Javaslat a corvin Sétány Kft.tőkehelyzetének rendezésére

Eľedménve Voks: Szav% ossz%
lgen
14
93.33 77.77
Nem
0
0.00 0.00
Tartózkodik
1
6.67 5.56
Szavazott
15
í00.00
83.33
Nem szavazott
0
0.00

Távoĺ

3

16.67

Megjegyzés:
Ba|ogh |stván
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMáĺta
Sántha Péterné
Soos György
Szilágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Pintér Attĺ|a
Dr. Dénes Margít
Dudás |stvánné
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen

lgen
lgen
lgen
Tart.
TávoI
TávoI
Távol

Szavazás eredménye
ldeje: 2013. augusztus 29. 13:42
Tĺpusa: Nyílt
Határozat:
E|fogadva
Minősített szavazás

322;

Tárgya: Javas|at a Muzsikus cigányok Parkiának megvalósításához szükséges
fedezet biztosĺtásá nak módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
14
93.33 77.77
Nem
0
0.00 0.00
Tartózkodik
1
6.67 5.56
Szavazott
15
í00.00 83'33
Nem szavazott
0
0.00
Távo|
3
16.67
Megjegyzés:
Balogh lstván
Egry Attiĺa
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. Révész|Ý|áĺ1a
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szili Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Pintér Attila
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
TávoI
TávoI
Távol

10

Szavazás eredménye
ldeje: 2013. augusztus 29. 13.44
Típusa: Nyí|t
Határozat:323; E|fogadva
Minosĺtett szavazás

Tárgya: Javaslat

a

Józsefvárosi Kerü|eti ÉpítésiSzabá|yzat (JóKÉsz)

módosítására a vo|t Ganz-Mávag területére vonatkozóan

lgen
Nem

Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
osszesen
Megjegyzés:

Balogh lstván
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaĺser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Jakabfy Tamás

15
0
0
15
0
3
18

100.00
0.00

0.00
í00.00

83.33
0.00
0.00
83.33
0.00
16.67

í00.00

lgen
!gen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
TávoI
TávoI
TávoI

t1

Szavazás eľedménye
fdeje: 2013. augusztus 29. 13:50
Típusa: Nyí|t
Határozat.324; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya : Javas lat a Főváľosi Közterü let-fen nta rtő zrt. i l legál is
vo n atkozó szo l g á ltatás i ke rets zerződésé ne k m e g ktitésére

hu

l

ladékkeze|ésre

Eľedménve Voks: Szav% össz%
lgen
15
100.00
83.33
Nem
0
0.00
0.00
Tartozkodik
0
0.00
0.00
Szavazott
í5
ĺ00.00
83.33
Nem szavazott.
0
0.00
Távol
3
16.67
Osszesen
í8
í00.00
Megjegyzés:

Ba|ogh lstván
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margĺt
Dudás lstvánné
Jakabfy Tamás

!gen

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
TávoI
Távol
Távol

12

Szavazás eľedménye
ldeje: 2013. augusztus 29. 13:50
Típusa: Nyĺ|t
Határozat:
E|fogadva
Egyszerű szavazás

325;

Tárgya: A 20í9. évi XXX' Nyáľi Universiade megrendezésének támogatása

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
15
100.00 83.33
Nem
0
0.00 0.00
Tartózkodik
0
0.00 0.00
Szavazott
ĺ5
í00.00 83.33
Nem szavazott
0
0.00
Távo|
16'67
3
100.00
Osszesen
18
Megjegyzés:

Ba|ogh |stván
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Voros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
Távol
TávoI
TávoI

1.3

Szavazás eredménye
ldeje: 2013. augusztus 29.13:52
Típusa: Nyí|t
Határozat:326 E|fogadva
Minősített szavazás

Táľgya: Javas|at

a

leendő e|ső osztályosok támogatásával kapcsolatos

döntések meghozatalára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
15
100.00 83.33
Nem
0
0.00 0.00
Tartozkodik
0
0.00 0.00
Szavazott
15
100.00 83.33
Nem szavazott
0
0.00
16.67
Távol
3
Osszesen
í8
í00.00
Megjegyzés:

Ba|ogh |stván
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szĺlágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Távol
TávoI
TávoI

I4

Szavazás eľedménye
ldeje: 2013. augusztus 29. 13:57
Típusa: Nyí|t
Határozat:
Elfogadva
Minosített szavazás

327;

Tárgya: Javaslat

a Kínai Népköztáľsaság

megá! !apodás megkötésére

Shanghai Putuo kerületével

Eredménve Voks: Szav% ossz%
77.77
lgen
14
93.33
0.00
Nem
0
0.00
Tartózkodik
1
6.67
5.56
Szavazott
Nem szavazott

TávoI

Osszesen

Megjegyzés:

Ba|ogh |stván
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr' Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyĺ Demeter

Vörös Tamás
Zentai oszkár
Szili Ba|ázs
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Jakabfy Tamás

15
0
3

100.00

83.33
0.00
16.67
100.00

í8

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
Tart.

TávoI
Távol
Távol

15

Szavazás eredménye
ldeje: 2013. augusztus 29. 13:58
Típusa: Nyílt
Határozat:32Q Eĺfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javas|at

az

,,Európa

a

polgárokért'' progľam 2007-2013

alprogramjaként meghirdetett ,,Testvérvárosok po|gárainak ta|á|kozői'' című
pá|y ázaton való részvételre

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
15
100.00 83.33
0.00 0.00
Nem
0
Tartózkodik
0
0.00 0.00
Szavazott
15
100.00 83.33
0.00
Nem szavazott
0
16'67
Távo|
3
í00.00
osszesen
18
Megjegyzés:

Balogh István
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attĺ|a
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
TávoI
Távol
Távol

16

