IEGYZoKoľyv
Készült Budapest Főváros VIII. kertiletlőzsefvátosi onkormányzatKépviselő-testület 2015.
febľuáľ 19-én 08.00 órakoľ a Jőzsefvátosi Polgáľmesteri Hivatal III. emelet 300-as
tfu gy a|őj ában me gt artott 2. ľen d kívĺili ül é séľő l
Jelen

vannak: Dr. Kocsis Máté, Balogh

István, Egry Attila, Dudás Istviínné, dr. Erőss
Gáboľ, đr.Feľencz otsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás,
Kaiser József Komássy Akos, Pintér Attila, Simon Gy<iľgy, Soós György,
dr. Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zeĺtai oszkźtr

Távolmaľadását bejelentette: Dr. Sara Botond _ alpolgármester
valamint a meghívottak:
Sántha Péteľné_ alpolgármester, Danada.Rimán Edina - jegyző,, dr. Kovács Gabriella

dr. Pesti Ivett

-

Polgĺírmesteri Kabinet vezetője, dľ. Dabasi Anita
onkormányzati fotanźrcsaďő, dr. Balla Katalin _ Jegyzói Kabinet vezetője,Mátraházĺ Judĺt
_ SzemélyĹigyi Iľoda vezetője, Fábián Máľta BęlsĺĺEllátási kodavezetője, Dr. Galambos
Eszter - Törvényességi és Perképviseleti Iroda vezetóje, Kĺósa Edit - Ügyviteli Iroda
vezetoje, Majerné Bokoľ Emese - Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, dľ. Bojsza Kľisztina Humánszo|gáItatási Ügyosztály vezetője, Kincses lbolya _ Humánkapcsolati Irodavezetoje,
dľ. Kóródi Eva _ Hatósági TJgyosná|y vezetoje, Bedő Kláľa _ ÉpítésügyiIroda vezetoje,
Tóth Csaba _ Igazgatási Iľoda vezetője, Páris Gyuláné _ Pénzügyi LJgyosztáIy vezetője,
Pénzes Attila - Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztály vezetóje, dr. Hencz
Adrienn _ Gazdálkodási Iroda vezetője, Fernezelyi Geľgely Sándoľ DLA - Városfejlesztési
és FőépítésziÜgyosĺźiyvezetője, Iványi Gyiingyvéľ - FőépítésziIroda vezetóje, Annus
Viktoľ - Vaľosfejlesztési Iroda vezetője, Bajusz Ferenc - Kciaerulet-felügyeleti Ügyosztály
vezetoje, dr. Szabó orsolya - Járási Hivatal vezetője, dr. Vas Imre _ Keriileti országgyűlési
képviselő, Molnáľ Gábor r. alezľedes - VIII. ker. Rendőrkapitányság vezetője, Sáfľány
József Józsefuárosi Intézményműk<jdtető Kcizpont igazgatőja, Váľadi Gizella
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti K<izpont vezetője, Takács Gáboľ Józsefuaľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyeľmekjóléti Központ vezető-helyettese, Csete Zo|itán
- Rév8 Zrt. cégvezetője, Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezetĺl igazgatőja, Ács PéteľJózsefuarosi VĺíľosüzemeltetésiSzo|gá|at vezetője, Mach Jĺizsef Józsefuaľosi
Városüzemeltetési Szolgálat vĺĺrostizemeltetési vezetője, Kovács Barbara . Józsefuarosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefuĺíľosi Nkft. igyvezeÍó igazgatőja Biáil
Csaba - Jőzsefvátosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgá|at igazgatója, dr. Koroknai András Jőzsefvárosi EgészségĹigyi Szolgá|atfőígazgatőja'Dľ. Tasnádi Máľta Fva_könywizsgáló,
Bonyhádi Elek - BKIK VIII. kerületi Tagcsopoľt elnĺike, Bozsik István - tigyvivő, Dľ.
Kecskeméti László.Tĺjrvényességiés Peľképviseleti hoda, Camara.BeľeczkĺFeľenc
Mĺklĺis- bizottsági külsős tag, Dľ. Dady Kálmán - Román Nemzetiségi onkoľmźnyzat
elnĺlke, B en ga.otáh Tib o r _ Roma Nemzetiségi onkorm ány zat elnĺjke.

a|jegyző,

Dr. Kocsis Máté
Tisztelettel kcĺszönti a Jőzsefyárosi onkormányzat Képviselő-testĹiletének iilésénmegjelent
képviselőket, a Hivatal munkataľsait és valamennyi vendéget.
A Képviselő-testtilet 2015. évi 2. rendkívtili tilését- mely az SZMSZ 8., 10-12. $-aiban
foglaltak aĺapjón került ĺjsszehívásł.a - megnyitja.
Távolmaradását bejelentette Dr. Sáľa Botond alpolgármesteľ úr, késésétpedig Santha Péterné
alpolgármester asszony. Megállapítja, hogy jelen Van 17 képviselő. A minősített
szótöbbséghez 10 egybehangző szavazat, az egyszenĺ szótöbbséghez9 szavazat sztikséges. A
kĺivetkező rendes képviselő-testületi ülés vaľható időpontja 2015. máľcius 19. (cstitort<]k)
reggel 8 óľa.

Az alábbi előterjesztést az eloteqesztő visszavonta meghívó szerinti

számozássa|:

613. Javaslat ktĺznevelésiintézményekkelkapcsolatos fenntaľtói
meghozatalára
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis

dłintések

llĺĺ.áté- polgármesteľ

Az SZMSZ

16. $ (1)-(2) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött napirendi javaslat
szav aztsa ktivetkezik.

Dľ. Kocsis lN.Iáté
S

zav azást a

b ocs

átj a

az a|źlbbi napirendet

:

Napiľend:

1.

Zźrt iilés keretében táľgyalandó előteľjesztések

,

Juvaslat fellebbezések elbíľálására szocĺális támogatás iigyben
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺĺ;áté- polgáľmesteľ

)

Javaslat a Báľka Jĺizsefváľosi SzínházĹ és Kulturálĺs Nonpľofit Kft-vel
kap csolatos tulaj donosi diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
_ polgármester
Előterjesztő: Dr. Kocsis
'}ĺĺ.áté

.

a 2015. évi Díszpolgári cím, Józsefuáľosi Becsĺiletkereszt,
Józsefuáľosért, Jó Sport és az Aranykoszorú kĺtüntetések adományozására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester
Zentai oszktr _bizottsági elnök
Juvaslat

2.
,

Pénziigyi' költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések
Javaslat a 20|'4. évi költségvetésľől szó'łő 312014. (II.13.) tinkormányzati
rendelet módosításáľa

(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Iľ;ĺáté- polgáľmester

a

Jőzsefválľosi Onkormányzat 2015. évi kiittségvetéséről szólĺó
tinko rmányzati rendelet elfo ga dására
(írásbeli előterjesĺés,POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis lľi4:até_ polgármesteľ

)

Javaslat

.

Javaslat

a magánszemély kommunális adójáról sző|ő 40ĺ20|4.(XI.13.)
önkormánvzati ľendelet módos ítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Egĺy Attila _ alpolgármester

3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előteľjesztések

'

4.

Juvaslat a Galéria negyed koncepcĺĺójának kidolgozására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ly'ráté _polgármesteľ
Egry Attila _ alpolgármesteľ

Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

ĺ

A MÁV

,

Javaslat a Józsefuáľos kłizigazgatási teľületén a járművel ttiľténő várakozás
kiegészítő,helyi szabáiyozásárő| szóló 26l2010.(vl.18.) tinkoľmányzati
ľendelet módosítására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis lli4:áté - polgármester

.

Juvaslat a Jőzsefvárosi Kiiztisségi Házak NonpľoÍit Kft-vel kőzszolgá|tatási
szerződés megktitésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás céljára szolgáló

helyiségek elidegenítésévelkapcsolatos diĺntésekmeghozatala
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis I|ĺ4láté _ polgáľmesteľ

a

Jőzsefváľosi Ktiziisségi Házak NonpľoÍit Kft. átalakulásával

Á
!.

J^vaslat

E
3.

Javaslat a vagyong^zdálkodási fcladatokkal kapcsolatos

^

kapcsolatos döntések meghozata|ára ,
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

diintések

meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
E1őteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Juvaslat

a

Jőzsefvźlľosi Városüzemeltetési Szolgálat AlapítĺiOkiratának'
módosítására

Szervezeti és Műkiidési Szabályzatának
(írásbeli előterj esztés)

Előterjesztő: Dr. Kocsis Maté - polgármesteľ

1

Javaslat az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanok versenyeztetésĺ
eljárás keľetében tłirténőhasznosításáľa ós elidegenítéséľevonatkozó

veľsenyeztetési szabályzat elfogadásáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Eloterjesĺő: Dľ. Kocsis ľĺ4:áté.polgármester

5.
,

6.
,

Vagyonkezelésselo városiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések
Juvaslat a ĺoxnsz mĺídosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4źLté- polgármester

Hu mánsz o|gáitatálssal ka pcso|atos előteľj esztések
Juvaslat a telepůilésitámogatás bevezetéséľe,valamint új egységes szociáIis

és gyerm ekvédelmĺtá\o gatási ľendelet m e galkotásáľa

(írásbeli e|őteqesnés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Egry Attila _ alpolgármester
Zentai oszkáĺ - képviselő

,,

Javaslat a Turay Ida SzínházKőzhasznrĺ Nonpľofit Kft-vel kiizszolgáltatási
szeľződés megktitésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis MźLté_ polgármester

7.

Egyéb előteľjesztések
Juvaslat

l

a

Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szervezeti

és Műkłidési

a Polgáľmesteľi
Hivatal Alapítĺiokiratának, valamint Szeľvezeti és MÍĺködési
Szabá|yzatáľról szólĺí36ĺ20|4. (xI.06.) rendelet, illetőleg

Szab á|y zatá nak mó do s ítására
(írásbeli előteľj esfés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i|ĺ4;áté _ polgĺĺrmester

)

Javaslat a 20.|'5. évľevonatkozőan igazgatási szünet elľendeléséľőlszóló
rendelet elfogadására és polgáľmester 2015. évi szabadságának

jóváhagyásáľa

^

(íľásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4áté_ polgármester

a

.

Javaslat

4

Beszámolĺí t Képviselő.testület bwottságai 2014. május 1.
20t4.
szeptembeľ 30. kőzőtt átruházott hatáskiiľben hozott dłintéseinek

d łi ntés ek

Józsefuárosi Nemzetiségi onkoľmányzatokkal kapcsolatos

meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté_ polgármester

végľehajtásáľĺíl
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

t

Beszámoló aKépvise|ő-testületbizottságainak}0ĹA.évĺ munkájáľól
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mraté _polgármester

6.

Javaslat digitá|is stratégĺakialakításával kapcsolatos
meghozata|ára

döntések

(írrĺsbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Simon György - képviselő

Tájékoztatók

I

"

Tájékoztatő a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékérő|
( írásb el i ttĄ éko ztatő)
Előterjesaő: Danada-Rimlán Edina - jegyző

Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testĺileti hztározatok
végrehajtásáľól,
e|őző ůilésőlta tett fontosabb intézkedésekľől, a
^z
jelentősebb eseményekről
és az łinkoľmányzati pénzeszktiziik átmenetileg
szabadľendelkezésĺĺľészénekpénzpĺacijellegű lekiitéséľőI
(írásbeli tajékońatő)
Eloterjesztő: Dr. Kocsis I|;4;áté _ polgármesteľ

Dľ. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület

a napirendet 15

igen szavazatta|, e||enszavazat nélkül,

2 taÍtőZko dás mellett elfo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z EGYS ZERÚ S ZŐToB
HATAROZAT:
|'4t2015.

(il.19.)

15IGEN

A Képviselő-testtilet az

0

Bs

Écs zÜrs ÉcBs

NEM

2

TARToZKODÁSSAL

alábbi napiľendet fogadja el

Napiľend:

1. Zárt

ůiléskeľetében tárgya|andó előterjesztések

,

Juvaslat fellebbezések elbírálására szociőllis támogatás ügyben
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

,

truvaslat

a Báľka Jĺízsefuárosi SzínházĹ és Kulturális Nonprofit Kft-vel

kap csolato s tulaj

d

onosi diintés ek meghozata|ár a

(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

a

20l.5. évi Díszpolgáľi cím, Józsefuáľosĺ Becsületkereszt,
Józsefvároséľt, JĺíSport és az Aranykoszoľú kitiintetések adományozására

.

Juvaslat

(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4:áté- polgármester
Zęntai oszkźr _ bizottsási elnĺjk

2.

Pénziigyi, kiiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

a

,

2014. évi ktiltségvetésľől szóiő 312014. (II.13.) tinkormányzati
ľendelet mĺódosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis lllĺ.áté_ polgáľmester

,

Javaslat a Jrĺzsefuárosi Onkoľm ányzat 2015. évi kiiltségvetéséről szĺóló
tinkoľmányzati ľendeleÍ elfoga dására,
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Eloterjesńő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Javaslat

.

a

magánszemély kommunális adĺójáróI szóló 40l20|4.(XI.13.)
iinkormánvzati ľendelet mĺódos ítására

Javaslat

(íľásbelielőterjesztés)
Előterjesztő: Egry Attila _ alpolgármester

3. Váľosľehabilitációval és egyéb projektekkel

kapcsolatos

előterjesztések

,

4.

Juvaslat a Galéľĺanegyed koncepciójának kidolgozására
(írásbeli előterj esaés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester
Egĺy Attila _ Ąolgármester

Gazdálkodásto Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

ĺ

A ľĺÁv telepen

1

Javaslat a Jĺizsefváros ktizigazgatásĺ teľiiletén ajáľmíĺveltiirténő várakozás
kiegészítő,helyi szabź.Jyozásárő/. szóIó 26l20|0.NI.1s.) önkormányzati

elhelyezkedő lakások és nem lakás céljáľaszolgálĺi

helyiségek elĺdegenítésévelkapcsolatos diintések meghozatala
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

ľendelet mĺódosításáľa
(íľásbelielőterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté - polgáľmester

.

Juvaslat a Jőzsefváľosi Kiiztisségi Házak Nonpľofit Kft.vel kőzszo|gá|tatásÍ
szerződés megkiitésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll4źńé- polgármesteľ

n
!.

t

Javaslat

a

Jőzsefuáľosĺ Ktiztisségi Házak Nonpľofit Kft. átalakulásával

kapcsolatos dtintések megho,zata|ár,a .
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺĺľmester

Javaslat a vawongazdáIkodási feladatokkal kapcsolatos
meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

dtintések

ś'
v.

Javaslat a Józsefváľosi VáľosůizemeltetésiSzolgálat Alapító Okiratának,
Szervezetiés MiĺktidésiSzabályzatának módosítására
(íľásbelielőterj esĺés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

1

Javaslat az Onkormányzat tulajdonában állĺíingatlanok versenyeztetési
etjáľás keľetében tiiľténő hasznosítására és elidegenítésérevonatkozĺí

veľsenyeztetési szabályzat elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l:ľĺĺáté- polgármesteľ

5.
,

6.
1

Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések
Juvaslat a łol<ń:sz módosításáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llláté - polgármester

Hu mánsz o|gź,Itatálssa l kapcsolatos előteľj esztések
Javaslat a települési támogatás bevezetésére, valamint új egységes szociális
és gyermekvéde|mi tánlogatási rendelet megalkotásáľa
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Egry Attila _ alpolgármesteľ
Zentai oszkár _ képviselő

)

7.
,

Javaslat a Tuľay lda SzínházKőzhasznú Nonprofit Kft-vel kőzszolLgáItatásĺ
szerződés megktitésóľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egyéb előteľjesztések

Juvaslat a Képvĺselő.testület és Szer"vei Szewezeti és Műkiidési
Szabáilyzatárĺíl szóló 3612014. (xI.06.) rendelet, illetőleg a Polgármesteri
Hĺvatal Alapító okĺľatának, valamĺnt Szervezeti és Műkiidési
zztának módo sítás ára
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4źLté_ polgármester
Szab

á'Jy

,

Javaslat a 2015. évre vonatkozőan igazgatási sziinet elľendeléséľőlszrílĺí
rendelet elfogadásáľa és a polgármester 2015. évi szabadságának

jőválhagyására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|/.áté - polgármesteľ

.

Javaslat
d

a

Józsefuárosi Nemzetiségi onkormányzatokkal kapcsolatos

tintés ek meghozata|át a

(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis

!.
"

I|ĺ4até_

polgáľmester

2014.
Beszámoló a Képviselő-testĺilet buottságai 2014. május 1.
szeptember 30. kłizött átruhánott hatáskiiľben hozott diintéseinek

végľehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesző: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

t

Beszámolĺi a Képvĺselő.testůilet bizottságaÍnak 2014. évi munkájáľól
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis l|ĺ4láté_ polgáľmester

.
o.

Javaslat digitális stratégia kialakításával kapcsolatos
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Simon György

-

dtintések

képviselő

Tájékoztatók

ĺ

Tájékoztatő a határidőben el nem készĺiltelőterjesztések jegyzékéről
(íľásbeli tźĄékońatő)
Előterjesaő: Danada-Riman Edina _ jegyző

)

Polgáľmesteri tájékoztatő a |ejárt hatáľidejű testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ůilésóta tett fontosabb intézkedésekľőlo a
jelentősebb eseményekrőI és az iinkoľmányzati pénzeszktizök átmenetileg
szabadrendelkezésű részénekpénzpiaci jellegű lekłitéséről
(íľásbeli tzj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľĺ4éLté_ polgĺĺrmester

Dr. Kocsis NIáté
Ügyrendben megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úľnak.

Komássy Ákos
A napiľend előtt is az \elt volna a javaslata, hogy az I.2 napirendi pontot, amely Bárka
Szíĺthtzzal kapcsolatos tulajdonosi döntésekľő| szőI, ań. nyi|t ülésen tźľgya|ják, ha nincs jogi
akađá|ya.

Dľ.I(ocsis Máté
Aľról tájékoztatja a legyző Asszony, hogy az onkoľmanyzat gazdasttgi érdekeire tekintettel
megfontolandó, ugyanis az Ügyvezető Igazgató be fog számolni a Képviselő-testtiletnek a
szźi|ítői tartozásokĺól és ha armak az osszege ismeľttéválik, akkor rosszabb alkupozícióba
kertilhet az onkormtnyzat. Nem tilos eń. ĺyi|t ülésen tárgyalni, de javasolja ezt megfontolni,
vagy legal ább zárt tilésen beszéljenek róla. Megadj a a szőt dr. Eľőss Gábor képviselő úrnak
szintén ügyrendben.

Dr. Erőss Gábor
Beterjesztet" F a javas|atát. amelyben |eírta, hogy az Képviselő-testület egésze álljon
Polgármesteľ Uľ mögé, hogy tĺĺmogassák abban, hogy az M0-ás fizetőssé tétele ellen lépjen
fel, mivel a kertileten atzíđulőpluszforgalom és környezetterhelés a jőzsefvźrosiaknak
egészségkárosodással jnhat. Hende Csabrának is sikerĹilt kilobbizni, annak a Vas megyei
útszakasznak a fizetős utak közül való kihuzásźi, ezért jelzi, hogy továbbra is támogatná
Polgáľmester Uľat abban, hogy mentesítse a jőzsefvźtrosiakat az egészségkáľosodás a1ó1.
Ebben mindannyian tlímogassák a Polgármester Uľat! A szociális rendelet pótkézbesítéssel
étkezett ez egy nagy jelentőségű téma. Kéri, hogy a jövőre nézve ilyen nagy jelentőségĺĺ
témák esetében kapjon több időt a Képviselő-testÍ'i1et, hiszen mögötľfü nincs nagy Iétszétm,Ú
apparátus.

1'. Zárt
Napiľend

ülés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

pontja
Javaslat fellebbezések elbírálására szociálĺs támogaÍás ĺigyben

1/1.

(írásbeli

előterjesztés)

Előterjesző: Dr. Kocsis

llĺ4źIté_

ZART ULES

polgáľmester

A napirenď tdrglalúsa zárt íiléskeretében ttirtént az Mi)n. 46. s @ bekezděsének a.) pontja
értelmében.A napirend túrglalúsa sordn elhangzottakat és a meghozott 15ĺ2015. (II.19.)
számú. hĺl,tdrozatot a I.

aÍrt iilésről késziik jegyzőkiinyv tartalmazza.

10

Napirend

pontja
Javaslat a Bárka JĺízsefuáľosiSzínházĹ és Kultuľális Nonprofit Kft-vel

112.

cs olato s tulaj don os i dtintések meghozatalár a
(írásbeli előterj eszés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

kap

A napirend tórglalósa zdrt iilés keretében történt az Mötv.
értelmében.A napírend tárgyaldsa sordn elhangzottakat

46.

s

ZART ULES

(2) bekezdéséneka.)

pontja

és a meghozott 16/2015. QI.19.)

szúmúhatúrozatot a 2. zdrt iilésľől készíiltjegyzőkiinyv tartalmaua.

Napirend

1/3.

pontja

Javaslat

a 2015. évi Díszpolgáľi cím, Józsefvárosi

Becsületkereszt,
Jĺĺzsefváľosért,Jó Spoľt és az Aranykoszoľtĺ kitůintetésekadományozására
(írásbeli előteľjesztés)
zŁFłr Ül,És
_
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
Zentai O szkár - bizottsági elnök

A napirend tárgyaldsa uźrt iilés keretében tijľténtaz Mijn. 46. s @ bekezdéséneka.) pontja
értelmében.A napirend tárgyaldsa sorón elhangzottakat és a meghozott 17/20Is. (I.I9.),

18/201s. (rr.19.), 19/201s. (rr.r9.),20/201s. (rl.tg.),21/201s. (11.19.),22/201s. (11.19.),
23/2015. (II.I9.), 24/201s. (II.t9.),25/2015. (II.I9.),26/2015. (il.19.),27/2015. (11.19.),
28/201s. (rr.19.), 29/2015. (11.19.),30/201s. (11.19.), 31/201s. (11.19.), 32/2015. (11.19.),
33/2015. (II.I9.)' 34/2015. (II.19.) szlźmúhatúrozatokat a 3. zdrt iilésről késziilt jegyzőki)nyv
tartalmazzu

Napirend

1

12.

pontja (folýatás)

Javaslat a Báľka Józsefvárosi SzÍnházĹ és Kultuľális Nonpľofit Kft.vel
kap csolato s tu laj don osi diintés ek meghozata|ár a

(íľásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Dľ. Kocsis Máté

A Bárka Szinhźz ügyének targyalását azza| folytatja, hogy kéri a képviselőket, hogy azokat a
kérdéseket,amiket nem tettek fel zźtt ülésen és szoľosan kapcsolódnak a hitelezői
tartozéshoz, azokat ne is tegyék fel, lévénhogy nyílt Ĺilésen folýatják a napirend tźngya|ásźú.
5 peľc szĹinetet rendel el.
szünet

TL

Dr. Kocsis M'áLté
Kéľi,hogy mindenki foglalja el helyét. Ügyrendi javaslat értelmébenaz onkormźnyzat.
gazdasági éľdekeit nézve zárt i\ésen tárgyalták meg a napirend első részét,most nyílt ülésen
fotytatják. Megadja a szőtKomássy Ákos képviselő úrnak.
Komássy Ákos
Elfogadja Polgármester TJt azoĺ álláspontját, hogy nem egy Nonproťrt Kft-n fog múlni, hogy
lesz-e Báľka Szil"hźn Józsefuar.osban. Az lenne a hatáľozati javaslatsorhoz a módosító
indítvány, hogy vegyenek be egy 6. hatźĺozatipontot, mely tÍikľözi e|vi állásfoglalásukat a
következők szerint:
,'A Képviselő-testÍilet megerősíti azon áI|ásfogIa|ását, hogy a Báľka Szíĺ.htztovábbra is
Józsefuĺíľosbanmfüödjĺin és felkéri a polgármesteľt a további intézkedésekés targyalások
során ezen elvi dĺjntésfigyelembe vételére,fiiggetlentil a társasági formától.''

Dľ. Kocsis M:áté
Nincs kifogása ez el|en, mert ez eredendően tőIe származik, eIőterjesztőként befogadja a
javaslatot' de kéri, hogy elfogadhatóan legyen megfogalmazva a hatźnozati javaslat 6.
pontjaként, melyben ne szerepeljen, hogy milyen taĺsasági formában fog mfüödni. Ilyen
đöntéseketnehozzon a Képviselő-testület. Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.
Komássy Ákos
,,A Képviselő-testiilet megerősíti azon áI|ásfog|a|tsát, hogy a Bárka Színhaz továbbra is
Jőzsefvźlrosban mfüödjön és felkéľia polgármestert a további intézkedésekés targyalások
során ezen e|vi döntés figyelembe vételére'',akkoľ így legyen.

Dr. Kocsis ]sĺáté

Rendben, legyen ez a 6. pont, e szerint lesz a Testtilet elé terjesztve. Megadj a a szőt Jakabs
Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Úgy érti, hogy az

céL, hogy legyen ez a szíĺ.lhtlzbefogadó, legyenek művészeti
tźncelőadások, múvészeti k'lá||itások. Az eddig működő Baľka Szinhźn pont így műkĺjdĺjtt.
Reméli, hogy ez most ilyen maľad. Ugyanakkor nem lźĺtjatisztán, hogy miéľtvesztęttę el a
színházi minősítését.Kikereste a tĺĺľvénybőIaz eľre vonatkoző paragľafust, és Jegyző
Asszony vá|asza a|apjźn két pont vonatkozik eľľe, de nem tudja megállapítani, hogy akkoľ
most melyik jó ide. Kérďez| hogy a Bĺáľka kapott-e eĺĺ.ő| a minősítés elvesztésľől hivatalos
értesítést?Ha igen, akkoľ benne volt-e, hogy melyik pont szeľint vették el tőle ezt a tifulust?
Ezazértfontos, mertazegyikpont szerint aSzínhźzvezetőjétatĺirvényszerinti szabályoknak
megfelelően bíńák ffieg, és mint olvashattiák, tava|y tavasszal ki kellett volna az
onkormanyzatnak íľniegy pá|yázatot. Mivel ők a fenntartók, ezért ha ezt nem tették meg,
akkoľ ez Jőzsefvtros onkormtnyzatźnak ahĺbája. Van egy másik pont, ami szőba johet az,
hogy a múvészeti életben betöltött szeľepéľőlszól, de ez is sérülhet, miután a szezont, az
évadot maĺ nem tudta elkezđenia Szinhtľ-. Szeretne tisńźn látní ez ügyben, mert az egyik
pont szeľint ők mulasztottak, a másik pont szerint pedig nem feltétlentil.

a

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
oľül, hogy a Képviseló IJr aggődik, de a Bárkthan eltöltott őrźi szźtma az ÍLem tul sok.
Amikoľ azBrke| Szinház megnyitásáért kiidöttek, akkoľ is a kĺitika hangján szőIa|t fe|, igy
volt akkor is, amikor a Turay IdaSzíĺ.házatnyitották újľa.Most pedig hibásan idézett, és nem
néńe vissza, amit ő mondott pontosan. Második kérdéséreJegyző Asszony vttlaszol.

If

Danada-Rimán Edina
Mint ahogy váIaszában leírta, a Szíĺ-hźztöbb pont a|apján nem kaphatta meg a kiemelt
előadóművészi minősítést, tekintettel arra hogy a törvény pontosan felsorolja, hogy mely
esetekben kell visszavon-ni ezt a minősítést, ezértaz onkormtnyzat éľtesítéstsem kapott erről,
hiszen tĺirvényírja elő.

Iir. Kocsis Máté
A Bárka Szíĺtházjövőjével kapcsolatosaĺaz elképzelésükelég világos, tehát ahogy a héten el
is mondta, nem tudnak jobban aggódni az ellenzéki képviselők a Baľkáért. Amint ęzt az

előterjesztést most elfogadjak és rendeződnek a Szitlház arryagi problémái, akkor meg lehet
nyitni egy új korszakot, új profillal, gyeľekszírůlźzza|,nemzetiségi előadásokkal' lehet esetleg
több funkciójú épület, ahol nem csak szíĺlházi, hanem audiovizllális művészeti termékek
elkészítéséte,vagy akár koľtars művészet bemutatásaľa is alkalmas. Ezek a tĺirekvések,ha
lesz egy jó igazgáiő,akkor ezt|ęhetfolýatni. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Elismeri, hogy haladnak előre a probléma megolđásában. A Bárka Szíĺthźnat,ha most nem
mentené meg az onkormányzat, a\ď<or megszűnne és ,,eltűnne a Fcjld szinéro|', és lenne ott
egy épület, amit hasznosít valaki valamire. Az tény, hogy ez most bajba került, de bízik
benne, hogy egyszet ujta járhatnak iđea józsefuarosiak, és nemcsak ők. Szóval ők is
aggódnak aSzínház sorsáért és támogatják a jelenlegi helyzetkęzelést.

Dľ. Kocsis lĺáLté
napirend vitt!źĺ|ezźnja. az eIvi pont bevétele miatt 6. pontos hatfuozatről kell donteni.

A
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zav azásr a

bocs
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vetkez ő hatźtrozati j avas

l
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Képviselő-testület, mint

l.

aBárka lőzsefváĺosí Szíĺ.házi- és Kulturális NonproÍit Kft. a|apítő okiratát az alábbíak
szerint módosítja:
a) atagot terhelő pőtbeťĺzetés mértékea 150.000.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
b) a pótbeťlzetés elrendelhetőségének gyakorisága: évente két alkalommal
c) a p őtbeťtzetés telj esítésénekmódj a: pénzbe|i hozzájaruLás
d) a pótbeťĺzetéstitemezése: egy ĺisszegű befizetés
e) apőtbeťlzetés teljesítésénekhatĺĺľideje:a pőtbeťlzetés elľendelésétkĺjvető 30 nap.

a Bárka Jőzsęfvárosi Színhĺázi-és Kulturális Nonprofit Kft.

egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

Felelős: polgármester
Hatźlríđó:20l 5. februaľ 1 9.

2.

aBélrka Józsefuaľosi SzínhŁi- és Kultuľális Nonprofit K-ft. saját tőkéjének ľendezéséhez
pőtbeťtzetésként1 00. 000. 000 Ft ĺĺs sze get biĺo sít.

Felelős: polgármester
Hataľíđő: a pőtbeťlzetés határidej e 20

15

.

március

1

9.

13

3.

aBtnkaJózsefváľosiSziľházi- és Kulturális Nonprofit Kft. tcjľzstőkéjét veszteségľendezés
miatt 3.000.000 Ft-ra sztůIíť1ale. A tag torzsbetétének mértékea tőkeleszáIlítást követően
3.000.000 Ft.

Felelős: polgármester
Határiđó: 201 5' február

4.

1

9.

felkéri a Baľka Józsefuárosi Színhazi- és Kulturális Nonproťrt Kft-t az aIapítő okirat
módosításával és a tcjrzstőke leszá|Iíttsával kapcsolatos dokumentumok benyújtásaĺa a
Cégbíróság felé.

Felelős: igyvezető
Határidő: 2015. februaĺ 28.

5. a

támogatás igénybevéte|éhezkapcsolódó egyeztetésektől fiiggően felhatalmazza a
polgármestert és a Társaság igyvezetőjét a Miniszterelnökség felé' a támogatás
i

gényléséhezszfü

sé ge

Felęlos : polgármest er,

s dokumentumok benyrij tásĺĺľa.

lđ;gyvezető

Hattridó: 20I 5. februar 28.

6. A

Képviselő-testĺilet megeľősíti azon á|Iásfogla|ását' hogy a Bfuka Színhźntovábbra is
Józsefuárosban működjon és felkéri a polgármestert a további intézkeđésekés targyalások
során ezen elvi döntés figyelembe vételére.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. február

1

I)r. Kocsis Mláté
Megállapítja, hogy

Képviselő-testület 17 igen,

a

9.

0

nem,

0

tartőzkodással elfogadta a

hatfuozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlsEI.o
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z MrNo S ÍTETT SZóTOBB SÉGSZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
35t2015.

([.19.)

17IGEN

0

NEM

0

TARTóZKoDÁSSAL

A

Képviselő-testület, mint a Bárka Józsefuárosi Szíl.htni- és Kulturális Nonprofit Kft.
egyszemélyes tulajdonosa úgy dtĺnt, hogy

1. aBtľka Józsefuaľosi

Szíĺ.hazi-és Kulturális Nonprofit Kft. a|apítő okíratát az a|ábbiak

szeľint módosítja:
a) atagotteľhelő pőtbefizetés mértékea 150.000.000 Ft-ot nem haladhatjameg.
b) a pótbeťĺzętéselľendelhetőségénekgyakorisága: évente két alkalommal
c) a pőtbeťĺzetéstelj esítésénekmódj a: pénzbeli hozzájáru|ás
d) a pótbeťtzetés ütemezése: egy összegű befizetés
e) apőtbeťĺzetésteljesítésénekhataĺideje: apőtbefizetés elrendelésétkövető 30 nap.

Felelős: polgáľmesteľ
}Jattridő 2015' február

1

9.

2.

a Bárka Iőzsefvárosi Szíĺ.házi-és Kulturális Nonprofit Kft. saját tőkéjének ľendezéséhez
pőtbefizetésként 1 0 0. 0 0 0. 00 0 Ft ö s szeget bizto sít.

Felelős: polgármester
Hatátiđó a pótbefizetés hataĺidej e2015. máľcius 19.

3.

aBárka Józsefuárosi Színhazi- és Kulturális Nonprofit Kft. törzstőkéjét veszteségľendezés
miatt 3.000.000 Ft-ra szźiIitja le. A tag tĺjrzsbetéténekmértékea tőkeleszáIlítást kovetően
3.000.000 Ft.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 5. február

4,

1

9.

felkéľia Bźrka JózsefuĺíľosíSziĺlhźzi-és Kultuľális Nonprofit Kft-t az aIapítő okirat
módosítasával és a törzstőke leszźi1'itźlsávalkapcsolatos dokumentumok beny(Ątásáĺa a
Cégbíróság felé.

Felelős: igyvezető
Hatáľidő: 2015. febľuár 28.

5. a

tźlmogatás igénybevételéhezkapcsolódó egyeztetésektől fiiggően felhatalmazza a
polgármestert és a Táľsaság igyvezetőjét a Miniszterelnökség felé, a támogatás
igényléséhezsziikséges dokumenfumok benyílj tásĺáľa.

Felelő s : polgáľmest er, lj;gyv ezetó
Határidő: 2015. februáľ 28.

6. A

Képviselő-testület megerősíti azon á||ásfogla|ásźń, hogy a Baľka Szíľlház továbbra is
Józsefuaľosban működjön és felkéri a polgármesteľt a további intézkedések és taľgyalások
során ezen elvi dĺjntésfigyelembe vételére.

Felelős : polgiíľmester
Határidó : 20I 5. február

2.

1

9.

Pénzügyi' kłiltségvetésselkapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 2ĺ1. pontja
Javaslat a 20|4. évi ktiltségvetésről szőňő 312014. (II.13.) tinkoľmányzati
rendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Dr. Kocsis M:áté
Napirend vítáját megnyid a. Megadj a a szőt Komássy Ákosnak.

1.5

Komássy Ákos
A 4. pontról külon szavazást szeretne kérni.
Dr. Kocsis lĺáLté

Megadj a a szőt J egyző Asszonynak.

Danada-Rimán Edina
Tekintetĺ.el arra, lrtlgy ľerrdcleĹalkotás kovetkezik, ezt rrem tudják mcgbontani, mcrt a teljes
rendeletet befolyásolná.

Dr. Kocsis M.áté
Ez aztjelenti, hogy ha elfogadjfü a Képviselő Úľ javaslatát, akkor az egész rendelet változik.
Hányas pontja ez a rendeletnek?

Komássy Ákos

Természetes a ľendeletbe nem izoltihatő az átsorolźlsa a Népszínház Kör a Polgaľi Eĺtékekét
Egyesület támogatźsának ez az, arrlí főváľosi támogatásból tĺirtént.Mivel ebben az esetben
nem tud konkľétmódosítást megnevezn| ezértnemmel fogszavazĺi.

Dr. Kocsis Máté
N apirend v ítźĄát lezárj a.
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Dľ. Kocsis Máté
Komássy Ákos képviselőnek jelzi, hogy eń. atámogatást a tavalyi évben nyerte az Egyesület
a FővárostőI, azonban nem tudták felhasználni, azőta szándékuk, hogy az idei évben fogjak
felhasználni.

Napirend 2/2. pontja
Javaslat
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(A napiren d tárgyalLása soľán elhangzottakat a jegyzőktinyv szó szerint tarta|mazza)

Dr. Kocsis Máté
Kaptak a Tisaelt Képviselők mellé egy kĺinywizsgá|ői jelentést, illetve az eloteqesztés 7.
szźlmt mellékletének megtöľtént a cseréje' eń. pőtkézbesítésselkaptak meg. Illetve a

kdltségvetésirendelet-tervezettel kapcsolatos egyeztetések erędményeinek a jegyzőkonyvei is
csatolásra kerültek, úgymint a kĺlltségvetésiszervek és gazdasági taľsaságok vezetői, a
KerĹileti Érdekegyezteto Tanács, illetve a Nemzetiségi onkoľmźnyzatokeln<jkeivel folytatott
egyeztetések jegyzőkönyveí. Plusz ahol pénzmaľađványvaÍI a szövegben, ott költségvetési
maraďváný kell érteni, ezért a rendelet-tervezetben a pénzmaradvány szövegĺész helyébe
költségvetési maradvány szövegrész kerül. Megadom a szőt Egry Attila alpolgĺĺľmesterúmak,
aki apénzngyekértés k<iltségvetésértis felel avátosvezetés munkájában. Paĺancsoljon!

Egry Attila
Köszönĺim a szőt Polgármester IJľ, ahogy |átjźLk a képviselők, a jogszabályi előíľásoknak
megfeleIően február 15-éig elkészült, és benyújtásra is került a 2015. évi költségvetési
rendelet-tervezet, hogy most a mai napon a Képviselő-testület t.ńja tárgyalni és el tudja

fogadni. Amennyiben a renđelet-tervezetetel tudjuk fogadni, úgy akkor meg tudjuk szüntetni
az átmeneti gazdźtlkođást,ami most a jelen pillanatban érinti a januari és februĺári hónapot és
az ítt meghozott dĺjntésekmentén akkor a Jőzsefvárosi onkormáĺyzat és intézményei,
gazdaságí társaságai az itt meghatźtrozott irányok szerint tudják végezni a fe|adataikat. A
tervezés során figyelembe vettfü természetesen a jogszabźiyi előírásokat, amelyek köziil a
legszigoľúbb és csak néhany éve kertilt kimondásra a jogszabá|yban, hogy nem lehet hiánnyal
tervezni. Igy ha néz1k a főösszegeket, mind a mfüödési, mind a fejlesztési oldalon akkor
Iátjźk, hogy hiány nem szerepel, sőt az idei évben mind a műkĺjdésioldalon, mind a
fę|ha|mozási oldalon tartalékot képeztĹink, a kettő összesen több mint 500 millió forint,
eképpen aú' tlsđommondani, hogy tulajdonképpen a koltségvetéstinkjelenleg tĺibblettel
rendelkezik. A kcjltségvetéstisszeállításanál kiemelt cél volt, hogy ezeket a tartalékokat
megképezzĺ:i<,azért meľt a jövő hónapban kell elfogadni a Képviselő-testiiletnek, és most
kidolgozás alatt á|I a Gazdasági Programja az onkormányzatnak, amely a következő ĺjt évet
fogja felöIelni. En úgy gondoltam, hogy mindenfeleképpen meg kell vźtmi ennek a
Programnak az e|késnlltétés az e|fogadását, és csak utána szabađa költségvetésben
meghatározott tovźtbbi sarokpontokat elfogadni a fejlesztési, felhalmozźsi oldalon. Ahogy
|árják mindent aprólékosan megterveztiink, figyelembe véve azokat a koľábbi KT döntéseket,
amelyek érvényesekaz idei évľeés a soron kĺjvetkező évekre. onkent vállalt feladatok is
természetesen vaľmak benne, vissziik tovább a tÉlEr Programot, folytatjuk a Közösségi
Htzak üzemeltetését, mfü<jđtetjfü tovább a térťlgye|ő kamerákat, hogy csak néhányat
említsek. Illetve természetesen az óvodák, a b<llcsődék, a szociális ágazat, minden-minden
műkĺjdik tovább, az intézmények,a gazdasági taľsaságok, és azok a feladatok, amelyeket
meghataľoZtÜnk, illetve a jogszabá|yok, melyeket ők el tudnak végezni.
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