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Hatát o zati j av as|at a bizotlság, szź!ÍrIáta:

A Yárosgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgáltatási

Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek az e|őteriesztés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Az szlrlsz 18.$ (5) bekezdés a|apján ,,Állandó napirendi pont _ tájékoztató formájában - a
Testület által megszabott határidőben el nem készük előterjesztések jegłzéke,amely
tartalmazza a halasztás rovid indokĺását és az előteriesztő által vállalt úi határidőt.,,

A fentiek értelmébentźjékońatoma T. Képviselő-testületet aza|ábbiakőI:
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Javaslat az Első Energia-beszerzési onkormdnyzati Tdrsulásból való kilépésre
203t2012. (vr.21.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. felmondja azBlsó Energia-beszerzésionkormányzati

T:írsulási megállapođástf0I2.

december 3l.napjfua.

2.

felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározat 1. pontja szerinti felmondásľól értesítse a
társulási megállapodásban részes onkormányzatokatés az ENTAR képviselőjét.

3.

felkéri a polgármesteľt a vagyonelszĺímolás figyelemmel kísérésére,és az erről szóló
beszámoló elkészítésére.

Felelős: polgármester
Hatźnđő:1.pont esetén z)lŻ.június 21.
2. pont esętén 20|2.június 30.
3. nont 2013. ianuári 2. ľendes kénviselő.testületi ůilés

A Gazdálkodási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Társulási megállapodás felmondása

kapcsán felvettük a kapcsolatot
megtiirtént. A vagyonelszámolás figyelemmel kíséľése
az egyeztetés
onkoľmányzatokkal,
2012. szeptembeľ 03. napján a Társulásban maradt
folyamatos.

Javaslat a lakásgazddlkodús 2012. évi irúnyelveínek kiegészí.tésére_
Javaslat elvi döntésre, a Buďapest Jóaefvdrosí onkormdnyzat tulajdondban
dlló lakdsok jogcím nélkiili lakdshaszndlói óItalfelhalmozott hdtralékok egy
részénekelengedésére, a költsěgelvűí alaplakbérrel azonos összegíÍ egłs7eres,
és az előző rendeletek alapjún szúmldzott tijbbsztiriis mértékűĺlakúshasznúlati
díj ak nettó kiilii n b özetének ö s s ze g éb en
221t2012. (Vrr.os.)

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy
1.)

a 10012012.(III.22.) szźrrÍlképviselő-testiileti hatátozat 3.2. pontját, az alábbiakĺa
vźitońatja..
2012. szeptember 3. - 2012. október 15. kozött lakáspáIyazatot ír ki felújítási
kĺjtelezettségváIlalasáva|, 7 év határozott időre szóló bérleti jogviszonnyal, előbéľIeti
jog bizosításźtvalahatározat mellékletétképező taľtalommal az abban megnevezett
józsefüaľosi kötődésű ifiú hźzasok tészéte,a Yáĺosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság általkijelölt 5 darab lakás terhéľe.
A páIyźzatra kiťnzofi lakásokľa kötött béľletiszeruődésekľe egységesen, 10 éves
el idegenítési ti lal om keriilj on felj egyzésre.
befolý bevétel a Kisfalu Kft. bevéte|étképezi.
A jelentkezési lap éľtékesítéséből

2.)a 100|20I2.(III.22.) számű képviselő-testtileti hatźrozat az a|ábbi 10.) ponttal egészül
ki: minőségi lakáscsere pźiyźnat2013. I. negyedévében, míg a lakással nem
rendelkező, Jőzsefvárosban éIőkrészére2013.II. negyedévébenkertiljĺln kiírásaľa. A
minőségi lakáscsere pá|yźuat a Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2012.
novembeľi tilésére,míg a lakással nem rende|kezó, Józsefuaľosban élők tészére
kiírandó pá|yźuat aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f0I3. maľciusi tilésére
keľĹiljön előkészítésreoly módon, hogy a LELEK program keretében történt
rendkívüli bérleményellenőrzésszakmai tapaszta|atainak, keletkezett adatainak
véglegesítésétk<jvetően, azok figyelembevételével kerĺiljĺinkidolgozásra a páIyźzat
feltételrendszeľe' a bérlők kiv tůasztásának szempontj ai.
A 20|3. I. felévébentervęzett lakáspáIyazatokĺa 30 db önkormányzatí b&|akás
kerülj<in bevonásrą elsődlegesen a 100Yo-os önkormźnyzati épületekben lévő iires
1akásállomanyból

3./A Képvĺselő-testület felkéri a Kisfalu Kft-t. hoeY a ioecím nólkiili lakáshasználók
helvzetét mérie fel. és az eľedmények ismeľetében a iogcím nélküli
lakáshasználĺók helyzetének rendezéséretegye meg iavaslatát. legkósőbb a
Képviselő-testiilet 2012. decemberĺ első rendes ĺiléséľe.
4.) A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a magasabb komfoĺtfokozatu
(amfortos/osszkomfortoý lakások véte|źrszźzďékánakemelésérevonatkozóan tegye
meg javaslatát, legkésőbb a Képviselő-testület 20|2. októberi első rendes ülésére.

Felelős:

Hataľidő:

polgáľmester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
1. pont vonatkozásában a Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
1 S-ai ülése'

2llz.július

tekintetében a Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|2.
novemberi és20|3. marciusi ülése
3. pont tekintetében a Képviselő.testiilet 2012. decemberi első ľendes ülése
4. pont tekintetében a Képviselő-testiilet 2012. októberi első rendes ülése

2. pont

fssl20r2. (vlr.19.)

1)

A Képviselő-testiilet rigy dönt, hogy elvi hozzźtjárulási szandékát fejezi ki az egyszeres
és többsz<jrös méľtékűhaszná|atí díjak nettó kültinbözetéből adódó követelések
elengedésének vonatkozásában azzal, hogy a tételes, pontos összeggel kimutatott
csomagot a 2012. októbeľi második rendes képviselő-testületi ĺĺlésenfogadja el.

2) A

Képviselő-testiilet felkéri a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdákođő Kft. ügyvezető
igazgatőjźú, hogy a Képviselő-testület 2012. októberi második ľendes iilésérekészítse
el a tételes, pontosan számszerűsített csomagot, valamennyi jogcím nélküli
lakáshasználó vonatkoz ásában.

Felelős: polgiírmesteľ, Kisfalu Kft iigyvez ető igazgatőja
l ) pont vonatkozás źlban azonrla|, 2) pont vonatkozás ábaĺt 2012. okÍóber
Hatźĺríđó:
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1.

(20]2. december 6.: A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:
A Képviselő-testĺjlet 255/2012. (I/II.19.) számú hatórozatának l.) pontjában elvi hozzájárulási
szóndékát fejezte ki az eg/szeres és ttjbbszÓros mértékűlakáshasználati díjak nettó
kalanbazeftbőI adódó követelések elengedése vonatkozásában azzol, hogy a tételes,

számszeríĺsített csomagot a 2012. októbeľi másodikrendes Képviseĺő-testüĺetiülésénfogadja
el.

A Képviselő-testület dontései Szorosąn _ mindkét határozat a jogcím nélkali lakáshasználólcra
vonatkozik - összefüggnek. A Társaság Lakásgazdálkodási Irodája elsődlegesen azonjogcím
nélküli laknshasznáĺók iratanyagát (234 db ügyirat) nézte át, akilcrlek többszÓrÓs hasznáIati
díj került megállapítdsra. Az Ĺigliratok átnézéséveległidejiileg módosították _ ą hatályos
jogszabályoĺĺrlak megfeleĺően a korábban kikozölt többszôrös hasznólati díjakat
eglszeressé, kikozölve azt a jogcím néĺkülilaknshasználókfelé. Afeladattal 20]2. szeptember
lözepéig végeztek.
A fenti feĺadaual pórhuzamosan az időkazben jogcím nélkali (további 457 db Ĺig,lirat) váĺt
(pld. határozott idejű bérleti szerződés lejárt, a bérleti jogviszony felmondásra került, bérlő
halála után visszamaradt jogcím nélküIiek stb-stb.) lakáshasználók felé 20]2. ohóber 3].
napjóval bezárólag elkészítettéka használati díjkozlőket. A feladaual 20]2. november
kazepéig végeztek.
A fenti adatok ismeretében a Ęft. 2012. október 3]. napjával bezárólag 69I jogcím nélkül
l akńs has znál ót t ar t nyilv án.
A jogcím nélkali lakńshasználók helyzeténekfeĺmérését_a Józsefvárosi Csaĺádsegítő SzolgáIat
és a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Iroda eg,liittmíĺkodésével_a fenti feladatok
elvégzésétkovetően állt módiukban megkezdeni, azonban a jogcím nélküli lakńshaszndlók
magas számából adódóan a feladattaĺ (iratanyagok tételes átnézése) nem tudtak végezni.
Ezért a jogcím nélküli lakashasználók helyzetének felmérésérőltájékoztatóst, valamint a
helyzetük megoldásáľa javaslatot a Képviselő-testület 2012. december 2. rendes üléséignem
tudnak adni. Fentielcre tekintettel, az előterjesztés elkészítésérehatáridő módosítása
szĺil<séges, a határozat szerintifeladatot legkésőbb a Képviselő-testület 20l3. január havában
tartandó 2. rendes üléséreelhźszíti.

A Kĺsfalu Kft.

tájékoztatása alapján: A jeliilt határidőt nem tudták teljesíteni az
je|zett
okok miatt, vagyis a jogcímnélkülĺekmagas száma miatt a feldolgozás
előzőekben
nem fejeződtitt be. A tiibbsziirtis használati díj táľgyalása csak a jogcím nélküli anyagot
kiivetőeno vagy azza| együtt tud majd megtłiľténni,mivel arra épůil.

2012. novemberében a
Onkormányzatra, mind

NAv állásfoglalása megérkezett, azonban az mind
A
a jogcím néIkůĺlilakáshasznáł|őkra nézve kedvezőtlen. ^z

megoldás keľesése folyamatos.

Javaslat a Trefoľt u. 3-5. szdm alatti hlźzi gyermekorvosok elhelyezésére
2s8t2012. (Vrr.19.)

A

Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy felkéľia polgáľmesteľt, hogy készítsenjavas|atot a
Budapest, VIII. kerĹilet Trefort u. 3-5. szźtma|atti ingatlanban miíkodő k&hazi gyeľmekorvosi
praxis végleges elhelyezésére a Képviselő-tęsttilet 2012. december havi első ülésére.
Felelős: polgiármester

Hatáľidő: a Képvĺselő.testüIet 2012. decembeľ havi első ülése
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(20]2. december 6.: A Gazdólkodási Ügyosztólv tájékoztatása alapjón: a laźpviselő-testület
20]2. évi decemberi 2. tłléséreaz előterjesztés eĺkészítésrekerül.)

A

Vaeyoneazdálkodási és Üzeme|tetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a
gyeľmekoľvosi ľendelő másik helyiségben tiirténő elhelyezéséhezki kell jeltilni egy
másik ingatlant, a lehetséges ingatlanok kiiľéta Kisfalu Kft. vizsgálja.

Javaslat a Budapest WII., József u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szdm alattí telekingatlanok
hasznosítúsdra
301t20r2. (rx.20.)

A Képviselőtestiilet úgy dönt' hogy
1.) eltér a22412012. (VII.05.) számúképviselő-testtileti határozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatźrozott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Jőzsef u. 27 . szám a|atti telek,
gépkocsi-beállóként való hasznosítását a VIII. kerületi Rendőrkapitźnyság, a Józsefuáľosi
Vaľosüzemeltetési Szolgálat és a Közterület-felügyelet dolgozői részére'5.000,- Ft +
Áĺďgepkocsi beálló havi béľleti díj mellett.

2)

e|tér a22412012.

(Vil. 05.) számú képviselő-testiileti hatáĺozat II. fejezet 8. c) pontjában

meghatźrozott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. sztrn a|atti
telek, gépkocsĹbeállóként való hasznosítását a Polgĺírmesteri Hivatal dolgozói részére,
5.000,- Ft+
beálló havi bérleti díj mellett.

3.)

Az

4.)

Az

^fa/gépkocsi

onkoľmanyzat fiiajđonábarl á11ó Ĺiľes Ĺelkek, felépítményesingatlanok, gépkocsibeállók és dologbéľletbérbeadásanak feltételeirőI szőIő 59l201'l. CXI.07.) számu
önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a\apjźn a bérleti szerzőďéshatá|yba lépésének
feltétęle 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszegrĺóvadék megfizetése.
onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsibeállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről szóló 59l20II. (XI.07.) szźtmil
onkoľmányzati rendelet 15. $ () a.) pontja alapjtn eltekint az egyo|dalú kötelezettség
tekintettel.
váI|a|ő nyi|atkozatkozjegyzőí okiratba foglalásától a bérleti díj méľtékére

5.) felkéľia Kisfalu K-ft-t a gépkocsi-beállókľa t<jrténő béľletiszerződések megkötésére.
6.) felkérÍa

Kisfalu Kft-t. hoev vizseália mee a keľékpáľtárolók kialakításának

lehetőséeét az iinkoľmánvzati intézménvekés a Poleáľmesteri Hivatal ktiľnvezetében

és a bevételek alakulásának függvényében tewen iavaslatot a Képviselő.testület

2013. évi ianuári második ülésére.

Felelős:
Határídő:

Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
1-5. pont esetében: 2012. szeptember 27.
6. pont esetében: a Képviselő.testůilet 20l.3. évi ianuári második ülése

A Kisfalu Kft. tájékoztatása a|apjáln: A kerületi keľékpáľtáľolĺókügyében a Kft. írásban
megkereste a kerület több oktatási intézményét,kerékpáľosklubot, kiizteľiiletfenntartĺít, Rév8 Zrt-t, Kesztyiĺgyárat az igények felmérése céljábĺí,l.Jelenleg az adatok
feldolgozása folyit a javaslatot várhatőan a februári első képviselő-testůiletĺĺilésre
teľjeszti be a Kft.

Javaslat a Budapest WII. keriiletben közösségi kertek létesí'téséreiires önkormdnyzati
tulajdonú telkeken
3s3t2012. (X.18.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.

2.
3.

ttlmogatja a kĺlzösségi kertek létesítésétés közösség megszervęzésétJózsefuaľosban.

felkéri aYáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot, hogy az 1. pont szerinti helyszínek
kij elĺiléséľetegyen j avaslatot.

felkéľi a polgáľmestert. hogy az 1. pont szerinti feladatok megvalósítása érdekében
folytasson egyeztetéseket a hasonlĺíprogramot megvalósító civil és nem civil
szeľvezetekkel _ külłiniisen a köztisségi kertek átadása. kialakítása. míÍktidtetése.
részletes költséevetés kidolgozása tárgyában - melvek eľedménvérőla 2. pontban
foelalt helyszínek ismeľetében készítsenelőteľiesztést a Képviselő-testület 2012.
decembeľ havi utolsó ülésére.

FeleIős:

Hataľidő:

l., 3. pont esetén polgáľmester
2. porrt esetén aYźrosgazdálkodási és PénziĺgyiBizottság
1. pont esetén 2012. október 18.
2. pont esetén a Y fu osgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 20 12. novembeľ havi
utolsó Ĺilése
3. pont esetén a Képviselő-testtilet 2012. december havi utolsó iilése

Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztálv tájékoztatása alapján: A
Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság t417l2012. (xI.28.) határozatában a
ľendelkezésľeálló foľrások figyelembevételével javaslatot tett négy tinkoľmányzati
tulajdonban álló, telek hasznosítására. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ
Ügyosztály előzetes piackutatást végzett kiĺzösségi kertek létľehozása és üzemeltetése
kapcsán. Három szervezettel (Váľosi Kertek Kiizhasznú Egyesůilete, Messzelátó
Egyesület, Koľtáľs EpítészKiizpont) előzetes szakmai egyeztetések folytak. Tekintettel
az általuk előľe vetített ktiltségigényekreo illetve a tewezett iinkormányzati
fe|adatvállalás pénzügyi terheire indokolt a 2013. évi kiiltségvetésiľendelet elfogadását
kiivetően pontosítani, majd meghatáľozni az iinkoľmányzat részéľőlváIlalható forrás
bĺztosítást. B.zért javasolt az e|őterjesztést a ktĺltségvetésiľendelet elfogadását kiivető

A

első testületĺ-ĺilésľeelkészÍteni.

Javas lat a

Jóa efvárosi Közteriilet-feliigyelet

létszúmúnakbővítés ére

429t2012. (Kr.06.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
I. a.l 20|3. januĺír1-jétől a20I3. évi költségvetés terhéľeaJőzsefvźrosi Közteľület-

felügyelet köZterĹilet.felügyelői engedélyezett létszámát 15 fővelmegemeli, melynek
alapjánf}I3.január 01. napjától 66 fóben hattrozzameg aközterĹilet-felügyelői
Iétszámot.

b.l az a.l

pontban meghataľozott |étsztĺmbővitésát|ag illetményét (alapilletmény,

illetménykiegészítés,pótlékok) 225.000.-Ftlfőlhő összegben á||apítja meg a munkáltatót
terhelő szociális hozzájáĺu|ási adó nélkĺil.

c. latérťĺgyelők<izpont műktjdéséhez az év minden napján, minđennapszakban a jelenlegi
létszĺímonbelül 1 fő köńerĹilet-feliigyelői létszám biztosítását engedélyezi, mely

feladatellátźshoz céljutalom kifizetésétengedélyezi. A célfeladatrabiztosított éves keret
összegét bruttó 1.000 Ftlőra összeget alapul véve munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzź$áru|źlsi adó nélkül 8.016,0 e Ft-ban hatttrozzameg.

2. al e|fogadja az e|oterjesztés |.

szźtmímellékletében rész\etezett beszerzéseket, és
felkéri a Jőzsefuáĺosi Közteriilet-felügyelet vezetőjét a beszerzése\<hez szfüséges
elj arások lefolytatásaĺa, lebonyol ításfua.

b.ĺ az 1. sz. mellékletben részletezett kiadásokĺa 2013. évrc e|őzetes kĺjtelezettséget
vállal 108,647.000 Ft összegben,20|4. évto| 73.908 e Ft ĺisszegben az intézmény saját
bevételeinek és az onkoľmany zat ađőbevételeinek terhéľe.

3.

felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatbarl foglďtakat a f0I3. évi kĺiltségvetés
tervezésénéI,valamint az azt kovetkező évek költségvetés tervezésénélvegye
figyelembe.

4. felkéľia Ktizterĺilet.felüeyelet vezetőiét. hogv a Józsefvárosĺ Kiizteľület.felügYelet
Szervezeti és MűktĺdésiSzabályzatának módosításáľa vonatkozĺi iavaslatát
teriessze elő a Képviselő-testiilet 2013. ianuáľ havi első rendes iiléséľe.

5. felkéri a Kiizterület.felůigvelet vezetőiét. hogy a

Kiizterůilet-felügyelet

eépiáľműpaľkiából a Józsefvárosi Poleárőľsée ľészéľeátadandó eépiáľművek
átadásával és további míĺködtetésévelkapcsolatos iavaslatát teľiessze be a

Képviselő.testüIet eló.

Felelős:
Határidő:

polgĺĺľmester
1. pont esetén 2013.januaľ 01.
2. pont esetén 2012. december 06.
3. pont esetén a2013. évi koltségvetés tervezése
4.. 5. pont esetén a Képviselő-testület 2013. ianuáľ havi első rendes ülése

JĺízsefuáľosiKtizteľiilet.felüeyelet tájékoztatása alapján: A határozat 4. pontjában
szeľeplő, a JKF sZN'IsZ mĺídosításegyeztetése az A|jegyzői Kabinettel folyamatban van.

A

Az 5. pont szerinti gépjármű beszerzési eljárás még nem zaj|ott le. A Polgáľőrség részére
történő átadás javaslata r beszeľzést ktivetően válik aktuálissá, amikoľ már a
megvásáľolt gépjárművek ľésztvehetnek a JKF napi szolgá|Latá.}.an. Ezt kiivetően
Iehetséges az átadással és további műktidtetéssel kapcsolatos javaslatot Képviselőtestület elé teľjeszteni, várhatőan a máľciusi 1. rendes ülésre.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.
Buđapest,2013. janlár
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