JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. július 19-én 15.00
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában
megtartott 12. rendes üléséről
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
239/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a sürgősségi
indítványként beterjesztett alábbi előterjesztéseknél:
2/4.
►

Javaslat az ingatlan bérbeadási, haszon bérbeadási szolgáltatás áfa
kötelesen történő nyújtásáról
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Egry Attila – alpolgármester

3/3.
►

Javaslat az Európa Belvárosa Program / Támogatási szerződés
módosítására indikátorok módosítása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

3/4.
►

Corvin Sétány Program megvalósítása / 136-os tömböt érintő fejlesztési
elképzelések
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

4/5.
►

Javaslat a Horánszky u. 13. szám alatti épület birtokba adására és további
működésére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

5/8.
►

Javaslat Európai Mobilitási Hét Kartájának aláírására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

5/9.
►

Javaslat bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti díjmentes parkolás
bevezetésére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

6/8.
►

Javaslat az FTC Sportsátor Programban való részvételre
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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6/9.
►

Javaslat Michelin Hungária Kft. gumitégla adományának az elfogadására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
240/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:
1.Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.

Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelem elbírálására
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.

Javaslat az Önkormányzat vagyon-, és felelősség, valamint casco
biztosításának fedezetére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2.

Javaslat jutalom kifizetés engedélyezésére a Józsefvárosi Közterületfelügyelet vezetője részére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

3.

Javaslat az Egyesített Bölcsődék költségvetésének módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester

4.
►

Javaslat az ingatlan bérbeadási, haszon bérbeadási szolgáltatás áfa
kötelesen történő nyújtásáról
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Egry Attila – alpolgármester
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3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
1.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/A. sz. alatti társasház
támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

2.

Javaslat a Práter utcai Általános Iskolához tartozó tornacsarnok
Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződésének megkötésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

3.
►

Javaslat az Európa Belvárosa Program / Támogatási szerződés
módosítására indikátorok módosítása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

4.
►

Corvin Sétány Program megvalósítása / 136-os tömböt érintő fejlesztési
elképzelések
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
1.

Mikszáth 4. Kft.-vel kötött Szindikátusi szerződésnek és a cég Társasági
szerződésének módosítása (ingatlan-apport)
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Szeverényi Márk - ügyvezető

2.

Az RFV Józsefváros Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadása és
tulajdonosi döntések meghozatala
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Soós Csaba - ügyvezető

3.

Javaslat elvi döntésre, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
tulajdonában álló lakások jogcím nélküli lakáshasználói által felhalmozott
hátralékok egy részének elengedésére, a költségelvű alaplakbérrel azonos
összegű egyszeres, és az előző rendeletek alapján számlázott többszörös
mértékű lakáshasználati díjak nettó különbözetének összegében
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Egry Attila – alpolgármester
Szili Balázs - képviselő

4.

Javaslat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft-re vonatkozó
tulajdonosi döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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5.
►

Javaslat a Horánszky u. 13. szám alatti épület birtokba adására és további
működésére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
1.

Javaslat a JÓKÉSZ hatályba léptetésére a Horváth Mihály tér – Német
utca – József utca – Őr utca által határolt 244. számú tömb területén és a
Horváth Mihály téren
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2.

Javaslat a Trefort u. 3-5. szám alatti házi gyermekorvosok elhelyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3.

Javaslat fedezet biztosítására a Lujza u. 14. szám alatti lakások konyhai
berendezésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4.

Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5.

Javaslat a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek
részleges-, teljes felújításához és a gáz alap- és felszállóvezeték
felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról szóló 7/2008.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

6.

Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről szóló 32/2004.
(VII. 03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

7.

Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló
lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló
16/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

8.
►

Javaslat Európai Mobilitási Hét Kartájának aláírására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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9.
►

Javaslat bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti díjmentes parkolás
bevezetésére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
1.

Javaslat kötelező óraszám csökkentésre és az iskolák maximális
osztálylétszám túllépésének engedélyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

2.

Javaslat a kerületi tanévnyitó és az őszi diákolimpiai versenyek
fedezetének biztosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

3.

Javaslat háziorvosi praxisjog elidegenítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4.

Javaslat gyermekek átmeneti otthona férőhely biztosítására vonatkozó
ellátási szerződés megkötésére a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzatával
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

5.

Javaslat támogatási szerződés megkötésére az Aranycsapat Alapítvánnyal
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

6.

Javaslat kulturális feladatok jövőbeni ellátására, valamint költségvetési
döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

7.

Javaslat óvodák TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR pályázaton való részvételének
jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

8.
►

Javaslat az FTC Sportsátor Programban való részvételre
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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9.
►

Javaslat Michelin Hungária Kft. gumitégla adományának az elfogadására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

7. Egyéb előterjesztések
1.

Javaslat szabadságolási ütemterv elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

Tájékoztatók
•

Tájékoztató az MNPII program kapcsán
visszaköltöztetéssel kapcsolatban
(írásbeli tájékoztató, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető

•

Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

végrehajtott

bérlői

1.Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
Napirend 1/1. pontja
Javaslat fellebbezések és méltányossági kérelem elbírálására
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
241/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
1. A Képviselő-testület másodfokú jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az első fokú
határozatokat az alábbi ügyszámokon helyben hagyja:
04-8425/3/2012.
04-8057/4/2012.
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2. A Képviselő-testület másodfokú jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az első fokú határozatot
az alábbi ügyszámon megváltoztatja oly módon, hogy
04-3560/5/2012. ügyszámon

az adósságcsökkentési támogatás megtérítését
elengedi.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Családtámogatási Iroda, Pénzügyi Ügyosztály

2. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
Napirend 2/1. pontja
Javaslat az Önkormányzat vagyon-, és felelősség, valamint casco
biztosításának fedezetére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
242/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy
hozzászólási jogot ad Gyöngyösi Szabolcs biztosítási szakértő részére.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
243/2012. (VII.19.)
16 IGEN
0 NEM
1 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 3 éves időszakra vagyon-,
és felelősségbiztosítási, továbbá gépjármű casco biztosítási szolgáltatásra
közbeszerzési eljárást indít.
2.) a szolgáltatás becsült értékét évente bruttó 20.000.000 forintban, 3 évre összesen
bruttó 60.000.000 forintban állapítja meg, ezen összegre 2013-2015. évi
költségvetések terhére előzetes kötelezettséget vállal.
3.) felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a közbeszerzési eljárás
lefolytatására.
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4.) felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakat a 2013-2015. évi költségvetés
készítésénél vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetében azonnal
3. pont esetében 2012. november 15.
4. pont esetében a 2013. évi, 2014. évi és a 2015. évi költségvetés készítése
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet
Jogi Csoport
Napirend 2/2. pontja
Javaslat jutalom kifizetés engedélyezésére a Józsefvárosi Közterületfelügyelet vezetője részére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
244/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
1.

az újbudai parkolási feladat 2012. évi ellátásáért Biál Csaba a Közterület-felügyelet
igazgatója részére maximum 2.238,0 e Ft és járulékainak kifizetését engedélyezi jutalom
címén. A felügyelet igazgatójának jutalom összegét a polgármester állapítja meg.

2.

Biál Csaba a Közterület-felügyelet igazgatója részére a 2011. évi feladatainak ellátásáért
maximum 622,0 e Ft és járulékainak kifizetését engedélyezi jutalom címén. A felügyelet
igazgatójának jutalom összegét a polgármester állapítja meg.

3.

a határozat 1-2. pontjában foglalt jutalom és járulékainak fedezete a Közterület-felügyelet
30105 címen Újbuda parkolási többletfeladatokra tervezett 18.650,0 e Ft személyi juttatás
és 5.036,0 e Ft munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2012. július 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Közterület-felügyelet,
Pénzügyi Ügyosztály
Napirend 2/3. pontja
Javaslat az Egyesített Bölcsődék költségvetésének módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
245/2012. (VII.19.)
16 IGEN
0 NEM
1 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi intézményi működési saját - térítési
díjak - előirányzatát és a kiadás dologi – élelmiszer vásárlás - előirányzatát 2.175,0 e
Ft-tal törli bevételi kiesés címén.
2. az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím kiadás személyi juttatás, ezen belül rendszeres
személyi juttatás előirányzatát 4.985,0 e Ft-tal, egyéb juttatások előirányzatán belül a
cafetéria előirányzatát 624,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát 1.219,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 502,0 e Ft-tal
csökkenti megtakarítás címén.
3. az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím kiadás dologi előirányzatát 2.240,0 e Ft-tal
megemeli a biztos kezdet program címén.
4. az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím dologi előirányzatát 4.068,8 e Ft-tal megemeli
az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak beszerzése címén.
5. az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím kiadás felhalmozási előirányzatát 1.021,2 e Fttal megemeli az új bölcsőde épület biztonságtechnikai – kamera – eszközzel történő
felszerelése címén.
6. az Egyesített bölcsődék 40100-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.021,2 e Ft-tal
csökkenti és ezzel egyidejűleg a támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási,
felújítási felügyeleti szervi támogatása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
7. az Önkormányzat kiadás 11801-02 cím működésre átadott pénzeszköz
államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési
támogatása előirányzatát 1.021,2 e Ft-tal csökkenti egyéb felhalmozási kiadásokon
belül a saját költségvetési szervek felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, ugyan
ezen összeggel megemeli.
8. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál
a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.
9. a határozatban foglalt beszerzéseket az Egyesített Bölcsőde vezetője bonyolítja le saját
beszerzési szabályzatában foglaltak betartásával.
Felelős: 3-4, 9 pont polgármester és az intézmény vezetője
1-2, 5, 6, 7, 8 polgármester
Határidő: 1-7., 9 pont azonnal, illetve folyamatos, 8. pont a következő módosításnál
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

9

Napirend 2/4. pontja
►
Javaslat az ingatlan bérbeadási, haszon bérbeadási szolgáltatás áfa
kötelesen történő nyújtásáról
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Egry Attila – alpolgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
246/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 88. §. alapján a 86. § (1) bekezdésének l) pontjában említett szolgáltatásnyújtást – az
ingatlan bérbeadási, haszon bérbeadási szolgáltatást (lakás és helyiség bérbeadás, egyéb
ingatlan bérbeadás) – 2012. évben és az azt követő négy naptári évben továbbra is
adókötelessé teszi.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

3. Corvin Projekttel, városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések
Napirend 3/1. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/A. sz. alatti társasház
támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
247/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

a Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/A. sz. alatti társasházat bruttó 500 000.- Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesíti – Megállapodás útján - az épület tetőtéri lakásait
érintő szerkezeti hibák kivizsgálása céljából, mely tartalmazza a szükséges bontási és
helyreállítási munkákra vonatkozó javaslatokat is.
Felelős:
Határidő:

2.

polgármester
2012. július 19.

felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakról tájékoztassa a
Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/A sz. alatti társasházat.
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Felelős:
Határidő:
3.

amennyiben a Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/A sz. alatti társasház a határozat 1.
pontjában foglaltakat elfogadja, felkéri a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

4.

polgármester
a társasház elfogadó válaszát követően

a határozat 1-4. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11602 cím dologi
előirányzatán belül a lakóházak életveszélyelhárítás előirányzatát 595,3 e Ft-tal csökkenti
és ezzel egyidejűleg a kiadás 11604 cím dologi előirányzatát 95,3 e Ft-tal megemeli a
Kisfalu Kft. díjazása címén, valamint az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 500,0
e Ft-tal megemeli a Práter u. 20/A társasház vissza nem térítendő felújítási támogatása
címén.
Felelős:
Határidő:

6.

polgármester, Rév8 Zrt.,
a társasház elfogadó válaszát követően

a határozat 1. pontja szerinti feltárás műszaki ellenőrzésével, dokumentálásával, jelentés
készítésével a Kisfalu Kft-t bízza meg bruttó 95.250.- Ft díjazás ellenében.
Felelős:
Határidő:

5.

polgármester, Rév8 Zrt.
2012. július 30.

polgármester
2012. július 19.

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

polgármester
az Önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Kisfalu Kft., Pénzügyi
Ügyosztály
Napirend 3/2. pontja
Javaslat a Práter utcai Általános Iskolához tartozó tornacsarnok
Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződésének megkötésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
248/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1.

a 358/2011. (IX.15.) számú határozatát visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 19.

2.

elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Corvin Towers Ingatlanforgalmazó
Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve a Klepierre Corvin Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság és az Önkormányzat között, 2012. október 1-től 2062. október 1ig szóló időtartamra terjedő, Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződést.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 19.

3.

felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti Haszonélvezeti Jogot Alapító Szerződés
aláírására, tartalmi elemeket nem érintő változások mellett is.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 1.

4.

elfogadja a Corvin Towers Ingatlanforgalmazó Kft. és a Klepierre Corvin
Vagyonkezelő Kft., mint tulajdonosok, közérdekű kötelezettség vállalását a határozat
2. pontja szerinti szerződésben foglalt haszonélvezeti jog alapításáról. A közérdekű
cél, melynek érdekében a közérdekű kötelezettség vállalása történik: közösségi tér
biztosítása, kulturális, oktatási és nevelési, valamint sporttevékenység támogatása.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 19.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály
Napirend 3/3. pontja
►
Javaslat az Európa Belvárosa Program / Támogatási szerződés
módosítására indikátorok módosítása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zoltán – Rév8 Zrt. mb. cégvezető
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
249/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

az Európa Belvárosa Program Támogatási Szerződés 4. sz. mellékletét módosítani
kívánja, az alábbiak szerint:
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-

a kötelező adatszolgáltatási hatálya alá tartozó indikátorok közül a
Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált település részen soron a
bázisérték nulla, a projekt zárásakor 10155 fő.

-

az üzlethelyiségek kihasználtsága a városrehabilitációs beavatkozások által
érintett területen soron a bázisérték 74%, a projekt zárásakor 76%.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 19.
2.

felkéri a Rév8 Zrt-t a határozat 1. pontja szerinti műszaki tartalom módosításához
szükséges Támogatási Szerződésmódosítás iránti kérelem összeállítására és a Pro
Régió Kft. felé történő benyújtására.
Felelős: Rév8 Zrt. mb cégvezetője
Határidő: 2012. július 20.

3.

felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti támogatási szerződésmódosítás iránti
kérelem és mellékleteinek aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 20.

4.

amennyiben a Pro Régió Kft. elfogadja a 2. pont szerinti támogatási
szerződésmódosítás iránti kérelmet, felhatalmazza a polgármestert a Pro Régió Kft.
által elfogadott Támogatási Szerződésmódosítás és mellékleteinek aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: a Támogatási Szerződésmódosítás Pro Régió Kft. által történő elfogadását
követően.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzügyi Ügyosztály
Napirend 3/4. pontja
►
Corvin Sétány Program megvalósítása / 136-os tömböt érintő fejlesztési
elképzelések
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
250/2012. (VII.19.)
14 IGEN
0 NEM
3 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

a Corvin Zrt. a „Corvin Sétány Program”megvalósítása keretében a 136 tömbhöz
tartozó a 36196, a 36197, a 36198, a 36191, a 36191, a 36189, a 36186 helyrajzi
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számú ingatlanokra vonatkozó fejlesztési céljai - bionikai kutató központ és egy
egészségügyi központ – illeszkednek az Önkormányzat hosszú távú fejlesztési
céljaihoz azzal, hogy az a Corvin Sétány Program szerződéses rendszerében foglalt
kötelezettségeket nem érinti, az abból eredő szerződéses kötelezettségek változatlanul
fennállnak, illetve a jelenleg hatályos szabályozási terv kereteinek megfelel.
2.

felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti tartalmú nyilatkozat aláírására.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2012. július 19.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések
Napirend 4/1. pontja
Mikszáth 4. Kft.-vel kötött Szindikátusi szerződésnek és a cég Társasági
szerződésének módosítása (ingatlan-apport)
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Szeverényi Márk - ügyvezető
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
251/2012. (VII.19.)
3 IGEN
12 NEM
2 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület nem fogadja el dr. Révész Márta módosító indítványát, mely szerint az
önkormányzat döntsön úgy, hogy az apportálás piaci alapon történjen.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
252/2012. (VII.19.)
5 IGEN
12 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület nem fogadja el Jakabfy Tamás módosító indítványát, mely szerint
- kezdjenek a felek egyeztető tárgyalásokat arról, hogy piaci értéken apportáljanak és
ugyanannyi értéket apportáljanak a Mikszáth 4 Kft-be,
- az egyeztetéseket követően az ősz folyamán ismételten tárgyaljon a napirendről a
Képviselő-testület.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
253/2012. (VII.19.)
12 IGEN
4 NEM
1 TARTÓZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület, mint a Mikszáth 4. Egészségügyi Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft.
(a továbbiakban: Mikszáth 4. Kft.) többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy
1.

elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Mikszáth 4. Kft. apportálására
vonatkozó 2012. május 28. napján kelt és a Kolbe Könyvvizsgáló Kft. által készített
könyvvizsgálói jelentést és az előterjesztés 3. számú mellékletét képező ingatlan
szakvéleményt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 19.
2.a) Természetben, Budapest, VIII. kerület Mikszáth Kálmán tér 4. szám alatti 36712/0/A/1
hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlanát az Önkormányzat 4.602.507,- Ft értéken, nem
pénzbeli hozzájárulásként a Mikszáth 4. Kft-be törzstőke emelés jogcímén apportálja.
2.b) Természetben, Budapest, VIII. kerület Mikszáth Kálmán tér 4. szám alatti 36712/0/A/4
hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlanát az Önkormányzat 12.774.493,- Ft értéken, nem
pénzbeli hozzájárulásként a Mikszáth 4. Kft-be törzstőke emelés jogcímén apportálja.
2.c) Elfogadja, hogy a Value Kft. a Budapest, VIII. kerület Mikszáth Kálmán tér 4. szám
alatti 36712/0/A/1. és a 36712/0/A/4. hrsz. ingatlanokon végzett beruházást, mint
ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jogot 16.695.549,- Ft értéken, nem pénzbeli
hozzájárulásként a Mikszáth 4. Kft-be törzstőke emelés jogcímén apportálja.
2. d) a határozat 2.a)-c) pontja alapján elfogadja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező,
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést, amely szerint a
tőkeemelés következtében a Mikszáth 4 Kft. törzstőkéje 3.000.000 Ft-ról
37.060.000.000.- Ft-ra változik, az alábbiak szerint:
Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat

18.900.000 Ft

51 %

Value Kft.

18.160.000 Ft

49 %

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 19.
3.

a Társasági Szerződés módosításának cégjogi és a tulajdonos változás ingatlannyilvántartásban történő átvezetésével kapcsolatos költségeket a Value Kft. teljesíti.

Felelős: Value Kft. ügyvezetője
Határidő: cégjogi és földhivatali eljárás
4.

elfogadja az előterjesztés 5. számú mellékletét képező szindikátusi szerződés módosítást
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a szerződésmódosítás aláírásának határideje 2012. július 25.
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5.

felhatalmazza az Önkormányzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy a
Mikszáth 4. Kft. taggyűlésén az 1-2. pontokban meghatározott döntését képviselje és a
szükséges dokumentumokat aláírja. Felhívja a társaság ügyvezető igazgatójának
figyelmét, hogy a Társasági Szerződés módosításának cégbírósági bejegyzéséről és a
tulajdonos változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről határidőben
gondoskodjon.

Felelős: önkormányzati tulajdonosi képviselő
Határidő: a Mikszáth 4. Kft. következő taggyűlése
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Mikszáth 4. Kft., Value Kft.,
Gazdálkodási Ügyosztály
Napirend 4/2. pontja
Az RFV Józsefváros Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadása és
tulajdonosi döntések meghozatala
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Soós Csaba - ügyvezető
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
254/2012. (VII.19.)
12 IGEN
3 NEM
2 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület, mint az RFV Józsefváros Kft. többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy
1.

elfogadja az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képező, az RFV Józsefváros Kft.
2011. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, eredménykimutatását és kiegészítő
mellékletét a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. által jóváhagyott független
könyvvizsgálói jelentés tervezet alapján, mely szerint az eszközök és források egyező
főösszege 479.040 e Ft, a mérleg szerinti eredmény -472 e Ft.

2.

a RFV Józsefváros Kft. soron következő taggyűlésének napirendi pontjai között
szerepeljen a Társaság tőkehelyzetének rendezése és a törvényes működés feltételeinek
helyreállítása.

3.

elfogadja az RFV Józsefváros Kft. 2011. évi beszámolójához tartozó, az előterjesztés 3.
mellékletét képező, vagyonkezelt eszközökkel kapcsolatban a társaságot terhelő és az
Önkormányzat, mint jogosult javára kimutatott kötelezettséggel kapcsolatos
dokumentumot.

4.

elfogadja az RFV Józsefváros Kft. 2011. évi beszámolójához tartozó, az előterjesztés 6.
mellékletét képező, vállalkozás folytatásának elvét megerősítő dokumentumot.

5.

elfogadja az előterjesztés 7. mellékletét képező, módosításokkal (cégjegyzés módosítása,
összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezés beiktatása, könyvvizsgáló adataiban
bekövetkezett változás átvezetése) egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést.
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6.

felhatalmazza az Önkormányzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy az
RFV Józsefváros Kft. taggyűlésén az 1-5. pontokban meghatározott döntését képviselje
és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős:
Határidő:

1-5. pont esetén polgármester
6. pont esetén az önkormányzati tulajdonosi képviselő
1-5. pontok esetén 2012. július 19.
6. pont esetén az RFV Józsefváros Kft. következő taggyűlése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RFV Józsefváros Kft., Gazdálkodási
Ügyosztály
Napirend 4/3. pontja
Javaslat elvi döntésre, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
tulajdonában álló lakások jogcím nélküli lakáshasználói által felhalmozott
hátralékok egy részének elengedésére, a költségelvű alaplakbérrel azonos
összegű egyszeres, és az előző rendeletek alapján számlázott többszörös
mértékű lakáshasználati díjak nettó különbözetének összegében
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Egry Attila – alpolgármester
Szili Balázs - képviselő
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
255/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
1)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elvi hozzájárulási szándékát fejezi ki az egyszeres
és többszörös mértékű használati díjak nettó különbözetéből adódó követelések
elengedésének vonatkozásában azzal, hogy a tételes, pontos összeggel kimutatott
csomagot a 2012. októberi második rendes képviselő-testületi ülésen fogadja el.

2)

A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy a Képviselő-testület 2012. októberi második rendes ülésére készítse el
a tételes, pontosan számszerűsített csomagot, valamennyi jogcím nélküli lakáshasználó
vonatkozásában.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő: 1) pont vonatkozásában azonnal, 2) pont vonatkozásában 2012. október 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
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Napirend 4/4. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft-re vonatkozó
tulajdonosi döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
256/2012. (VII.19.)
13 IGEN
3 NEM
1 TARTÓZKODÁSSAL
1. A Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. tulajdonosa úgy dönt, hogy a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem
elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről szóló
1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat végrehajtásának az elősegítése érdekében a Kft.
üzletrészét felajánlja térítés ellenében történő megvételre a Magyar Állam (MNV Zrt.)
részére.
2. A Képviselő-testület a 1. pont alapján felhatalmazza a polgármestert a Magyar Állam
képviselőivel történő előkészítő tárgyalások lefolytatására azzal, hogy a kidolgozásra
kerülő üzletrész adásvételi szerződést terjessze be jóváhagyásra a Képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2012. október 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási
Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft.
Napirend 4/5. pontja
►
Javaslat a Horánszky u. 13. szám alatti épület birtokba adására és további
működésére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
257/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.
hozzájárul ahhoz, hogy a 1085 Budapest, Horánszky u. 13. (36615 hrsz) szám alatti
épület műszaki átadás-átvételét követően, de legkésőbb 2012. augusztus 1-jéig a beruházás
kivitelezője az Épkar Zrt. az épületet a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (JKH
Nonprofit Kft.) ügyvezetője részére adja birtokba a Kisfalu Kft. közreműködésével.
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2.

az épület működtetésével kapcsolatos költségeket az Önkormányzat a jogerős
használatba vételi engedély megszerzéséig 11602 lakóház működtetés dologi
előirányzatából biztosítja.

3.

az 1. pont szerinti időpontot követően hozzájárul ahhoz, hogy a JKH Nonprofit Kft. az
Európa Belváros Program keretében vállalt önkormányzati kötelezettségek teljesítése
céljából az előkészítő munkákat megkezdje és hozzájárul ahhoz, hogy a JKH
Nonprofit Kft. ügyvezetője intézkedjen a szükséges személyi feltételekről.

Felelős:
Határidő:

polgármester, Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője
1. pont esetén 2012. augusztus 1.
2. pont esetén jogerős használatba vételi engedély megszerzéséig
3. pont esetén: 2012. augusztus 1-jétől

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit
Kft., Kisfalu Kft., Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések
Napirend 5/1. pontja
Javaslat a JÓKÉSZ hatályba léptetésére a Horváth Mihály tér – Német
utca – József utca – Őr utca által határolt 244. számú tömb területén és a
Horváth Mihály téren
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16 IGEN, 0 NEM, 0
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 40/2012. (VII. 26.) SZÁMÚ RENDELETÉT A
JÓZSEFVÁROS KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (JÓKÉSZ) SZÓLÓ
66/2007. (XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda
Napirend 5/2. pontja
Javaslat a Trefort u. 3-5. szám alatti házi gyermekorvosok elhelyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
258/2012. (VII.19.)
14 IGEN
3 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy készítsen javaslatot a
Budapest, VIII. kerület Trefort u. 3-5. szám alatti ingatlanban működő két házi gyermekorvosi
praxis végleges elhelyezésére a Képviselő-testület 2012. december havi első ülésére.
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2012. december havi első ülése
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Napirend 5/3. pontja
Javaslat fedezet biztosítására a Lujza u. 14. szám alatti lakások konyhai
berendezésére
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
259/2012. (VII.19.)
16 IGEN
0 NEM
1 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

a Budapest, VIII. kerület Lujza u. 14. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületben
lévő 10 db lakás konyhai berendezésének költségére 3.000.000,- Ft összeget biztosít

2.

tulajdonosi hozzájárulását adja a Budapest, VIII. kerület Lujza u. 14. szám alatti
(35371/0/A/1-28 hrsz) 100%-ban önkormányzati tulajdonú Társasház földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban történő megszüntetéséhez, és felkéri a polgármestert a
Társasház megszüntető nyilatkozat aláírására.

3.

a határozat 1-2. pontjában foglaltak költségvetési fedezetének biztosítása érdekében az
Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a
Rendőrség támogatása működési céltartalék előirányzatát 3.200,0 e Ft-tal csökkenti és
ezzel egyidejűleg a kiadás 11604 cím dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a
felhalmozási előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli.

4.

felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat
költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős:
Határidő:

polgármester
1-3. pont esetén 2012. július 19.
4. pont esetén az önkormányzat költségvetésének soron következő módosítása
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Napirend 5/4. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
260/2012. (VII.19.)
3 IGEN
14 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület nem fogadja el Komássy Ákos ügyrendi indítványát, mely szerint a
napirend tárgyalását napolják el a Képviselő-testület 2012. szeptember 20-i ülésére.
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
261/2012. (VII.19.)
13 IGEN
4 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. engedélyezi a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat (JVSZ) Igazgatója részére, hogy a
Szolgálat alkalmazottaira felelősségbiztosítást kössön.
2. engedélyezi a JVSZ Igazgatója részére, hogy a SÖRFESZT rendezvényen végzett túlórák 2.678,0 e Ft összegben járulékokkal együtt - kifizetésre kerüljenek.
3. engedélyezi, hogy a JVSZ Igazgatója 2012. augusztus 1-jétől 2012. december 31-ig 12 fő
kerületi gondnoki tevékenységre havi 50,0 e Ft/ fő+járulékai megbízási díj összegben
megbízási szerződést kössön.
4. havi 200,0 e Ft + járulékai túlóra összeget biztosít a JVSZ-nek, a szükség esetén elrendelt
túlórák kifizetése címén.
5. a Gutenberg téren, a Teleki László téren, a Losonci téren, a Horváth Mihály téren és a
Mátyás téren párakaput helyez el.
6. jóváhagyja, hogy a Koszorú u. 4-6. szám alatti LÉLEK Házban új konyha kerüljön
kialakításra, melynek költségeire az Önkormányzat az intézménynek a költségvetési
fedezetet biztosítja.
7. jóváhagyja a határozat 1-6.pontjában, valamint az ezen felüli pótigényeket az előterjesztés
III. pontjában részletezett beszerzésekre, valamint működési többletköltségre.
8. jóváhagyja az előterjesztés IV. pontjában részletezett intézményi költségvetésen belüli
módosítást.
9. elfogadja a JVSZ költségvetésén és ezen belül a kiemelt előirányzatokon belüli módosítást
az előterjesztés V. pontjában foglaltak szerint.
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10. elfogadja a JVSZ félévi gazdálkodásából eredő pótigényt az előterjesztés VI. pontjában
foglaltak szerint.
11. az 1-10. pontban foglaltak alapján az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési
általános és céltartalékon belül az általános működési tartalék előirányzatát 14.298,0 e Fttal, a működési céltartalék lélek adomány előirányzatát 2.069,2 e Ft-tal, a működési
céltartalék ÁNTSZ felülvizsgálat miatti karbantartás előirányzatát 8.945,0 e Ft-tal
csökkenti, valamint a kiadás 11602 cím felújítási előirányzatán belül lakóház felújítás
zárolt előirányzatából 52.188,2 e Ft-ot a zárolás alól felold, egyben az előirányzatot
csökkenti és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson
belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása előirányzatát
55.431,6 e Ft-tal, egyéb felhalmozási kiadás, ezen belül saját költségvetési szervek
felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 22.068,8 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálat többlet költségeinek támogatása címén.
12. az Önkormányzat címrendjét kiegészíti 11407 címmel, Piac működtetése elnevezéssel.
13. az Önkormányzat bevételi 11407 cím bevételi intézményi működési előirányzatát
16.534,0 e Ft-tal, a kiadási előirányzatát 11.587,0 e Ft-tal megemeli.
14. az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson
belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása előirányzatát 4.947,0
e Ft-tal megemeli a Teleki téri piac Városüzemeltetési Szolgálatnál történő működési
támogatása címén.
15. elfogadja a Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítását az előterjesztés 1.
számú táblázatban foglalt (vastagbetűvel írt) részletezés alapján.
16. a beszerzéseket, a felújításokat, a szolgáltatások megrendelését a JVSZ beszerzési
szabályzatában foglaltak betartása mellett bonyolítja.
17. a beszerzésekkel, feladatellátással, üzemeltetéssel kapcsolatos többletköltségekre a
következő évek költségvetésének terhére előzetes működési kötelezettséget vállal az
Önkormányzat saját bevételeinek terhére.
18. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a
határozat 1-17. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.
19. felkéri a polgármestert, hogy a JVSZ telephelyeként működő LÉLEK Ház, LÉLEK Ház
II, LÉLEK-Pont jövőbeni működésére vonatkozóan készítsen javaslatot a Képviselőtestület 2012. szeptember havi első rendes ülésére.
20. felkéri a JVSZ Igazgatóját, hogy készítsen javaslatot a Képviselő-testület 2012.
szeptember havi első rendes ülésére a karbantartó és kertészeti részleg műhelyének
kialakítására a Dankó u. 3-5. szám alatti telephelyen.
Felelős:
Határidő:

1-19. pont esetén polgármester
1-17., 20. pont esetén a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatója
1.-2., 4-17. pont esetén 2012. július 19.
3. pont esetén 2012. augusztus 01.
18. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása
19-20. pont esetén a Képviselő-testület 2012. szeptember havi első rendes ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Városüzemeltetési
Szolgálat, Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdálkodási
Ügyosztály
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Napirend 5/5. pontja
Javaslat a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek
részleges-, teljes felújításához és a gáz alap- és felszállóvezeték
felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról szóló 7/2008.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17 IGEN, 0 NEM, 0
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2012. (VII. 26.) SZÁMÚ RENDELETÉT A
TÁRSASHÁZAK OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÉPÜLETRÉSZEK
RÉSZLEGES-, TELJES FELÚJÍTÁSÁHOZ ÉS GÁZ ALAP- ÉS FELSZÁLLÓVEZETÉK
FELÚJÍTÁSÁHOZ NYÚJTANDÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ
7/2008. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
262/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 114/2012. (IV.05.) számú határozatának 2. pont c)
alpontjában foglaltakat módosítja az alábbiak szerint:
„c) 2012. augusztus 1-jét követően benyújtott társasházi pályázatok esetében – a lakóépületek
kamerával történő felszerelése, valamint a vis maior eset kivételével - a helyi pályázat
keretében adható kamatmentes kölcsön összegére a 2012. augusztus 1-jén hatályba lépő a
társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek részleges-, teljes felújításához és
gáz alap- és felszállóvezeték felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról szóló
7/2008. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása lép.”
Felelős:
Határidő:

polgármester
2012. augusztus 01.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
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Napirend 5/6. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről szóló 32/2004.
(VII. 03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17 IGEN, 0 NEM, 0
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 42/2012. (VII. 26.) SZÁMÚ RENDELETÉT A
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLLATTARTÁSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ
32/2004. (VII. 03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÉSÉRŐL
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda
Napirend 5/7. pontja
Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló
lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló
16/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
263/2012. (VII.19.)
3 IGEN
14 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület nem fogadja el Dr. Révész Márta módosító indítványát, mely szerint a
pályázatot szűkítsék le 35. évüket be nem töltött házasok számára, és ősszel írjanak ki másik
pályázatot felsőfokú tanintézményben tanulók számára, kedvezményes lakbér
figyelembevételével.

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17 IGEN, 0 NEM, 0
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 43/2012. (VII. 26.) SZÁMÚ RENDELETÉT A BUDAPEST
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK
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BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL
SZÓLÓ 16/2010. (III. 08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda
Napirend 5/8. pontja
►
Javaslat Európai Mobilitási Hét Kartájának aláírására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
264/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

a 2012. évi Kartában foglaltakkal egyetért, felkéri a polgármestert az Európai
Mobilitási Hét - Európai Autómentes Nap - „Autó nélkül a városban!” 2012. évi
Kartájának aláírására.

2.

Európai Autómentes Napot – „Autó nélkül a városban” rendezvényt szervez, melyre
vonatkozó javaslat kidolgozására felkéri a polgármestert, hogy készítsen előterjesztést
a Képviselő-testület 2012. szeptember havi ülésére.

Felelős:
Határidő:

polgármester
1. pont esetén 2012. július 19.
2. pont esetén a Képviselő-testület 2012. szeptember havi ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
Napirend 5/9. pontja
►
Javaslat bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti díjmentes parkolás
bevezetésére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17 IGEN, 0 NEM, 0
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
44/2012.
(VII.
26.)
SZÁMÚ
RENDELETÉT
JÓZSEFVÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN A JÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ
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VÁRAKOZÁS KIEGÉSZÍTŐ, HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 26/2010.
(VI.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
265/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Józsefvárosi Közterület-felügyelet igazgatóját,
hogy a bölcsődék, óvodák és általános iskolák vezetőivel vegye fel kapcsolatot a 2012.
szeptember 1-jétől a bölcsődék, óvodák és általános iskolák környékén bevezetendő díjfizetés
nélküli parkolást biztosító rendszer kiépítése érdekében.
Felelős:
Határidő:

polgármester, Józsefvárosi Közterület-felügyelet igazgatója
2012. július 20-tól

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Közterület-felügyelet,
valamennyi bölcsőde, óvoda és általános iskola vezetője, Humánszolgáltatási Ügyosztály,
Gazdálkodási Ügyosztály

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
Napirend 6/1. pontja
Javaslat kötelező óraszám csökkentésre és az iskolák maximális
osztálylétszám túllépésének engedélyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
266/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
1. engedélyezi a táblázatban szereplő iskolák tekintetében a maximális létszámtól való
eltérést a 2012/2013-as tanítási év indításánál az alábbiak szerint:
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intézmény
megnevezése

osztály
megjelölése

Molnár Ferenc MagyarAngol Két Tanítási
Nyelvű Általános
Iskola

1.a
1.b
1.c
4.b
2.a
2.b
2.c
2.d
3.a
3.b
3.c
4.c
3.t
3.s
3.z
4.s
4.t
4.z
5.t

Losonci Téri Általános
Iskola

Vajda Péter Ének-zenei
Általános és
Sportiskola

az osztály
tényleges
létszáma
(fő)
26
28
27
21
22
21
21
19
21
21
20
20
28
23
26
25
25
22
28

számított
létszám
(fő)

engedélyezett
létszám
(fő)

27
28
28
31
28
24
27
28
28
28
27
27
28
24
27
28
28
27
33

28
28
28
31
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
33

2. A 1. pontban szereplő maximális osztálylétszám túllépésének oktatásszervezési indoka:
évről-évre egyre több gyermek rendelkezik olyan szakvéleménnyel, amely alapján az
osztály létszámába kettes, illetve hármas szorzóval számítandó be.
Pedagógiai szempontból nem tartjuk indokoltnak az osztálybontást, mivel a kialakult
közösségek megbontása egyéb nevelési problémákat vethet fel.
A Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a két tanítási
nyelvű oktatás igénye, a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában pedig a
párhuzamos osztálytól eltérő emelt szintű képzés indokolja a maximális osztálylétszám
túllépését.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat jelenlegi költségvetése nem teszi lehetővé az
osztálybontást, illetve további osztályok indítása aránytalanul alacsony osztálylétszámokat
eredményezne az érintett évfolyamokon.
3. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola általános
igazgatóhelyettesének a kötelező óraszámát 2012. szeptember 1-től december 19-ig heti 4
órában határozza meg.
A kötelező óraszám csökkentésének fedezete az intézmény költségvetésében biztosított.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Intézményfelügyeleti Iroda
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Napirend 6/2. pontja
Javaslat a kerületi tanévnyitó és az őszi diákolimpiai versenyek
fedezetének biztosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
267/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. biztosítja a Deák Diák Általános Iskolában megrendezésre kerülő ünnepélyes
tanévnyitó lebonyolításának költségeihez (vendéglátás, virágcsokor, szervezési díj)
szükséges 171 e Ft összeget, melynek fedezetéül a Humánszolgáltatási Ügyosztály,
Intézményfelügyeleti Iroda 2012. évi költségvetésében a 11204 cím dologi előirányzat
szolgál.
2. az Önkormányzat kiadás 11204 cím dologi előirányzatát 171 e Ft-tal csökkenti, és
ezzel egyidejűleg az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott
pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti
szervi működési támogatás előirányzatát 171 e Ft-tal megemeli a Deák Diák
Általános Iskola támogatása címén.
3. a Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát és a kiadási dologi
előirányzatát 171 e Ft-tal megemeli az 1. pontban meghatározott költségek címén.
4. biztosítja a 2012/2013-as tanév első félévében a diákolimpiai sportversenyek
lebonyolításához szükséges 1.540 e Ft összeget, melynek fedezetéül a
Humánszolgáltatási
Ügyosztály,
Intézményfelügyeleti
Iroda
2012.
évi
költségvetésében a 11201 cím dologi előirányzat szolgál.
5. az Önkormányzat kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 1.540 e Ft-tal csökkenti, és
ezzel egyidejűleg az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott
pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek
felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 1.540 e Ft-tal megemeli a Németh
László Általános Iskola támogatása címén.
6. a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 1.540 e Ft-tal megemeli
és a kiadási személyi juttatás, ezen belül a megbízási díj előirányzatát 845 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 205 e Ft-tal,
dologi előirányzatát 490 e Ft-tal megemeli a 2012/2013-as tanév első félévében
tartandó diákolimpiai sportversenyek költsége címén.
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7. felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésről szóló rendelet
következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-6. pont esetén 2012. július 19.
7. pont esetében a 2012. évi költségvetés következő módosítása.
A döntés végrehajtását végző szervi egység: Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási
Ügyosztály, Intézményfelügyeleti Iroda
Napirend 6/3. pontja
Javaslat háziorvosi praxisjog elidegenítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
268/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. hozzájárulását adja Bakonyi Gáborné Dr. Pintér Edit praxisjogának elidegenítéséhez
és kijelenti, hogy az általa megjelölt – a praxisjogot megszerezni kívánó - Dr. Szolyka
Tímeával (született: ……………..., anyja neve: ……………, lakhely: 1224 Budapest,
……………) a 28. sz. háziorvosi körzetre területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni, melynek feltételeiről a felek az előterjesztés mellékletét
képező előszerződés szerint állapodnak meg.
2. a 1. pont alapján felhatalmazza a polgármestert a praxisjogot megszerezni kívánó
Libertás 2005 Bt-vel és az az ellátásért kizárólagosan felelős Dr. Szolyka Tímea
háziorvossal az előszerződés aláírására.
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező Egészségügyi
ellátási szerződést 2013. január 1-től 2017. december 31-ig a praxisjogot átvevő
Libertás 2005 Bt-vel és az ellátásért kizárólagosan felelős Dr. Szolyka Tímea
háziorvossal kösse meg az előszerződésben foglalt feltételekkel akkor, ha az átvevő
orvos bemutatja az igazolásokat arra vonatkozóan, hogy a körzet működtetéséhez
szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik.
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és a Dr. Pintér MED Bt-vel, és
az ellátásért felelős Bakonyi Gáborné Dr. Pintér Edit háziorvos között érvényben lévő,
az előterjesztés mellékletét képező egészségügyi ellátási szerződés megszüntetésére
vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pont esetében: 2012. augusztus 3.
3-4. pont esetében: 2012. augusztus 3.
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Napirend 6/4. pontja
Javaslat gyermekek átmeneti otthona férőhely biztosítására vonatkozó
ellátási szerződés megkötésére a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzatával
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
269/2012. (VII.19.)
15 IGEN
0 NEM
2 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatával 2012. augusztus 01.
napjától 2017. július 31. napjáig ellátási szerződést köt személyes gondoskodás
keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozására
2. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező ellátási szerződés
aláírására.
3. az Önkormányzat bevételi 11301 cím intézményi működési bevételi előirányzatot
458,3 e Ft-tal megemeli az időarányos készenléti díj címén.
4. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az
általános tartalék előirányzatát 458,3 e Ft-tal megemeli.
5. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló
rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős:
Határidő:

polgármester
1-2. pont esetében
3-5. pont esetében

2012. július 31.
2012. szeptember 15.

A döntés végrehajtását végző szervi egységek: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Intézményfelügyeleti Iroda
Napirend 6/5. pontja
Javaslat támogatási szerződés megkötésére az Aranycsapat Alapítvánnyal
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
270/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. támogatja az Aranycsapat Alapítványt 250.000 forinttal Kocsis Sándor
hazahozatalának és újratemetésének céljából, illetve a Kárpát-medencei Összmagyar
Nemzeti Diákbajnokság 2012. évi szervezésének érdekében.
2. az Önkormányzat 11107-01-es cím működési cél és általános tartalék, ezen belül a
polgármesteri saját keret előirányzatát 250.000 forinttal csökkenti és a kiadás 11105ös cím működési célra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel
megemeli.
3. felkéri a polgármestert az Aranycsapat Alapítvánnyal (székhely: 1062 Budapest,
Andrássy út 23, nyilvántartási szám: Pk.61156/2002/2, képviseli: Kű Lajos) a
határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására bruttó 250.000 Ft
összegben.
4. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat
költségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős:
Határidő:

polgármester
1-2. pont esetében: 2012. július 19.
3. pont esetében: 2012. július 27.
4. pont esetében: az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda
Napirend 6/6. pontja
Javaslat kulturális feladatok jövőbeni ellátására, valamint költségvetési
döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
271/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
1. 2012. szeptember 1 napjától a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 1 fő
köztisztviselői álláshellyel csökkenti, így az engedélyezett létszám 231 főről 230 főre
módosul,
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2.

a.) 2012. szeptember 01. napjától a kulturális és turisztikai GPS működtetése, a
közművelődési-kulturális kapcsolattartói feladatok, valamint a kerületi kulturális
programok, önkormányzati és hivatali ünnepségek, fesztiválok szervezését a Józsefvárosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft. látja el,
b.) 2012. augusztus 01. napjával a Stratégiai Tanácsadó Iroda elnevezésű szervezeti
egységet megszünteti azzal, hogy az Iroda feladatai a Főépítészi Irodához kerülnek át.

3. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az alapító okirat
módosításának elkészítésére, és felkéri a polgármestert az alapító okirat módosításának
aláírására,
4. a kulturális programok, rendezvények, fesztiválok hangtechnikáját a Józsefvárosi
Kulturális és Sport Nonprofit Kft. biztosítja a továbbiakban is,
5. az Önkormányzat 11104 cím kiadás dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti, ezzel
egyidejűleg a 11805 cím kiadás működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson
kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Közösségi Házak
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális rendezvények támogatása címén,
6. az Önkormányzat 11202 cím kiadás dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejűleg a 11805 cím kiadás működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson
kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Közösségi Házak
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása az ágazati kitüntetések rendezvényeinek
költségeihez,
7. az Önkormányzat 11706-02 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási
díj előirányzatát 720,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó előirányzatát 174,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11805 cím kiadás
működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 894,8 e Ft-tal
megemeli a Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
támogatása 1 fő megbízási díjas személy bér és járulékainak támogatása címén,
8. a Polgármesteri Hivatal 12202 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres
személyi illetmény előirányzatát 1.410,0 e Ft-tal, egyéb juttatások előirányzatán belül a
cafetéria előirányzatát 49,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát 386,7 e Ft-tal, dologi előirányzatán belül az SZJA
előirányzatát 9,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 12000 cím bevételi támogatások
saját költségvetési szervek felügyeleti szervi működési támogatása előirányzatát 1.875,4 e
Ft-tal csökkenti 1 fő köztisztviselői létszám csökkenése címén,
9. az Önkormányzat 11108-02 cím kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson
belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás
előirányzatát 1.875,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11805 cím kiadás működési
célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyanezen összeggel
megemeli a Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
támogatása 1 fő köztisztviselő munkáltatói változásából adódó bér, juttatásai és járulék,
adóvonzatai címén,
10. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az
általános tartalék előirányzatát 596,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11805 cím
32

kiadás működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát
ugyanezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. támogatása 1 fő köztisztviselő munkáltatói változásából adódó bér és
járulékainak címén,
11. a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím dologi előirányzatát és ezzel egyidejűleg a
bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti szervi működési
támogatása előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti telefonköltség átadása címén,
12. az Önkormányzat 11108-02 cím kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson
belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás
előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11805 cím kiadás működési
célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel
megemeli a Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
támogatása 1 fő munkavállaló telefonköltsége címén,
13. a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás, ezen belül a túlóra,
helyettesítés előirányzatát 4.290,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás
személyi juttatáson belül a jutalom előirányzatát 4.290,0 e Ft-tal megemeli az eltérő
időbeosztásban végzett munka elismerése címén járó jutalom fedezete címén,
14. a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás, ezen belül a túlóra,
helyettesítés előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás
személyi juttatáson belül a céljutalom előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal megemeli az éjszakai
hatósági ellenőrzés címén járó céljutalom fedezete címén,
15. a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás, ezen belül a túlóra,
helyettesítés előirányzatát 125,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi
juttatáson belül a jutalom előirányzatát 125,0 e Ft-tal megemeli munkaidőn kívüli
anyakönyvi események díjazása címén járó jutalom fedezete címén,
16. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a
határozatban foglaltakat vegye figyelembe,
17. felkéri a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak szerint a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg és gondoskodjon a Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának jelen határozatban foglaltaknak megfelelő módosításáról.
Felelős:

Határidő:

1.-2., 5.-16. pont esetében: polgármester
3. pont esetében a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit kft. ügyvezetője és
polgármester
4. pont esetében Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft., Józsefvárosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft.
17. pont esetében jegyző
1, 2.a), 3-17. pont esetében: 2012. szeptember 01.
2.b.) pont esetében: 2012. augusztus 01.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály,
Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft., Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit
Kft.
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A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17 IGEN, 0 NEM, 0
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST JÓZSEFVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 45/2012. (VII. 26.) SZÁMÚ RENDELETÉT A KÉPVISELŐTESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ
19/2009. (V. 06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Ügyviteli Irodán megtekinthető.
A rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Ügyviteli Iroda
Napirend 6/7. pontja
Javaslat óvodák TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR pályázaton való részvételének
jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
272/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. hozzájárul ahhoz, hogy
a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda (1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.),
a Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda (1082 Budapest, Baross u. 111/b) és
a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda (1086 Budapest, Dankó u. 31.) részt vegyen a
„Kreatív mozgásprogrammal az izgő-mozgó óvodásokért” című programban a
TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidős tevékenységeinek támogatása” c. pályázaton, az Izgő-Mozgó Sportra és
Egészségre Nevelő Egyesülettel, mint pályázó szervezettel kötött együttműködési
megállapodásban foglaltak szerint, melyhez pénzbeli támogatással nem járul hozzá.
2. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1-3. számú mellékletét képező
Együttműködési megállapodások aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2012. július 19.
2. pont esetében: 2012. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Intézményfelügyeleti Iroda
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Napirend 6/8. pontja
►
Javaslat az FTC Sportsátor Programban való részvételre
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
273/2012. (VII.19.)
14 IGEN
0 NEM
3 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
1. az „FTC Sportsátor Programjának” keretében hozzájárul ahhoz, hogy az az FTC
Kézilabdasport Nonprofit Kft. saját beruházásában a 2012/2013-as TAO támogatás
igénybevételével a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola udvarán a meglévő
sportpályát hőlégtartásos sátorral befedje és kiszolgáló létesítményeket helyezzen el 15
évre azzal, hogy a beruházással létrehozott, beépített valamennyi vagyonelem a 15 évet
követően térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába kerül.
2. a Budapest, VIII. kerület Vajda Péter utca 25-31. szám alatti (HRSZ: 38603/1)
korlátozottan forgalomképes iskola épület tulajdonosaként előzetesen hozzájárul ahhoz,
hogy az 1. pont szerinti beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben – a
beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül – a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. által igénybe vett és az
1. pont szerinti beruházásra igazoltan ráfordított adókedvezmény mértékéig jelzálogjog
kerüljön bejegyzésre a támogatási cél megvalósításának biztosítékául.
3. az 1. és 2. pont alapján felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok összeállítására
és aláírására.
4. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerint megvalósuló sportsátor jövőbeni
üzemeltetésére, hasznosítására dolgozzon ki és terjesszen be a Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság elé jóváhagyásra nyílt pályázati felhívást azzal, hogy a leendő
sikeres pályázónak alapfeltételként vállalnia kellene a létesítmény fenntartásának
valamennyi az Iskola és az FTC létesítményhasználatára is eső (különmért és
továbbszámlázott) költségét és ezen felül kellene ajánlatot tennie a piaci alapú
hasznosítási időszak ellenértékére.
5.

felkéri a polgármestert, hogy az FTC térítésmentes létesítményhasználatával, a
beruházás 15 évet követő elszámolásával kapcsolatos szerződés részleteit, valamint az
FTC és az Önkormányzat közötti a beruházás önrészével kapcsolatos támogatási
szerződést, ennek részeként az Önkormányzat által megelőlegezett tervezési költség
elszámolását dolgozza ki.

Felelős:
Határidő:

polgármester
1., 2. pont esetében 2012. július 19.
3. pont esetében 2012. július 31.
4-5. pont a kivitelezői és üzemeltetői tender lefolytatását követő 30 nap
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Napirend 5/9. pontja
►
Javaslat Michelin Hungária Kft. gumitégla adományának az elfogadására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
274/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület intézményfenntartói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Michelin Hungária Kft. gumitégla adományát,
2. felhatalmazza a Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda /1082 Budapest, Baross u.
111/b/ vezetőjét, valamint a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda /1086 Budapest,
Szűz u. 2./ vezetőjét a gumitégla adományozással kapcsolatos okiratok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

7. Egyéb előterjesztések
Napirend 7/1. pontja
Javaslat szabadságolási ütemterv elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
275/2012. (VII.19.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
1. dr. Kocsis Máté polgármester szabadságolási ütemtervét elfogadja, mely alapján az
éves rendes szabadságából 17 munkanapot – a határozat mellékletét képező
szabadságolási ütemterv szerint – 2012. június 29. napjára, valamint 2012. augusztus
06. napjától 2012. augusztus 17. napjáig, és 2012. december 20. napjától 2013. január
2. napjáig kiad.
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2. dr. Kocsis Máté polgármester országgyűlési képviselőként ellátott frakció, illetve
egyéb politikai tevékenysége idejére éves rendes szabadságából 8,5 napot kiad és – az
őszi parlamenti ülésszak függvényében – az ezen célból igényelt további
szabadságnapok kiadását engedélyezi a munkaidő nyilvántartás adatai alapján.
3. engedélyezi, hogy dr. Kocsis Máté polgármester további szabadságnapokat vegyen
igénybe azzal, hogy a felhasznált napokról 2013. január 31-ig köteles beszámolni a
Képviselő-testületnek.
4. felhatalmazza Sántha Péterné alpolgármestert, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója
nevében a szabadságengedélyt aláírja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
1-2. pont esetén: 2012. július 19.
3. pont esetén: 2013. január 31.
4. pont esetén: folyamatos

A 275/2012. (VII.19.) számú határozat mellékletét a kivonat 1. sz. melléklete
tartalmazza.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet
Képviselői kérdések:
Szilágyi Demeter
Köszönöm szépen. Az Európa Belvárosa Programmal volna kérdésem a Palotanegyed
képviselőjeként. Ugyanis rengeteg lakossági kérés, kérdés érkezett hozzám az elmúlt
időszakban. Azt mindenképpen előre kell bocsátanom, hogy egy útfelújításnál, törvényszerű,
hogy a belvárosi kerületben vannak feszültségek a lakosok, illetve a kivitelezők között, ez
teljesen természetesnek vélhető. Az már kevésbé természetese, de ez is még a belvárosi
kerületek sajátossága, hogy egy megváltozott útfelület, ahol adott esetben kevesebb a parkoló
több a fa, más kialakítású az útburkolat, ott is generál feszültséget a lakosok különböző
elvárásai miatt. Ez is törvényszerű. Az viszont már annál kevésbé, hogy egy olyan beruházás,
mint az Európa Belvárosa Program, ami több száz millió forintos beruházás, és a kerület
ékköve a Palotanegyedben végrehajtott felújítás lehet, több apró anomália miatt nem tölti be
azt a szerepet, amit feltétlen be kell, hogy töltsön. Azáltal, hogy rendszeresen figyelemmel
kísérem ezeknek a felújítási munkálatoknak a folyamatát és tájékozódom arról, hogy miként
is kerülnek felújításra az utcák, ettől függetlenül nem tudom megfelelő módon tájékoztatni az
ott lakókat arról, hogy miként és milyen módon és miért úgy készülnek el az adott
közterületek. Én ezért szeretném kérni a Hivatal vezetését, illetve a Rév8 Zrt munkatársait,
hogy készítsenek számomra egy olyan összeállítást, amelyben azok a tervezési, illetve
kivitelezési anomáliák kerülnek megjelölésre, amelyek a kivitelezés során felmerültek, illetve
legyen ez határidőcsúszás, legyen ez az eredeti tervektől való eltérés, legyen ez költségbeli
eltérés, legyen ez bármi olyan, amely adott esetben az EBP-nek a fényét bármilyen módon el
tudja homályosítani.
Jakabfy Tamás
A múlt hét során én szerettem volna egy előterjesztést tenni a tegnapi Humán Bizottság
ülésére, és ezt az előterjesztést a Hivatal munkatársai számomra elkészítették, az egyeztetett
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időpontban pénteken reggel jöttem be aláírni ezt az előterjesztést, csakhogy addigra az az
előterjesztés eltűnt. Az utolsó információ, amit az I. emeleti folyosókon, teremről teremre
járva meg tudtam szerezni, az az, hogy Zentai Oszkár elnök úrnál voltak. Lehet, hogy azóta
továbbadta. Én azt szeretném kérni, hogy tessenek már kinyomozni, hogy hol járt az én
előterjesztésem pénteken, amikor jöttem volna aláírni. Ugyanis úgy érzem, hogy korlátozva
voltam az előterjesztési jogomban. Az újra kinyomtatás sajnos nem volt lehetséges, mert
ugyanis az előterjesztés melléklete aláírva valahol a mátrixban eltűnt, és így nem tudtam
megtenni az előterjesztésemet amit kívántam, és amit egyébként most a mai napon pótoltam.
Dr. Dénes Margit
Azt szeretném megkérdezni, hogy a kerületben lévő egyházi intézményeknek adott támogatást
megszavazta a Testület. Megkeresett a Törökőri templom, hogy mikor fog realizálódni a pénz.
Gondolom, a többieket is érdekli, hogy tudjanak válaszolni. Köszönöm.

Budapest, 2012. július

Rimán Edina sk.
jegyző

dr. Kocsis Máté sk.
polgármester
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_______________________
Szedliczkyné Pekári Karolina
Szervezési és Ügyviteli Irodavezető

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:
Bodnár Gabriella
Szervezési Csoport vezetője
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