JEGYZŐKÖNYV
Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 30-án 08.30
órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában
megtartott 6. rendkívüli üléséről
Jelen vannak:

Balogh István, Dr. Dénes Margit, Dudás Istvánné, Egry Attila, dr.
Ferencz Orsolya, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, dr. Kocsis Máté, Kaiser
József, Komássy Ákos, dr. Révész Márta, Pintér Attila, Sántha Péterné,
Soós György, Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zentai Oszkár,
(összesen: 17 képviselő)

valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a
szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

Dr. Kocsis Máté
Tisztelettel köszönt mindenkit a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén.
Köszönti a megjelent intézményvezetőket, a Hivatal munkatársait és valamennyi kedves
vendéget. A 2012. évi 6. rendkívüli testületi ülést, mely az SZMSZ 10-12. §-aiban foglaltak
alapján került összehívásra, megnyitja. Távolmaradását Szili Balázs képviselő bejelentette,
késését nem jelezte senki. Megkéri a képviselőket, hogy a szavazógépeiket kapcsolják be.
Jelen van 17 képviselő. A minősített szótöbbséghez 10, az egyszerű szótöbbséghez 9
egybehangzó szavazat szükséges. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a következő,
rendes képviselő-testületi ülés várható időpontja 2012. november 8. csütörtök, 15.00 óra.
Az SZMSZ 18.§ (1) és (7) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött napirend szavazása
következik.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
367/2012. (X.30.)
17 IGEN
0 NEM
0 TARTÓZKODÁSSAL
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:
1.

Döntés a Magdolna Negyed Program III. pályázathoz kapcsolódó előzetes
kötelezettségvállalásról
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Egry Attila - alpolgármester
Balogh István - képviselő

1

Dr. Kocsis Máté
A Képviselő-testület a napirendet 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta.

Napirend 1. pontja
Döntés a Magdolna Negyed Program III. pályázathoz kapcsolódó előzetes
kötelezettségvállalásról
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Egry Attila - alpolgármester
Balogh István - képviselő
Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. Szóbeli kiegészítésre megadja a szót Alföldi György
úrnak.
Dr. Alföldi György
A rendkívüli ülést az indokolja, hogy a Pro Régió az október 10-én beadott pályázatot, 19-én
hiánypótlással látta el. Hivatalosan 24-én bontották fel, ami azt jelenti, hogy november 3-án
éjfélig kell beadni a hiánypótlást a pályázathoz. Annyi a változás, hogy november 05-én kell a
Pro Régió jelzése alapján, személyesen eljuttatni az anyagot, és nem postai úton.
Ismerteti, hogy milyen témakörökben kérik a Testület döntését. 28 pontos hiánypótlás
érkezett, túlnyomórészt a táblázatokban lévő elírásokat, vagy helyrajzi számok hiányát
jelezték. Ami döntést igényel az néhány sarkalatos ügy. Az egyik ilyen, a közmunkaprogram.
Itt a Magdolna Negyedben élő emberek lesznek foglalkoztatva a Program időtartalmáig és
még azután 5 évig. Esélyegyenlőségi intézkedések többletvállalásait emeli még ki, a
részmunkaidőben foglalkoztatottak számát, a fogyatékkal élők számát, és a roma
foglalkoztatottak számát fogják emelni. Ennek, az akcióterületen belül kell lezajlania, például
Őszirózsa Gondozóban.
A következő a projektgazda teljes intézményhálózatára vonatkozó adatok. A fenntartásra
vonatkozó többletvállalások. Energiatanúsítványt fognak elkészíteni, előre és utólag, és a
kettő közti javulási érték lesz az, ami javítja a helyzetüket. A Kálvária téri Információs
Háznak a teljes energia ellátását napenergiából kívánják nyerni. Egyébként itt 1, vagy 2
munkatárs fog dolgozni. A tervek szerint napelemeket fognak elhelyezni a tetőn.
Továbbá, a létrejövő intézmények hosszú távú működtetése és üzemeltetése. Az eredeti
pályázatba már betervezték ezeket a költséget, de nem lehet elszámolni, ezért erre az
Önkormányzat nyújt fedezetet. Feltétel, hogy ezeknek az épületeknek a tulajdonjogát és a
funkcióját nem változtathatják újabb 5 éven keresztül. A projekt során többlet zöldfelületek
létrehozása is meg valósul.
Dr. Kocsis Máté
A vitát megnyitja és megadja a szót dr. Révész Márta képviselő asszonynak.
Dr. Révész Márta
A 10 fős foglalkoztatottság a közmunka program keretében folyt, akkor ez nem jelent az
Önkormányzat számára plusz létszámot? Ha nem, akkor azt sajnálja. A másik kérdése, hogy a
3-as pontban mit takar a projekt fizikai zárása?
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Dr. Kocsis Máté
Válaszadásra megadja a szót dr. Alföldi Györgynek.
Dr. Alföldi György
A projekt fizikai zárása 2015. szeptember 30. és utána következő 5 év.
Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselő úrnak.
Jakabfy Tamás
Az esélyegyenlőségnél szereplő 3 soros táblázatban a roma foglalkoztatottak számánál elírás
történt, ezt is 16. sorszámra kellene módosítani 23-as helyett. Az eredetileg beadott
táblázatban 1 fő volt, most pedig 11 fő. Ez tévedés, vagy szándékos eltérés? A napenergiával
kapcsolatban elmondja, hogy energiára télen van legnagyobb szükség a fűtés miatt, tehát
kizárólag csak ezzel, nem lehet télen fűteni. Jelzi, hogy szerinte Révész Márta a kérdésére
nem kapott választ.
Dr. Kocsis Máté
Válaszadásra megadja a szót dr. Alföldi Györgynek.
Dr. Alföldi György
Egyrészt Révész Márta kérdésére válaszolt, tehát nem fog növekedni, hanem a saját
közmunkaprogramon belül alakul ki a Magdolna közmunkaprogram. Köszöni a jelzést
kijavítják a számozási elírást. Az adatokra vonatkozó kérdésre válaszolva elmondja, hogy 1 fő
a Hivatalban, 10 fő az Őszirózsában jelenleg is dolgozik. Az energia ellátással kapcsolatban
elmondja, hogy ebben az épületben nem állandóan tartózkodnak, nincs benne fűtés, így csak
áramellátást biztosítanak benne. Napelemmel és nem napkollektorral biztosítják
háttértárolóval. Ezek pont olyan eszközök, amik gyenge áramú technológiát igényelnek.
Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzászólás hiányában a vitát lezárja, és szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
368/2012. (X.30.)

17 IGEN

0 NEM

0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a KMOP-5.1.1./B-12-k-2012-0001 azonosítószámú pályázat kötelező vállalásai közül
előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén a Kiemelt Projekt
Útmutató előírásaival összhangban a 2013. évi közfoglalkoztatási keretén belül 10 fő
foglalkoztatását az alábbiak szerint biztosítja:
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-

10 fő, a Magdolna negyed területén lakóhellyel rendelkező, és 180 napnál hosszabb
ideje regisztrált munkanélküli státuszban lévő lakosokat kiválaszt;

-

lehetőleg szakképesítést és középfokú végzettséget nem igénylő munkakörben 10
hónapos közfoglalkoztatást várhatóan 2013. június 1. - 2014. március 31. közötti
időtartamra;

-

a 10 fő legalább napi 6 órában, a Magdolna negyedben történő foglalkoztatását
biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 30.
2.

vállalja az 1. pont szerint foglalkoztatott közfoglalkoztatott 10 hónapos határozott
időtartamra szóló - előre láthatóan 2014. április 1. - 2015. január 31. között -, azonos
vagy hasonló munkakörben történő, legalább napi 6 órás továbbfoglalkoztatását a
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatnál, 2014-2015. évi engedélyezett
létszámkeretén belül.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 30.

3.

előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pont szerinti Pályázat keretében
létrejövő/felújított létesítményeket a projekt fizikai zárástól számított 5 évig fenntartja:
- a Fiumei út és Dobozi utca közötti (FiDo) park szabadidős épülete;
- Kálvária tér InfoPont, nyilvános illemhely;
- Dankó utca 16.: Magdolna Szociális Szolgáltató Iroda;
- Dankó utca 40.: Tehetséggondozó Iroda;
- Dobozi utca 23.: Családfejlesztő Szolgáltató Iroda;
- Magdolna utca 47.: Kirekesztett Nők Rehabilitációs és Foglalkoztató Iroda;
- Szerdahelyi utca 13.: Köz(Hely) és Mosoda.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 30.

4.

felkéri a Rév8 Zrt-t a benyújtott és az előterjesztésben ismertetett hiánypótlás, valamint
ezen határozat szerinti módosításoknak a pályázat benyújtásához szükséges adatlapon, és
a pályázat benyújtásához szükséges kapcsolódó valamennyi dokumentumon történő
átvezetésére, és azok aktualizálására, és felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 05.
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A Képviselő-testület név szerinti szavazási listáit a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta a határozatot.
Az SZMSZ 20. §-a alapján szeretne-e valaki képviselő kérdést feltenni? Amennyiben nem,
megköszöni mindenki munkáját, és az ülést 08 óra 51 perckor bezárja.

Budapest, 2012.

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

Az Ötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

_______________________
Szedliczkyné Pekári Karolina
Szervezési és Ügyviteli Irodavezető
A jegyzőkönyvet készítették:

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési Csoport - ügyintéző
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