
TAJEKOZTATO
Buda pest Józsefvá rosi On kormá nyzat

Képviselő-testü let e számár a

E|őteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A sz. napiľend

Táľgy: Polgáľmesteri tájékoztatő a tejárt hatáľidejíĺ testületi határozatok végľehajtásárő|, az
előző ĺilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľől és az iinkoľmányzati
pénzeszkőzök átmeneti|eg szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jetlegíĺ lekötéséľől

A napirendet nyílt ü|ésen lehet tárgyalni, döntés nem szĺikséges.

ElorÉszÍľo SZERVEZETI
IRODA ?A.
KÉszĺrgľrp: PÁlre Dóne

EGYSÉG: VÁRoSVEZErÉsl ÜcyoSZTÁLY SzBRvpzÉsI És KÉpvlsplol

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NpMIGIIIYEL, IGAZoLÁS :

Jocl ronrR61L. L'-{Ą-Ł'
BprgRĺpszlÉsnp aLraLvĺas :

ą|^ 6l-\

Vá ľos gazd áIkodási és Pénzü gyi Bizottság v é|emény ezi
Embeľi Eľőforľás Bizottság vé|eményezi

Határozati jav as|at a bizottság számára:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi
te stü l etn ek az e|őterj e sztés m e gtárpy a|ását.

x
X

Bizottság javasolja a Képviselő-Erőfoľrás

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testii|et és Szervei Szervezeti és Míĺk<jdési Szabźiyzatáľó| szóló 3612014. (XI.06') számtl
önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése a|apján,,Minden hónap ľendes ülésének állandó napirendi
pontja a polgármester írásos tźýékoztatőja a |ejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásárő|, az
előző képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekrő| és az
önkormányzatipénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről.''

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, f0|7 . mźĄus f9.

Törvényességi ellenorzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
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P o lgá ľm este ri táj ékoztatő

a 2017.június 8.i
képviselő.testůileti

iilésľe

,,(1) Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármesteľ írásos tájékoztatőja a|ejárt
határidejĺĺ testü|eti határozatok végrehajtásźtrő|, az előző képvise|ő-testületi ülés óta tett fontosabb
intézkedésekről, a jelentősebb eseményekľő| és az önkoľmányzati pénzeszkö,zök átmenetileg szabad
rendelkezésű részének pénzpiaci jellegíĺ lekötésérő|.''

(az SZMSZ 17. s (l) bekezdése alapjdn)



Téljékoztatőa|ejárthatátidejiiképviselő-testületihatározatok
végrehajtástĺrő|

Tĺsztelt Képvise|ő-testület!

A lejárt határidejíĺ képviselő-testületi hatáľozatok végrehajtásárći az alábbi
jelentést adom:

Javaslat az onkormányzat tulajdonában Iévő, illetve az dltalafenntartott ingatlanok energia- és
v ízfo gy as ztlűs i adataira v o nat ko zó táj é koztató ró I

44t201,6. (II.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. évente tźĄékoztatźst kér az önkormányzat tulajdonában álló, valamint az onkoľmányzat á|ta|
fenntartott ingatlanok eneľgia- és vízfogyasztási adataira vonatkozóan (fĹĺtéSi energiahordozók,
elektromos ár am, iv őv íz).

Felelős: po|gármester
Hatáľidő: f017 . február l 5.. valamint azt ktjvetően minden év február 15.

2. minden évben meg!árgya|ja az egyes ingatlanok energiafogyasztás-változásának kimutatását'
va|amint az adatok a|apján késziilt értékelést. A Képviselő-testii|et az értéke|és alapján ajánlást
foga|maz meg a következő kö|tségvetési évľe, az önkormányzat energiafogyasztásának raciona|izźńtsára
vonatkozóan'

Felelos: polgármester
Határidő: f0|7 . március l5., valamint azt követően minden év március 15.

3. az adatgyíĺjtés kezdő időpontja: 2016. januźlr 1.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. február 4.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatálsa alapján: Az önkoľmányzati tulajdonú
ingatlanok eneľgĺafogyasztásáról pénzĺigyi kimutatás _ házelszámolás elnevezéssel - eddig is
minden évben készĺilt a 1007o.os iinkoľmányzati tulajdonú épĺĺletek köztis teľületíĺ fogyasztásáľóI
és az üľes lakások és he|yiségek eziľányú kiadásaiľóI. Natuľális adatok (pl. m3' lĺwh) azonban
nem kerülnek ľtigzítésľe, azokľól nyilvántartást jelenleg a Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont
Zrt. (továrbbiakban: łGK zrt.) nem vezet. A beéľkező számlákon ezek az adatok fel vannak
tüntetve ugyan' de a jelenlegi informatikai ľendszer ezek nyilvántartásáľa nem alkalm^s' az
főként pénzĺigyi adatok rőgzítését szolgálja, illetve az ingatlannal kapcsolatos szłiveges műszaki
jeltegű feljegyzések tárolását teszi lehetővé. A számlákon szeľeplő adatok utóIagosan történő
manuális, egyenként ttiľténő ľögzítéséľe és iisszesítéséľe - tekintettel aľľa, hogy több ezeľ szám|áłt

érint a feladat _ jelenleg nem áIl ľende|kezésľe megfelelő eľőfoľľás. A folyamatban lévő
infoľmatikai fejlesztés ezt a teľületet is éľinti és a későbbiekben alkalmassá teszÍ a szoffuert az
energetikaĺ adatok ľiigzítéséľe és elemzésérq az előzetes ütemterv szeľint 2018. januáľ l-jétől.
Ennek ismeľetében az első elemzés elkészítéséľe 2019. januáľ l-je után kerĺilhet soľ' a 2018-as
évľe vonatkozóan.



Javaslat a Budapest VIII. keríilet, Tiimő utca 58. szdm alatt taláIható ingatlan páIyázat útjón történő
értékesítésére

235ĺ20t6. (KI.o1.)

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerü|et, Tömo u. 58. sz. alatti,3ó108 hľsz-ú ingat|an pá|yázaton
torténő értékesítéséhez.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2016. december 1.

2.) elfogadjaahatározat me|lék|etét képező, Budapest VIII. kertilet, Tömő u. 58. sz. alatti, 36108 hrsz-
ú épiilet elidegenítésére vonatkoző ptńyánati fe|hívást az a|ábbi feltételekkel:

a) a minimális vételár: 148.520.000,- Ft,
b) a pá,|yázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételáľ,
c) ajánlati biĺosíték a minimális vételár 10%o-a: 14.852.000'- Ft
d) a pá|yázőnaklvevőnek vál|alnia kell' hogy
da.) a telekingatlan birtokbaadásától számított f éven belĹi| jogerős építési engedélý szetez,
db.) a jogerős építési engedély megszerzésétol számítotr 2 éven be|ül jogeľős használatbavéte|i
engedélý szerez,
dc.) a jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kĺjtbér
összege 15.000.000'- Ft; a jogeľős használatbavételi engedé|y megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kotbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerződés
megkotésével biztosítandók. A gaľanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén

időarányosan érvényesíthetők' Az e|ozőęken tlil felmeľiilő késedelem ęsetén vevo által flzetendo napi
kĺitbér mértéke 30.000.- Ft.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáńkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 1.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt'-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, és hogy
a pźiyźnat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás végett.

Amennyiben a pá|yénat eredménýelenül zárul, fę||1vfg,|rnqz'z'a a Városgazdálkodási és Pénzüryi
Bizottságotapá|yźzatot\ezźtrőeredménymegál|apítźsára.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . március 23.

4.) a) fe|kéri aJőzsefvźrosi Gazdá|kodási KözpontZrt.-t,hogy az ingatlan biľtokbaadásáigaz épület
kiürítéséről gondoskodjon, melyre a f0I7. évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként
6.500,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal a felhalmozási bevételek terhére.

b) felkéri a polgármesteľt, hogy ahatźlrozatban foglaltakat a 20|7. évi költségvetés készítésénéI vegye
figyelembe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźikodtsi igazgatőja
Határidő: a) pont esetében 20|7. mźtjus 5., b) pont esetében a2017 . évi költségvetés tervezése

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testüIet a 6412017.
(III.09.) számú határozatában döntiitt a Budapest VIII. keriilet, Ttimő u. 58. sz. a|atti ingatlan
éľtékesítésérő|, a pá|yátzat nyeľtesének az ARÁ.N Invest Kft.-t nyilvánította.



ca.)
cb.)

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dobozi utca ]3. szám alatti telek pdlydzat íltjdn történő
eIidegenítésére

33/2017. (U.02.)

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzájźtrul a Budapest VIII. kerü|et' Dobozi utca 13. szám a|atti,35379 hľsz.-ú, 907 m2 alapterĹiletíĺ
te I ek nyi l ván os, e gyford u|ős p á|y ázat ritj án történ o értékes ítéséh ez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7. februtr 02.

2.) e|fogadja ahatározat mellékletétképezo, a Budapest VIII. keľüIet, Dobozi utca 13. szám a|atti,
35379 hrsz.-ú, 907 m. alapterüIetű telek éľtékesítésére vonatkozó pźĺ|yázati felhívást az a|tlbbi
feltéteIekkel

a.) a minimális vételár: 17,ĺ.22O.o}o,- Ft + ÁFA'

b') a pá|y äzat bír á|ati szempontj a: a legmagasabb megaj ánl ott véte| ár,

c.) a pá|yźnónaklvevőnek vállalnia ke|l, hogy
a telekingatlan birtokbaadásától számított 3 éven belül jogerős építési engedélyt szerez,
a jogerős építési engedély megszerzésétő| számított 3 éven belül jogerős

h asznźil atb avéte l i en gedé |yt szer ez,
cc.) a jogeľós építési engedéIy megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a
kotbéľ összege 15.000.000,- Ft; a jogeľős haszná|atbavételi engedély megszerzésének 90 napot
meghaladó késedelme esetén a kötbéľ cisszege 7.500.000,- Ft, amely köte|ezettségek garanciaszerződés
megkötésével biztosítandók. A garanciaszerződésben fog|altak 90 napnál kevesebb késedelem esetén
időarányosan érvényesíthetők. Az e|ozőęken tlil fe|meľülő báľmely egyéb késedelem esetén vevo által
fizetendo napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Fę|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . február 0f .

3.) apźúyázati felhívást a Képvise|ő-testület |36ĺ20|6' (VI. 02.) szźműhatźrozatában foglaltak szerint
teszikozzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: f0|7. február 02.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont ZÍt.-t a veľsenyeztetési eljáráŚ lebonyolítására, és arta,
hogy a pá'|yázat eredményére vonatkozó javaslatát teľjessze a Képviselő-testtilet elé jóváhagyás
céljából. Amennyiben a pá|yázat eredménýelentil zárul, fe|hata|mazza a Városgazdálkodási és
Pénzügyi B izottságot a pźúyáuatot |ezárő eredmény megállapítasára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 19.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: a Váľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság a 396120|7. (v.15.) számú határozatával úgy diintött' hogy a Budapest VIII.'
Dobozi utca 13. szám alatti,3s379 hľsz. ingatlan éľtékesítésére kĺíľt páiyánatot érvényesnek, de
eľedménytelennek nyilvánítja. A' páiyáző ľészéľe a tájékoztatás 2017. május 18-án megküldésľe
keriĺlt.
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Javaslat a Budopest VIII. keľüIet, Víg u. 39. szám alatti telek pdlyázat útjdn történő elidegenítésére

35/f0r7. (rr.02.)

A Képvise|o-testü|et úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru|a Budapest VIII. kerüIet, Víg u. 39. szám a|atti,34919 hrsz.-ű,555 m2 a|apteľĺ'i|etű telek
ny i lvános, egyfordu l ós pá|y ázat útj án történő éľtékes ítéséh ez.

Felelős: Józsefoáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 20]'1. február 02.

2.) elfogadja ahatározat mellékletét képezo, a Budapest VIII. kerĹi|et, Víg u. 39. szźtm a|atti,349|9
hrsz.-li, 555 m2 alapterĺ'ilehĺ telek értékesítésére vonatkozó pá|yázati felhívást az a|źbbi feltételekkel

a.) a minimális vételár: l02.l20.000,- Ft + ÁFA,

b.) a p á|y ázat bir źůati szem pontj a : a le gmagasabb me gaj án l ott véte l ár,

c.) apá|yázőnalďvevőnek vállalnia ke|l, hogy
ca.)
cb.)

a telekingatlan birtokbaadásától számított 3 éven belül jogeros építési engedélý szerez'
a jogerős építési engedély megszerzésétó| számitott 3 évęn beltil jogerős

haszná| atb avéte l i en ge d é |yt szer ez,
cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a
kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogeros használatbavételi engedély megszerzésének 90 napot

meghaladó késedelme esetén a kötbér <isszege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerződés
megkötéséve| biztosítandók' A garanciaszeľződésben fog|altak 90 napnál kevesebb késedelem esetén

időarányosan érvényesíthetők. Az e|őzőeken túl felmerülő bármely egyéb késedelem esetén vevő által
ťlzetendő napi kötbér méľtéke 30.000,- Ft.

Fele|ős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido:20|7 . február 0f .

3.)a pá|yázati felhívást a Képvise|ő-testĹilet |36lf0|6' (VI. 02.) szźtműhattrozatttban fogla|tak szerint
teszikozzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: f0|7 . fębruár 02.

4.) felkéri a Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t a versenyeztetési eljárás lebonyolításźra, és arra,
hogy a pá|yźnat eredményéľe vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás

céljából. Amennyiben a pá|yázat eredménýelenül zárul, felhatalmazza a Yárosgazdálkodási és
P énzugy i B i zotts á got a p tiy ázatot |ezár ő eredmény m e gál l ap ításara.

Fele|ős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l7. május 15.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. tájékoztatálsa alapján: a Városgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság a 39712017. (v.15.) számú határozatánal úgy dönttitt, hogy a Budapest VIII.,
Víg utca 39. szám a|atti, 34919 hľsz. ingatlan éľtékesítéséľe kiíľt pályázatot érvényesnet de
eľedménytelennek nyilvánítja. A pá|yáző részére a tájékoztatás 2017. május 18-án megkiildésľe
keľült.



Javaslat a Budapest VIII. keríilet, Tömő u 15. szdm alatti telekingatlan póIydzat útján tijrténő
bérbeadásdro

38t2017. (rr.02.)

A Képviselő-testii|et úgy dönt' hogy

l .) fe|kéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a Budapest VIII. kerület, Tĺimő u. 15. szám
a|atti,36f0f he|yrajzi szÁmís, |f05 m, a|apterületű telekingatlan határozott időre,2018.
december 31. napjáig szóló bérbeadására vonatkozó, nyilvános' egyfordulós pá|yźnati felhívás
kiirására, 241 .000,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen, továbbá arľa, hogy a pźiyázati felhívásban
a telek hasznosításának céljaként _ a tűzvéde|mi előírások betartása me|lett - anyagtárolás,
illetve felvonulási terü|etként torténő hasznosítás legyen meghatárorva. A Kiíró kikoti, hogy a
pá|yázati felhívásban a gépjárművek parko|tatása céljára történo hasznosítás kifejezetten kizárő
feltételként szerepelj en.

Felelős: Józsefiiárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Határidő: 2017. fębruár 0f .

2.) apá|yázati felhívásban rögzítésre kerüljon, hogy a pźiyázőnak kell vállalnia a telek felvonulási
területkénti éslvagy anyagffuo|ással kapcsolatos kialakítási költségeit, illetve a kialakítással
kapcso|atos feladatok viselését' Ezen kĺjltségek megtérítését a pá|yáző (tehát a későbbi bérlő)
kizárő|ag a bérbeadóval előzetesen megkotött megállapodás a|apján kérheti. Amennyiben a
köItségek mértékéről és megtéľítéséľőI a felek előzetesen nem áIlapodnak meg, úgy abér|o azok
megtérítését semmilyen jogcímen nem kovetelheti a bérbeadótól a bérleti jogviszony
megszűnését követően sem.

Fele|ős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Hatáľidő: f017. február 02.

3.) fe|kéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t a pályázatnak az onkormányzat
tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznositásźra, tulajdonjogának átrvhźlztLsára vonatkozó
versenyeztetés szabályairól szóló 136ĺ2016. (VI. 02.) számű képviselő-testületi hatźlrozatban (a
továbbiakban: Veľsenyeztetési Szabá|yzat) foglaltak szerinti lebonyolításra.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7. februźtr 0f .

4.) a pá|yázati fe|hívást a Veľsenyeztetési Szabźůyzat l1. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerii|et Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal hirdetőtábláján, a
Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szo|gáIó helyiségeiben
(telephelyein), a Józsefuáros című helyi lapban, az Önkoľményzat és a Bonyolító honlapján,
továbbá az onkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken,
illetve az egyéb rendelkezésľe álló ingyenes inteľnetes hirdetési poľtálokon kell közzétenni.

Felęlős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0|7. február |0.

5.) eľedménýe|en versenyeztetési eljárás esetén az e|járás eredménýe|enségének megállapítására
vonatkozó tu|ajdonosi, béľbeadói dontés meghozataláva| a Városgazdálkodási és Pénzügyi
B i zottságot hata|mazza fe|.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l7. május 08.

b\
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. tájékoztatálsa alapján: a pá|yánat lebonyolításľa kerü|t
és a páiyázat nyeľteséve|2017. április 3-án a béľ|eti szerződés megkötése megtiiľtént.

Javaslat a tisztségviselőket és a Polgdrmesteri Hivatal köztisztviselőit érintő egyes munkaügyi tárgyíl
döntés e k meg hozataldra

46/2017. (tr.02.)

A Képviselő-testĺi|et úgy dönt, hogy

1. fe|kéľi a jegyzot, hogy a Hivata| f0|7. évi zárvatarttsának időpontjairól a helyben szokásos
módon tájékoztassa a lakosságot' a társhatóságokat, felügyeleti szerveket, valamint a
közszoIgáltatókat.

Felelős: jegyzo
Határidő: 201 7. május 3 1.

2. dr' Kocsis Máté polgármęster f0|7. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét e|fogadja, az
előterjesztés 3' sz. me||éklete szerinti tartalommal, és részére összesen 24 munkanapot kiad'

Felelős: jegyzó
Határidő: 20|7 . február f .

3. a) f0|7. januáľ l. napjátó| dr. Sára Botond foá|lású a|polgármester havi illetményét a
polgáľmesteri illetmény 9\o/,-ában, azazhavl897 '453 Ft összegben állapítja meg.

b) dr. Sára Botond alpolgáľmester kö|tségtérítésének mértéke il|etményének |5oÁ-a, összegét havi
134.6l8 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. február f .

4. a) 2017.január l. napjától Egry Attila társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját
a társadalmi megbizatású polgármesteľi tiszteletdíi gl%-tLban, azazhavi 448.727 Ft összegben
á||apítjameg.

b) Eery Attila alpolgármester koltségtérítésének méľtéke i|letményének |S%o-a' összegét havi 67.309 Ft
összegben állapítj a meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. februźtr f .

5. a) 20|7. január l. napjától Sántha Pétemé fóállású alpolgármesteľ havi illetményét a
polgármesteri il|etmény 9}%o.źtban, azazhavi 897 .453 Ft összegben á|lapída meg.

b) Sántha Péterné alpolgármester költségtérítésének mértéke illetményének |5%o-a, összegét havi
|34.6|8 Ft összegben állapítja meg.

Fe|elos: polgáľmester
Határidő: f017. február 2.

6. fe|kéri dr. Kocsis Máté polgármestert ahatározat 3-5. pontja szerintidokumentumoka|źńrására.

elelős: polgármester
atáľidó: 20|7 . február 2'



7. a|.latározatban fog|altak miatt az onkormányzat kiadás lIl07-0l cím - kötelezó fe|adat -
műkodési cél és á|ta|ános tarta|ékon belül az źita|ános taĺtalék e|őirányzatárő| 1f'65f,0 e Ft-ot
átcsopoftosít a kiadás 1 1 l01 cím - kötelező feladat - személyi juttatás e|őirányzatát 10.370,5 e
Ft-ta|, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őirányzatátf.f81,5 eFt-
talmegemeli.

Felelos: poIgáľmester
Hatáľidő: 2017. februźr 2.

8. felkéľi a po|gármesteft, hogy a határozatban foglaltakat a koltségvetés módosításánál vegye
' figyelembe.

Felelős: poIgármester
Határidő: a f017 . évi költségvetés módosítása

A Jegvzői Kabinet tájékoztatálsa a|apján: ahatározatban foglaltakvégľehajtásľa keľüItek.

A PénzůigYi Ügyosztátv tájékoztatálsa alapján: a batározat 7. pontjában foglaltak a 2017. évi
költségvetésrőI szóIó 36120|6. (xII.21.) iinkormányzati ľendelet mĺódosításáľóI sző|ő 16lf0|7.
(v.1 1.) önkoľmányzati ľendeletben végľehajtásľa keľültek.

Javaslat az iinkormónyzati ASP rendszerrel kapcsolatos döntések meghozataldra

47 /20Í7. (II.02.)

A Képviselő-testiilet ligy dönt, hogy

l. az önkormányzati ASP ľendszeľhez csatlakozikaz alábbi szakrendszereket érintően:
a) iratkezelő rendszer,
b) az e|ęktronikus ügyintézésiportá| rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
c) gazdá|kodási rendszer,
d) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
e) önkormányzatiadőrendszer,
Đ ipar- és keľeskedelmi rendszer,
g) hagyatéki leltár rendszer.

Felelős: po|gármester
Határidő: f0|7. február f .

2. az onkorĺnányzati adó szakrendszer vonatkozásában rendszercsatlakozással kiván az önkormányzati
ASP rendszerhez csatlakozni.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2017. februźr f .

3. az iratkeze|ő rendszer) az e|ektronikus ügyintézési portá| rendszer, ideérfue az elektronikus űľlap-
szolgáltatást, a gazdźúkodási ľendszer, a7' ingat|an vagyon-kataszter rendszer, az ipar- és kereskedelmi
ręndszer és hagyatéki le|tár rendszer vonatkozásában interfészes csatlakozással kíván az önkormányzati
ASP ręnc|sz,erhez, csatlakozni, az, ehhez szükséges hozzź!ániltls iránt kérelmet nyű1t be az e-
közigazgatálsét felelős miniszteľhez. Felkéri a polgármestert a kérelem benyújtására.

FeIelős: polgármester
Határido: f0|7. fębruár 2.



4. fe|kéri a polgármestert, hogy az e-kozigazgatásélt fe|elős miniszter döntésének fiiggvényében
nyújtson be előterjesztést a Képviselő-testü|etnek aZ interfész(ek) fejlesztési, vagy az ASP
rendszeľcsat|akozás informatikai kö|tsései fedezetének biĺosítása érdekében.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: az e-kozigazgatásért felelős miniszter döntésének kézhezvéte|étő| számítoľt 30 nap

A JegYzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: ahatározat szerintĺ kéľelem benyújtása megtörtént az e-
közigazgatálsért felelős miniszteľhez.

ravaslat köItségvetést érintő dtjntések megltozatalĺźra

57ĺ20|7. (III.09.)

A Képviselő-testület ligy dönt, hogy

1. a) a települési önkormányzati képviselo időközi választással összefüggő kiadásokra az á|ta|źtnos

tarta|ék terhére 6.2f4.5 e Ft-ot biztosít.

b) a Polgármesteri Hivatal |ff0|-03 cím _ kĺjte|ező feladat _ bevételi eloirźlnyzatźtn belül a
műkcjdési céhi támogatás á||amhánartáson belülľő| e|őirányzatát 969,7 e Ft-tal, és ezze| egyidejűleg
a kiadás személyi juttatás e|óirányzatźú 675,0 e Ft-ta|, a munkaadót terhelő járu|ékok és szociális
hozzÁjtru|źsiadó előiľányzatttt l61'5 e Ft-tal (szociźúishozzźýáru|ási adó 135,3 e Ft, EHo 15,6 e Ft,
SZJA 10,6 e Ft), a dologi e|őirányzatát 133,f e Ft-tal megemeli.

c) az a) pontban fogla|tak miatt az Önkormányzatkiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános
tarta|ékon belül az általános tartalék e|oirányzatźrő| 6.224,5 e Ft-ot átcsopoftosít a kiadás 11108-02
cím _ kötelezo feladat _ működési ťlnanszirozźlsi kiadáson belüI az irányítőszervi támoeatásként
fo lyó s ított tám o gatás k i uta| ás a e|oft äny zatár a.

d) a Polgármesteri Hivatal |220|-03 cím - kotelező feladat - működési ťlnanszírozźlsi bevételen
belül az irányítőszewi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|án történő jóváírása
e|őirźnyzatźtt 6,f24,5 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejiĺleg a kiadás személyi juttatás e|őirtlnyzatát
4.590,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járu|ékok és szociális hozzájźru|ási adó e|óirányzatát |.||3,7 e
Ft-tal (szociá|ishozzźĘźlľulási adó 899,8 e Ft' EHo |f7,2 e Ft, SZJA 86,7 e Ft), a dologi kiadások
e|ófuányzatźlt 520,8 e Ft-ta|megemeli, melynek rész|etezésétahatározat 1. mellék|ete taĺta|mazza.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7. március 09.

2, a) megbízza a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t az Ú3 ľeletĺ téri Piac őrzésére vonatkozó -
2017. augusztus 1 napjától 2019. decęmber 3l. napjáig terjedő időszakra - kozbeszerzési eljárás
|efolytatásával, és fe|kéri a polgáľmesteľt a megbizási szerződés a|áírására.

b) az a) pontban foglaltak miatt az órzés e|őirźnyzatźú f0|7 -ben 4.787 ,6 e Ft-tal kiegészíti, ezérÍ. az
onkormányzat kiadás l t 107.01 cím műkĺjdési cé| és általános taľtalékon be|ül az általános tarta|ék
előirźtnyzatálról _ kötelező feladat - 4.787,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11407 cím _ kötelező feladat -
dologi e|őir ány zatár a.

c) az a) pontban foglaltak miatt előzetes kĺjtelezettséget vállal a,ĺs1ľe|eki téri Piac orzési feladataira

- kötelező feladat _ f0|8-f0l9. évekre évente 31.235,0 e Ft összegben a piac bevételeinek és az

- onkormányzat működési és adóbevételeinek terhére.\
*ť
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Felelős: a) pont esetén Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt., po|gármester,
b).c) pont esetében poIgánnester

Határidő: a) pont esetében a kozbeszerzési e|járás megindítása 2017. május 15.,
b) pont esetében 201.ĺ. március 09.,
c) pont esetében af018.f0|9 évek költségvetésének tervezése

3. a) a Józsefváros Kĺizosségeiért Nonprofit ZrÍ.. |étszámának 2017. május 1.jéto| tońénő bővítése miatt
határozat|an időre önként váIlalt feladatként akozszolgá|tatási szerzodésen belül 2017-re f .470,0 e
Ft összegben az á|ta|ános működési céltarta|ék terhére.

b) az a) pontban fogla|tak miatt az tnkoľmányzatkiadás l 1l07-01 cím _ kötelező fe|adat- á|talános
működési tartalék e|őirányzatáro| 2.470,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l l805 cím _ önként vá||alt
feladat - működési célú támogatások államháztartźson kívülre e|őirányzatára.

c) fe|kéri a polgármestert az a)-b) pontokban fog|altakra tekintettel a Józsefuáros Közösségeiért
Nonpľofit ZÍt. 2017. évi közszolgáltatási szerzódésének és annak me||ékletét képező kompenzáció,
támogatás módosítására és a|áírźsára.

d) az a) pontban fog|altak miatt e|őzetes kötelezettséget vá||a| hatźtrozat|an időre, önként vállalt
feladatként évente 3.705,0 e Ft összegben az onkormányzat sajźú mrÍködési és adóbevételeinek
terhére.

Felelős: poIgármester
Hatáľidő: a)-b) pont esetében 20l7. május 01., c) pont esetébenf0|7 . április 30.,

d) pont esetében 20 l 8. éVtől az azt kovető évek kĺiltségvetésének készítése

4. A Képviselő-testület a 30lf017.
alábbiak szeľint módosítja:
- Korányi S. u' 14. és 16. szám

kiadások f|.|6f .2 eFt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

(II.02.) szźtmű hatźrozata 4. pontjának hatodik bekezdését

alatti épület bontása 1\60f cím _ önként vá|lalt fe|adat _ do|ogi

5. a) a Horváth Mihály téľen térvilágítás kialakitására bruttó 2.000,0 e Ft-ot biztosít az á|ta|źłnos
működési taľta|ék terhére.

b) az a) pontban fogla|tak miattazonkoľmányzatkiadás 11l07.0l cím - kötelező fe|adat_ általános
működési taľtalék e|őirányzatäľól 2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11405 cím _ onként vállalt
feladat _ beruháńsi e|őir ány zatár a.

Felęlős: polgármesteľ
Határidő: 20l7. március 09.

a) az oľvosi rendelők karbantartása és felújítása2016. évi elóiľányzatát5.000,0 e Ft-tal kiegészíti.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás l l107-0l cím működési cél és általános
tarta|ékon be|u| az álta|ános tarta|ék_ kötelező feladat _ e|óirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás l l601 cím _ kötelező feladat _ felújítás elóirányzatźra.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20l 7. március 09.

6.
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7. a) az tnkormányzat kiadás 11107-0l cím műkodési cél és álta|ános tartalékon be|u| az általános
tarta|ék - kötelező fe|adat _ e|oirányzatáró| 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 108-02 cím -
önként vá|lalt feladat - működési ťlnanszirozási kiadáson belü| az irányítószervi támogatásként
fo l y ó s ított tám o gatás k i utal ás a e| őir ány zatźtr a'

b) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - onként vállalt feladat - bevételi e|őirányzatán
be|ül a működési bevéte| előirányzatá'ĺ 1.000,0 e Ft-ta| csökkenti és ezze| egyidejűleg a működési
ťlnanszírozási bevéte|en belü| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jóváírása előirányzatát ugyan ezen osszeggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: f0l7. március 09.

a) a Budapest VIII. kertilet, Népszínhaz u. 38. utcai füIdszinti (hrsz. 3476410lA19) szám a|atti
helyiségben rendőrségi kontaktpontot alakít ki, melynek k<iltségére 3.43],0 e Ft-ot, a beľendezési
eszkĺizökre és táľgyakra 563,0 e Ft-ot biztosít az á|ta|tnos taftalék terhére.

b) az a) pontban foglalt helyiség kozüzemi költségeinek fedezetére - önként vá'||a|t feladat _ f0|8-
tól taltós kotelezettséget vállal határozat|an időre évente 259,0 e Ft összegben az tnkormányzat
saját működési bevételei terhére, mely egyben közvetett támogatás.

c) az a) pontban fogla|tak miaÍt az onkormányzatkiadás 1l107-01 cím miĺködési cél és általános
taľtalékon beliil az általános tarta|ék - kötelező feladat - e|őirźĺnyzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás l 1601 cím - önként vá|lalt feladat - felújítási e|őirányzatětra 3.437 ,0 e Ft-ot, a felhalmozási
e|óirány zatára 5 63,0 e Ft-ot.

d) az a) pont szerinti helyiség kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat ellátásával megbízza a
Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.-t és felkéri a polgármestert az erre vonatkozó megbízási
szerzodés a|źńrásźra.

e\ az a) pont szerint kialakított helyiséget határozat|an időre, inryenesen' mely egyben kozvetett
támogatás, a Budapesti Rendőr-fókapitányság haszná|atába adja és felkéri a polgáľmesteÍt az erĺe
von atkozó hasznźi ati me gál l ap o d á s a|áir ás áĺ a.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-c) pont esetében f0|7 . március 09., b) pont esetében 2018. évtől és az azt kĺivető évek

költségvetésének készítése, d) pont esetében 20|7. március 14.'
e) pont esetében a he|yiség rendőrségi kontaktpont kialakítását k<jvetően azonna|

a) a Józsefuáľosi Szociá|is Szolgáltató és Gyermekjóléti Központhoz tartoző idősek klubjainak
kaľbantartás źra 6.360,6 e Ft-ot biztosít kötelező feladatként az intézrnény koltségvetésében.

b) aza) pontban fog|a|tak miattaz Önkormányzat kiadás t1107-0t cím működési cél és általános
tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - e|oirányzatárő| 6.360,6 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 1 l 108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belü| az irźlnyitőszervi támogatás fizetési
szám|ára történő utalása - kötelező feladat _ előirźnyzatźtra.

c) az a) pontban foglaltak miatt Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és GyermekjóIéti Központ 40105
cím _ kötelező feladat - működési ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként
folyósított tĺámogatás fizetési szám|än töľténő jóváírása e|oirányzatát és ęzze| egyidejűIeg a dologi
e|őirányzatźfi 6.360,6 e Ft-ta| megeme|i.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|7 . március 09.

8.

9.
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10.a) kizárő|agos fe|haszná|ási szerzodést köt a Mihály és Társa Bt.-vel (székhe|y: 1087 Budapest,
Százados út 3-l3.; cégegyzékszám: 01-06-510545; adőszĺlm: f8852.559-f-42) a Díszpolgári cím
kitüntetéssel jtrő 120 db ęmléktárgy vonatkozásában 600.000,- Ft + Afa szerzói jogdíj megfizetése
mellett.

b) felkéri a polgáľmestert az 1 . pont szerinti felhasználási szeľzodés e|készítéséľe és a|áirására.

b) az a) pontban fogla|tak mialĺaz onkormányzat.kiadás l l l07-01 cím működési cél és általános
tarta|ékon belĹil az általános tarta|ék - kötelezo feladat - e|őirányzatárő| 76f ,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás l 1 104 cím - onként vál|a|t feladat - felhalmozási e|óirányzatára.

Felelős: poIgármesteľ
Határido: 20|7. március 09'

1|. a2017. évi költségvetésľől sző|ő 36ĺ2016. (XII.2I.) önkormányzati rende|etf01'7. március 9-én
hatá|yba |épo módosításával - mely szerint az il|etményalapot 47 .500 Ft-ban á||apítja meg - tartós
kötelezettséget vállal kotelező feladatként 2018. évtől évente f19,600,0 e Ft összegben az
onkormányzat sajźtt működési és adó bevételeinek tęrhére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l7. március 9.

|2. a) a,,Budapest VIII. kerület Józsefoárosi onkormányzat tu|ajdontúképező lakó- és uzemi épületek,
|akások és egyéb funkciójú he|yiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyoľsszolgá|ati (f4 őrás),

k<jzvetlen ba|esetveszély és hibae|háľítása, karbantaftása, valamint haziorvosi ľendelők
gyorsszolgálati (24 órás), közvetlen életveszé|y és hibaelhárítási feladatainak és felújítási
feladatainak el|átása'' tárgyában a LATEREX Üzemeltető Kft. (székhely: 1095 Budapest, Hídépítő u'
I-|f ', cégegyzékszám: 0|-09-272894, jogelődje: a PRIMOGEN FM Kft,. székhely: 1095 Budapest,
Hídépítő u. |-|2., cégjegyzékszám: 0|-09-867l16) és a LATEREX Epítő Zrt, (székhely: 1095

Budapest, Hídépítő u. |-|2., cégjegyzékszám: 01-10-048291) konzorciumi tagokkal 20|5. jiilius27-
én kötott Vállalkozási Keretszerződést közcjs megegyezéssel megszünteti.

b) felkéri a polgáľmestert az a) pont szerinti és a hatarozat 2. sz. mellékletét képező tartalmú
megszüntető megállapo dás a|źitásálta'

c) megbizzaa Józsefuárosi GazdáIkodási KözpontZrt.-taz onkormányzattu|ajdonáltképező|akő-
és üzemi épĹiletek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek
gyorsszo|gá|ati (f4 őrás), közvetlen balesetveszély és hibaelhárÍ|ása" karbantaľtása, valamint
háziorvosi rende|ők gyorsszolgá|ati (24 órás), közvetlen életveszély és hibaelháľítási feladatainak és

fe|újítási feladatainak ellátása' valamint a költségvetési szeľvek gyorsszolgálati feladatainak ellátĺása

tźr gy áb an s aj át n evébe n kozb e szer zés i e lj árás l efo I ytatás ára.

d) a c) pontban foglaltak miatt évente 413.434 e Ft összegben 2018. és 2019. évekľe előzetes
kotelezettségetvá||a| kotelező feladatként a lakbér és helyiségbérleti díj bevételek terhéľe.

Felelős: a)-b), d) pont esetében polgáľmester, c) pont esetében Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont
Zrt.

Határidő: a) és c)-d) pont esetében2017. március 09., b) pont esetében20|7. március l5.

|3 . a) a háziorvosi rende|ők korszeľűsítésének keretében a MikszźIth téri, a József kľt-i, az orczy úti és a
Hungária kn-i háziorvosi rende|őkbe szabad hozzźférési lehetőség biztosítása érdekében fľee wifi
há|őzatot épít ki, me|yre 750,0 e Ft-ot biztosít az á,|ta|ános tartalék terhére.

b) az a) pontban foglaltak miatÍ az onkormányzatkiadás 11107-0l cím működési cél és álta
taľtalékon be|u| az általános tartalék _ kötelező feladat - e|őirányzatárő| 750,0 e

átcsoportosít a kiadás 1 l601 cím - önként vá||alt feladat - felhalmozási előirányzatźra.

lános
Ft-ot
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c) az a) pont szerinti free wifi há|őzat kiépítésével
megbízza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
vonatkozó megbízási szerződés a|áír ására'

Felelos: polgármester
Határidő: 2017. március 9.

kapcso|atos valamennyi feladat ellátásáva|
Zrt'-t és felkéri a po|gármestert az erľe

l4.a) VIII. kerületi közfoglalkoztatäsra20|1 . március 1. és 20l8. február f8. közötti idoszakra f7.962,8
e Ft tinrészt biĺosít kote|ező feladatként, melyből 201]-re 18.641,9 e Ft-ot, f018-ra9.3f0,9 Ft-ot
előzetes kötelezettségvá|la|ás keretében, továbbá a kozfoglalkoztatottak fog|akoztatására a kieső
munkaeľő pót|ása éľdekében 2017-ben f1'846,| e Ft-ot ahatározat 3. számű melléklete szerinti
intézmények és gazdasági társaságok részére.

b) az a) pontban foglaltak fedezetét a miÍködési céltartalék közfoglalkoztatás önrész e|őirányzatrő|
30.085,5 e Ft-ban, az á|ta|ános tartalék e|őirányzatrő| 10.402,5 e Ft-ban biztosítja.

c) 20|8-ra elozetes kötelezettséget vállal 9.320,9 e Ft összegben az onkormányzat saját mtĺködési
és közh atalmi bevételeinek terhére kĺjtelezo feladatként.

d) aza) pontban foglaltak miatt azÖnkormányzat kiadás 1l107-01 cím míĺködési cél és általános
tartalékon be|u| az általános tartalék - kotelező feladat _ elóirányzatttrő| |0.40f,5 e Ft-ot, a 1 1 107-0l
cím működési cél és általános taľtalékon belül a kozfogla|koztatás önrész cé|tarta|ék - kötelező
feladat - e|oirányzatárő| 30.085,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím működési
ťlnanszírozttsi kiadáson belüI az irányitőszervi támogatás ťlzetési szttm|ára tcirténo utalása _ kötelező
feladat _ e|óirányzatára f8.396'9 e Ft-ot, a ||805 cím - kötelező feladat _ míĺködési célú
támogatások áI|amháztartáson kívülre e|oirányzatára 4.360,9 e Ft-ot, a 1160l-03 cím _ kötelező
feladat _ műkĺjdési célú támogatások államhánatáson kívülľe e|őirényzatára7.730,f e Ft-ot.

e) felkéri a polgármesteľt a Józsefuáľos KözösségeiértNonprofit Zrt' és a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. 2017. évi kozszolgáltatási szerzódésének és annak mellékletét képezo kompenzáció,
támogatás módosítására és a|źńrására a d) pontban foglaltak miatt,

Đ - u) pontban foglaltak miatt az Egyesített Bölcsődék 401'00-0f cím _ kotelezó fę|ađat - bevéte|i
működési ťĺnanszirozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési számlán történő jőváirása e|oirányzatát 2,066,3 e Ft.tal megemeli és ezze\ egyidejűleg a

kiadás 40100-02 cím - kĺjtelező feladat - személyi juttatás e|oirźnyzatźú |.70f,7 e Ft-tal, a

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozztýfuu|ási adó előirányzatźú363,6 e Ft-tal megemeli.

g) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefoárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjó|éti Központ
40|0f-0| cím _ kötelező feladat - miĺködési ťlnanszírozttsi bevéte|en belül az irányitőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|ttn toľténő jóváírása e|oirányzatát 7 .3|5,5 e Ft-tal,
és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|óirányzatát 6,076,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájźru|źtsi adó előirányzatát |,239,4 e Ft-tal megemeli.

h) az a) pontban foglaltak miatt a Polgáľmesteľi Hivatal 12201'-03 cím - köte|ezó fę|adat _ működési
ťlnansziroztlsi bevételen belül az irányitőszeĺĺi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
töľténő jőváírźsa e|oirányzatźtt |8.770,8 Ft-tal, és ezze| egyidejűleg a 12201-03 cím - kötelező
feladat - a kiadás személyi juttatás e|óirźnyzatát l5.603,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzájáru|ási adó előirányzatát 3.167 ,5 e Ft-tal megemeli.

i) aza) pontban foglaltak miatt a Józsefuáľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím _
kote|ező feladat - működési ťlnanszírozási bevételen belli| az iľányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szÍtm|án történő jőváírása e|oirányzatźÍ 244,3 e Ft-tal, és ezze| egyidejtĺleg a
kiadás személyi juttatás e|óirányzatźtt f00,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelo járulékok és szociális
hozzáj ár u|tts i adó e lőirá ny zatźń 4 4,0 e Ft-tal megeme I i.
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Felelős: polgármester
Hatáľido: 20l7. március 9.

l5. fe|kéľi a po|gármesteń' hogy ahatározatban fog|a|takat a2016. évi maradvány elszámolásźtná|, a
f017. évi költségvetési rendelet módosításáná|, valamint 20l8.tól a tźrgyévi költségvetések
készítésénél Vegye fi gyelembe.

Fele|ős: poIgármester
Határidő: a2017. évi költségvetési rende|et módosítása, illetve atárgyévi költségvetések készítése

A Gazdálkodási Üevosztálv tájékoztatása alapján: a határozat 2.a pontja szeľinti megbízási
szeľződés 20|7.04.03-án, ahatározat 12. pontja szeľinti szeľződés 2017.04.13-án, ahatározatÍ3.
pońtja szeľinti megbízási szeľződés 2017. 03. 28-án aláÍľásľa került. A ktizszolgáltatási
szeľződések módosításai f017. május 3-i dátummal aláíľásľa keľüItek.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Ktizpont Zrt. tájékoztatálsa alapján: ahatáłrozat 12.c. pontja szeľinti
közbeszerzési e|jáľást megindították, az ajánlattételĺ felhívás 2017. május 12-én feladásra keľĺilt a
Kiizbeszerzési Hatóság részére. Jelenleg a hirdetménnyel kapcsolatos hiánypótlás van
folyamatban.

A Józsefváros Ktiziisségeiéľt Nonpľofit Zľt. tájékoztatálsa alapján: ahatározat 14.e pontja szeľinti
a kompenzácĺó esetében az łinľész hibásan keľült megál|apításra a Zrt. részére, a Képviselő-
testiilet |08/2017. (V.11.) számú módosító dŕintése után a helyes adattal elkészült a Zrt.
közszolgá|tatási szerződése, mely jelenleg aláíľás alatt van.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: 9. és 14. pont: a Képviselő-testĺi|et
diintésével éľintett költségvetési szeľvek vezetőinek tájékoztatálsa megtiiľtént 20|7. máľcius 14-én.
A Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kiizponthoz tartoző idősek klubjaiban a
karbantaľtási munkálatok megkezdődtek. 2017 májusában öt Íő kőzfog|a|koztatott kezdte meg
j o gviszo nyá t az intézményben.
10. pont: a MiháIy és Táľsa Bt.-vel a felhasználási szeľződés aláíľásľa került 2017. április 7-én.

A Jeevző.i Kabinet Belső Ellátási lľoda tájékoztatálsa alapján: a hatáľozat 8.a pontjához
kapcsolódó beľendezési és felszerelési táľgyak beszeľzése folyamatban van.

A Váľosvezetési Üevosztálv tájékoztatálsa alapján: A Józsefuáľosi onkoľmányzat megbízási
szeľződést kötiitt a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.-vel a Budapest VIil.' Népszínház u.

38. szám alatti helyiség ľendőľségi kontaktponttá ttiľténő kialakítása éľdekében, me|y várhatóan
20t7. június l.jéig befejeződik. A Jĺózsefváľosi Onkoľmányzat és L Budapesti Rendőr-
főkapitányság köztitt ktĺtendő használati megállapodás aláíľás céIjából megküldésľe keľĺilt a
Főkapitányság részére.

.Ą PénzĺieYi Ügvosztálv tájékoztatátsa alapján: ahatźľozatban fogla|taka2017. évi költségvetésľől
szó|ó 3612016. (xII.21.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľól szóló 1612017. (V.11.)
önkoľmányzati ľende|etben végľehajtásľa keľü|tek

Javaslat tdrsashdzi pdlydzatokkal és közteriiletekkel kapcsolatos dtjntések meghozataldra

60t2017. (rrr.09.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a,,Világos kapua|jak'' program keretében meghirdetett pá|yázati felhívásban szereplő
mozgásérzékelő világítótest meghatározást alkonykapcsoló világítótestre módosítja.
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Felelős: polgáľmesteľ
Határido: 20l7. március 09.

2. ahatározat 1. pontja alapján fe|kéri a po|gármestert a módositott pályázati felhívás Józsefuáros
c. ingyenes önkormányzati lapban és a wwwjozsefvaros.hu honlapon történo közzététe|ére.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. március |4.

3. a hatźtrozat 1. pontjában foglalt felhívásnak megfe|e|ően, eredményesen lefolytatoÍt pá|yázati
eljárást követően felkéri a polgármestert, hogy az érvényes pźůyázatot benyújtó társasházakkal
kösse meg a támogatási szerződéseket.

Felelős: polgármester
Határi dő : pá|y ázati elj árás lefo lytatását követően

A Gazdálkodási Üeyosztály tájékoztatátsa a|apján: a módosított páiyázati felhívás hatáľidőben
meghiľdetésre keľüIt, apáiyázatok folyamatosan érkeznek a Gazdátkodási Ügyosztá|yra.

Javaslat az Úi reu*i téri Piaccal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataldra

66/2017. (rrr.09.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy

l. a' Ú1 T"leki téri Piacon alkalmazott dýaktárgyában hozott f57l20|5. (X[.03.) számú képviselő-
testületi határozat 6. pontjának a vegyeskereskedés üzletkör<jn belüli teľmékkorökľe vonatkozó
rendelkezése,f0|7 , március 09-ei hatállya|, az a|źtbbiakka| egésziil ki:

- ,,babatermék (csecsemő- és kisgyermek- ruházati cikk,
babakocsi, babaülés, babaágy, babápolási cikk stb.)

- lábbelĹ és bőráru

- audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD, stb.)

- telekommunikációs cikk
- könyv
- sportszer, sporteszköz (horgászfel s zer e|és, kem p i n gci kk,

kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)
- jźtékźtru

- kozérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő,

hallókészülék, oftopéd cipő, mankó stb.)
- virág és keľtészeti cikk
- fotócikk
- optikai cikk
- hasznźit cikk (hasznáIt kĺinyv, ruházati cikk, spoľtszer, bútoľ,

egyéb haszná|tcikk, ľégiség).''

Felelős : Józsęfu áro s i Gazdálkod ási Közp ont Zrt'
Határidő: 2017. március 09.

2. a,Úi r"leui téri Piacon a|ka|mazoÍt dijaktárgyában hozott f57/20|5. (XII'03.) szźtmű képvise|o-
testületi határozat 6. pontjának azideig|enes piaci áľusításra vonatkozó rendelkezése,20|7. máľcius
09-ei hatállya|, az a|źtbbiakkal egészĺil ki:

,,A Piac üzlethelyiségeken kívüli teľületén (pl. a Kaľácsony Sándor utcai bejáratáná|) szezonális
piaci árusítás folytathatő. A szezonális piaci árusítás maximá|is időtartama 4 hőnap lehet. A
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szezoná|is piaci áľusítás esetén a kije|o|tteriilet bérleti díjaf00,-Ftlm.ĺnap. A kereskedok, i||etve az
osteľmelők a szezoná|is árusításra vonatkozó szándékukat a piac Üzemeltetójénél - erre vonatkozó
kérelem a|apján - je|ezhetik. A beéľkezett kérelmek száma, i|letve a rende|kezésre á|ló, kijelö|t
terĺi|et nagysága figyelembevételével a szezoná|is piaci árusításró| szóló döntést az \)zeme|tetó
hozza meg. A szezonźiis piaci árusítások napjait és pontos helyét, valamint az árusíthatő termékeket
a piac Üzeme|tetoje je|o|i ki. Tekintette| az árusítás idoszakos jellegére, a bérlőket óvadékfizetési
kötelezettség, illetve kozjegyzó előtti egyo|da|ú köte|ezettségváI|alási nyilatkozat elkészítése nem
terhę|i. A Képvise|ő-testület fe|hata|mazza a Jőzsefvárosi Gazdźl|kodási Központ Zrt.-t az időszakos
p i ac i áľu s ításra vonatko ző b ér|eti szerzodések me gkötésére.''

Fe l e| ős : Józsefu áľos i GazdáI kod ási Kozpont Zrt.
Határidő: 2017. március 09.

3. az Ú1 leleki téri Piacon alkalmazott díjaktárgyźlban hozott 257/20|5. (KI.03.) számlĺ képviselő-
testü|eti hatźlrozat 8. pontja, f017. mźtrcius 09-ei hatállyal, az a|ábbiakkal egészül ki:

,,AzUj Teleki téri Piachoz tartozó, Szerdahelyi utca 77-19. szám a|at1i, önkormányzati tulajdonban
lévo, gépkocsi-beá||óként ĺizemelo te|ekingatlan (a továbbiakban: Parko|ó) a szabad kapacitása
eľejéig, december hónapban karácsonyfa árusítás cé|jára _ aZ effe irányu|ó kéľe|em a|apján - bérbe
adható. A karácsonyfa áľusítás bérleti díja minimum 700,- Ft/m.lnap. A beérkezett kérelmek szźtma,
il|etve a rendelkezésre álló szabad kapacitás figyelembevételével a karácsonyfa árusításľó| szóló
döntést azlJzeme|teto hozza meg. A kärácsonyfä árusítás időszakos je|legére iekintettel a béľlőket
óvadékfizetési kötelezettség, illetve kt>zjegyző előtti egyolda|ú kote|ezettségvá||alási nyilatkozat
elkészítése nem teľheli. A Képviselő-testület fe|hata|mazza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-t a karácsonyfa árusításľa vonatkozó bérleti szerződések megkötésére.

Továbbá a Parkoló aszabad kapacitásaterhére' kéľelem a|apján, egyéb esetekben is bérbe adható. A
bérleti díj összege minimum f00,- Ft/m.lnap. A bérbeadás időtartama maximum 4 hónap lehet. A
Paľkoló hasznosításáról szóló döntést - a ľendelkezésre álló szabad kapacitás a|apján _ az
Üzemeltető hozza meg. A béľleti jogviszony idotartamára tekintettel a béľloket óvadékfizetési
kötelezettség, illetve közjegyző e|őtti egyo|dalú kötelezettségvállalási nyilatkożat elkészítése nem
terheli. A Képviselő-testület fe|hata|mazza a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Parkoló
hasznosítására vonatkozó béľleti szerződések megkötésére.''

Fe I el ős : Józsefu áro si Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
Határido: f0|7. mźtrcius 09.

4. felkéri a polgármestert a jelen határozatban foglaltak átvezetésére a Józsefuárosi Gazdálkodási
K<izpont Zrt'-ve| kötött, a piac-uzemeltetési feladatok el|átáSáról szó|ő közszolgáltatási keret/éves

: szerződésben.

FeIelős: po|gármester
Határidő: f0|7. március l7.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. tájékoztatása alapjánz a határozat |-3. pontjai
automatikusan hatá|yba |éptek a Képviselő-testület döntését kiivetően Q017. máľcius 9-én)' ezek
esetében a végľehajtás további intézkedést nem igényel. A 4. pontban megieliilt' 1.3. pontokban
foglaltak keľet/éves közszolgáltatási szeľződésben tiiľténő átvezetése (szeľződésmódosítás)
folyamatban van.

ravaslat a Budapest VIII. keríilet, Tönő u 15. (Aptźtlty István u 4.) szdru alatti iires telekingatlan
bérbeaddsdra vonatkozó pdlydzat eredményének megállapítdsdra

69/2017. (rrr.09.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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l.) a Budapest VIII. keľület, Tömo u. 15. (Apáthy István u. 4.) szám a|atti,36202 hrsz.-ű, 1205 m'
a|apterületű, üres, onkoľmányzati tulajdonú te|ekingatlan bérbeadására - a 381201,7. (|I. 02.)
szálnű képvise|ő-testti|eti határozat a|apján _ kiíľt nyilvános pźiyźnatot érvényesnek és
eredményesnek nyi lván ítj a.

Fe|elős: Józsefiĺárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. március 09.

2.) megźilapítja, hogy a ptiyázat nyertese a PEDRANO CONSTRUCTION Kft. (székhe|ycím:
1082 Budapest, Pľáteľ u.f9lA. fszt.f|.; cégsegyékszám: 01-09-174128; adőszám: f4378ff6-f-
42; képviseli: Balogh József ügyvezető)

Fe|elős: Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017. március 09.

3.) felkéri a Jőzsefuźtosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 15.
(Apáthy István u. 4.) szám a|atti, 3620f he|yľajzi számu, |205 m, alapterü|etű, üres
telekingat|an bérbeadására kiírt nyilvános ptúyázat nyeľtesével, a PEDRANo
CONSTRUCTION Kft.-vel töľténo bérleti szerződés megkötésére, határozott időre, 2018.
december 3|. napjáig) - a tűzvédelmi előíľások betartása mellętt - anyagfáro.|ás, illewe
felvonulási tertiletként történő hasznosítás tevékenységek céljára, 250.000,- Ft/hó + AFA bérleti
dij + kozijzemi és különszolgáltatási díjak clsszegen.

Fe|elős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 2017. április 30.

4') abér|ő köteles tudomásu| venni, hogy a felújítasok tekintetében bérbeszámítássa| nem élhet, és
költségei megtérítését az onkormányzattő| semmilyen jogcímen nem kéľheti a jogviszony
idotartama alatt és azt kĺivetően sem.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|7 ' március 09.

5.) a jelen határozat 3.)-4') pontjai szerinti bérleti szerződés megkötésének fe|tétele, hogy az
onkormányzat tulajdonźhan źi|ő üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/20| l. (XI.07.) önkoľmányzati rendelet 13. $ (2)
bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (a)

bekezdése a|apjánkozjegyzo elótt egyoldalri kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirását vállalja
a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|7 ' mźtrcius 09.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiizpont Zrt. tájékoztatálsa alapján: a pá|yázat nyeľteséve| 2017.
ápľilis 3-án a bérleti szerződés megktitésre keľült.

Javaslat ax, ,,()nkormdnyzatifeladatellátást szolgólófejlesztések tdmogatdsdľa, tárgyú pdlyózat
benyíljtdsára

90t2017. GV.13.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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l. a helyi cinkonnányzatokért felelos miniszter tilta| az á||amháztartásén fe|e|os miniszterľel
kozösen meghirdetett onkormányzati fe|adatellátást szo|gźúo fejlesztések támogatására kiírt
pá|yázaton indul a Szigolly utca fla és flb szám a|att ta|á|hatő gyermek és fe|nott háziorvosi
rende|ők felújítása céljábó| az ac) pá|yázati alcél - egészségÍigyi fejlesztés _ vonatkozásában
bruttó l 24. 000.000,- F t beruházás i összköltséggel.

Felelős: polgármester
Határido: 2017. ápri|is 13.

2. az onkormányzati fe|adate||źtźtst szolgáló fejlesztések támogatásźta kiírt pá|yázat benyújtásához
összesen bruttó 94.000.000,- Ft saját forrást biztosított az onkormányzat 7160l cím felújítási
e|őirányzatántervezette|őirányzatterhére.

Felelos: polgármester
Határidő: 20t7. április l3.

3. eredményes pźiyźzat esetén vá||a|ja, hogy a támogatásból megvalósu|ő beruházźtst a beľuhiízás
megva|ósításától számított l 0 évig eredeti rende|tetésének megfelelően használja.

Felelős:polgármester
Határidő: 20l7. ápľilis 13.

4. ahatározat 1. pontja a|apján fe|hata|mazza a polgáľmesteľt a pá|yázat benyújtásához szükséges
dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges köItségvetési forrást nem igénylő hiánypótlások
a|áirásźra és a Magyar Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatősága fe|é töľténő
benyújtására.

FeIelős: poIgármester
Határidő: 2017. május 2., esetleges hiánypótlásokat követően azonnal

A Rév8 Zrt. tájékoztatálsa alapjánz A pá|yázat benyújtása hatáľidőben, f017. május f.ápa|
megtiiľtént.

A Pénzĺigvi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: ahatźrozatban foglaltakaf0t7. évi kö|tségvetésľől
szóló 36120|6. (xII.21.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľól szóló |612017. (v.11.)
iinkoľmányzati ľendeletben átvezetésľe keľĺĺltek.

Javaslat a Coľvin Sétlźny projekt keretszerződés kiiziis megeglezéssel tijrténő lezdrósdról szlíIó
me g áI lap o dós mó do sít đs dra

92/2017. (rV.13.)

A Képviselő-testü|et rigy dönt, hogy

l. e|fogadja ahatározat l. számú mellék|etét képező, a,,Corvin Sétány projekt keretszerződés
közos megeg1lezéssel történő lezárasáról szóló mególlapodós 3. számú módosítása,'elnevezésű,
a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-ve| 20|4. szeptembeľ 15.én kötött megállapodás módosítását
tarta|maző dokumentumot és felkéľi a polgáľmesteľt annak aláírźsźtra.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2017. ápľilis 13., határidő aza|áírásra 20l7' ápri|is 30.

2. elfogadja a határozat 2. számű mellékletét képező ,,Ingatlan Csereszerződés II/A',, va|amjnt a
hatźtrozat 3. számű mellék|etét képező,,Ingatlan Csereszerződés II/B', elnevezésű
dokumentumokat és fe|kéri a polgármestert azok a|áitására.



Fele|ős: polgármester
Határidő: 2017 . źtpt||is l3., határidő az aláírásra 201 7. ápriIis 30.

3. a) ahatározat 1. és f. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatbevéte| - önként vállalt
feladat - 11603 círn felhalmozási bevételek - ingat|anok értékesítése - előirányzatát302.7]6,0 e
Ft-tal, a működési bevételek -klszámlázott általános forga|mi adó _ eloirányzatát 66.890,6 e Ft-
tal megeme|i, ezze| egyidejÍi|eg a kiadás - cjnként válla|t feladat - 1l603 cím beruházások
e|óirélnyzatźú 3 69.666,6 e Ft-tal megeme| i.

b) felkéri a polgármestert, hory a 2017. évi költségvetésľő| szó|ó rende|et következő módosításáná| a
határ ozatban fo g l a|takat vegye fi gye lembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a) pont estében 2017. tryrilis 13., b) pont esetében a költségvetési rendelet következő
módosítása

A Gazdálkodási Üwosztály tájékoztatása a|apján: a megállapodás a|áírása hatáľidőben
megttirtént.

A Pénzĺiwi Üeyosztá|v tájékoztatálsa a|apján: ahatározatban foglaltaka2017. évi ktiltségvetésľő|
szőlő 3612016. (xII.21.) iinkoľmányzati rendelet módosításáróI szóló 16/2017. (v.11.)
önkormányzati ľendeletben végľehajtásľa keľiiltek.

Iav as lat a T íĺzfa lfe s té s i P r o g r am mó do s ítás dr a

94/2017. (rV.13.)

A Képviselő-testii|et úgy dönt, hogy a Józsefuárosi Tűzfalfestési Pľogram pá|yźr,ati felhívását, va|amint
annak mellékleteit módosítja ahatározat mellékletét képezo ,,f0|7. évi Tűzfalfestési Pályazati felhívás''-
ra és felkéri a polgármesteľt annak az önkormányzati honlapon és a Józsefuáros lapjában való
kozzététe|ére.

Felelős: polgármester
Határidő: akozzététe| határideje a döntést követő 10 nap

A Váľosépítészeti lľoda tájékoztatálsa alapján: a páilyánati kiíľás az onkoľmányzat honlapján
f0|7. áryri|is 14-én megielent. Az éľdeklődőket a Váľosépítészetĺ lľoda munkatáľsaĺ folyamatosan
tájékoztatjá.Jr.

Javaslat a lirÉsz módosítlÍsdra

9s/2017. (w.13.)

A Képviselő-testü|et úgy dönt, hogy felkéri a polgáľmesteľt, folytassa le a Józsefuáros Kerületi Építési
SzabáIyzatźtró| szóló 66/f007. (xII.l2.) önkormányzati rendelet módosításához sztikséges állami
fóépítészeti e|játást a 38830/3 he|yrajzi számű telek építési helyére és a 74. $ (3) bekezdés előírásainak
kiegészítésére vonatkozóan.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 7. április 1 3'

A Városépítészeti lroda tájékoztatálsa alapján: a ĺóxÉsz módosítási eljáľása folyamatban van' a
Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a 430/2017. (v.22.) számú határozatában a partneľségĺ



egyeztetési szakaszt |ezárta, a dokumentáció az áIlami főépítész részére zárő szakmai
vé|eményének megadása éľdekében 20|7. május24-én átadásľa keľĺilt.

Javaslat háziorvosi szerződés megkötésére

96/2017. (rV.13.)

A Képviselő-testĹi|et úgy dönt, hogy

1. a Trident-Med Egészségi'igyi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségű Társasággal (székhely: 1l41
Budapest, Szilágysom|yő u. 26. fsń. 2, cégjegyzékszám: 07 09 874105, adőszám: 13804385-2-42,
képviseli: Dr. Birkás Dóra ügyvezető) kotott,f0|6. decembeľ 09. napján kelt egészségügyi feladat-
ellátási szerződéstf017 . mźĘus 31' napjával kozös megegyezésse| megszünteti.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: f017. ápri|is 13.

2. egészségügyi feladat-ellátási szerződést köt Dr. Birkás Dóra egyéni válla|kozóva| (székhely: 1141
Budapest, Paskál u. 19., nyi|vttntartási szám: 50996012, adőszám:76809048-1-42) és az ę||źttásért
felelős Dr. Birkás Dőraháziorvossal hatáľozott,20|7.június 0|' - 2026. decembeľ 3I. napjáigtartő
időtartamra ahatározat 1. számű melléklete szeľinti szerződésben foslaltak szerinti tartalomma|.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7 ' mäjus 3|.

3. felkéľi a polgármestert a hatáľozat 1. és 2. pontjaiban meghattrozott szerződések aláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l7. május 3l.

A HumánszolgáItatási Ügyosztálv Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatálsa alapján: Dr. Biľlĺĺs Dóľa
egyéni vállalkozó házioľvossal az egészségĺigyi feladat.ellátási szeľződés aláíľásľa keľült 2017.
május 04-én. A Tľident-Med Egészségĺigyi és Szolgáltató Koľlátolt Felelősségű Táľsaságga|2016.
decembeľ 09. napján ki'ttitt egészségĺigyi feladat-ellátási szerződés 2017. május 31. napjával köztis
megegy ezésse| tö rténő megsziintetése elő készítés ľe keľĺi lt.

Kijznevelési intézmény dtszervezésének véIeményezése

98/2017. (rV.13.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l ) nem támogatj a aYajda Péteľ Ének- zenei A|ta|źtnos és Sportiskola (székhely: 1089 Budapest, Vajda
Péter u. 25-29., oM azonosítő: 03493l) fenntaľtói jogának átadásźú a Konstantinápolyi Egyetemes
Patriarchátus _ Maryaľországi oľtodox Exarchátus (székhely: t055 Budapest, Váci u. 55. V1.,
nyilvántartási szám : 00008 l20 |f) részére a 20 17 /f0 |8. tanévtőI.

Felelős: po|gármester
Határidő: 20|7 . ápri|is |3.

2) felkéri a po|gármesteľt, hogy tájékoztassa a határozat l.) pontjában foglaltakról a Belső-Pesti
Tankeľtileti Kĺizpontot'

Felelős: polgármester
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Határidő: f017 . ápri|is f0.

A Humánszolgáltatási tjgYosztály Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatátsa a|apján: a Képviselő-
testtilet döntéséľől a Belső-Pesti Tankerü|eti Kiizpont igazgatőjátnak tájékoztatása 2017. ápľilis
19-én megtörtént.

Javaslat a Polgúrmesteri Hivatal Szervezeti és Mííkiidési SzabáIyzatdnak módosításdra

10r/2017. (rv.13.)

A Képviselő-testĺilet ligy d<int, hogy

l. jővtlhagyja a Polgáľmesteri Hivatal _ ahatározat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt -

Szervezeti és Működési Szabtiyzatátf017. május 1-jei hatályba lépésse|.

Fęlelős : pol gármester, jegyző
Határidő: 2017. május 01.

f . fęlkéri a po|gármestert és a jegyzót ahatźrozat l. pontja a|apján a Polgármesteri Hivatal egységes
szerkezetb e fo g l alt S zew ezeti é s Miĺ kö dé s i S zab źiy zatának a| áír ás ár a.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. május 0l.

A Jeeyzőĺ Kabinet tá'jékoztatálsa alapján: ahatározzt szerinti szabá|yzat a|áírásra keľült.

Javaslat a Képvíselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mííkiidési SzabdlyzatdróI szóló 36/2014. (XI.06.)
önkormdnyzati rendelet módosítlźsdra

r0s/20r7. (v.11.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a f0I7. mźĄus 1l. napján hatźúyba lépő, a Képviselő{estĺ'ilet
Szervei Szervezeti és Működési Szabályaiľól szóló önkormányzati rendelet hatźiyba lépésével
egyidejűleg

|. azBmberi Erőforrás Bizottsáe

Elnökévé: Zentai oszkár

Alelnökévé: Dr. Ferencz orsolya
Dr. Szilágyi Demeter Gergely
Simon György

Tagstxá: Kaiser József Lajos
Komássy Zsolt Akos
Dr. Erőss Gábor János

Külsős tagsává: Nagy Gáborné
Török Patrik
Máté András
Kis KornéIia
Vámos Andrea
BáIint Gergely
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vá|asztja meg.

Fe|elos: poIgánnester
Hatáľido: 2017. május 11.

2. a Smart City Ideiglenes Bizottság

E|nökévé: Dr. Ferencz oľsolya

Tagjává: Vĺjrös Tamás
Simon Gy9.gy
Komássy Akos
Jakabfo Tamás

vá|asztjameg.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2017. május l l.

3. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szeméIyi változások źúvezetésérő| a szükséges
nyi|vántartźtsokon.

Felelős: jegyzó
Határidő: 2017. május 11.

A Váľosvezetési Ügvosztály Szeruezési és Képvise|ői Iľoda tájékoztatálsa a|apján: a szemé|yi
változások átvezetése a nyilvántaľtásokban megtiiľtént.

ravaslat elővdsdrllúsi jogróI tiiľténő lemonddsra zÁnr tjĺÉs

106/2017. (V.1r.)

A Képviseló-testület úry dönt, hogy

1. a Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefv^árosi Önkormányzat a36|87 hrsz.-,6, természetben az 1083
Budapest, Balassa u. ll. szám a|aÍtj,716 m' a|apterülettĺ, belterületi, kivett |akőház, udvar és gazdasági
épület miĺvelési ágú ingatlant érintő 187.200.000.- Ft-os vételár ismeretében az előterjesztés mellékletét
képező ingatlan adásvételi ügylethez kapcsolódó elővásárlásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. május 11.

2. fe|kéri a polgármestert a határozat |. pontjában meghatározott ingatlant érintő elővásárlási jogról
szóló lemondó nyi|atkoz at a|áírására'

Felelős: po|gármester
Határidő: 2017. május 16.

A Gazdálkodási Ügvosztáty és a Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: a lemondó nyilatkozat aláírása
megtiiľtént,aziigyÍé| a dokumentációt 20|7.05.15. napján személyesen átvette.

A lózsefvdrosi onkormdnyzat 2016. évi költségvetésének végrehajtdsdróI szóIó beszdmolója és a
zdr s zdmadós i r e n de I et-te rv e zete



107/2017. (v.11.)

A Képvise|ó-testi.ilet úry dont, hogy

1. e|fogadja az onkormányzat f0|6. évi költségvetésének végľehajtásáról szó|ó szoveges
beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 1 l .

2. elfogadja az tnkormányzatbehajthatatlan kovetelések hitelezési veszteségként való |eíräsát az
előterjesztés 2. számű me|léklete szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. május 1l.

3. jóváhagyja a f0|6. évi összefog|aló éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés 3. szźlmtl
mel|éklete szęrint.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2017. május l l.

A Pénziieyi Üevosztálv tájékoztatátsa alapján: a határozatban fog|a|tak további intézkedést nem
igényelnek.

rav a s l at a Ve r s e ny ezteté s i S za b óIy zat e lfo g a dds dr a

1tf/20Í7. (v.11.)

A Képviselő-testüIet úgy dönt, hogy

1) a 40120ĺ7 ' (II.02.) száműhatározatátf0|7. május 11-i hatállyal visszavonja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 ' május 11.

2) e|fogadja a hatźrozat mel|ékletét képező, az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon
hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetési szabályokat (Versenyeztetési
Szabá|yzat) 2017 . mźlus 1 1-i hatálybalépéssel.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 1 t.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. tájékoztatása alapján: a Veľsenyeztetési Szabáiyzat
2017. május 1l-i hatályba|épését ktivetően alkalmazĺsľa keriilt.

Javaslat a 248/2013. (VI.19.) szdmú képviselő-testüIeti hatdrozat Galéria negyed kialakítlźsdval
kap cs o lato s mó do s ítás dra

||5120Í7. (v.11.)

A Képviseló-tęstĹilet úgy dönt, hogy a 248ĺf0I3. (VI.19.) képviselő-testĺ'iletihatározat 5. v) alpontjának
helyébe f017 . május lf . napi hatállyal az a|źtbbi ľendelkezés lép:

,,kortárs ga|éria az a|ábbi együttes kritériumoknak felel meg:
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- kortáľs művészeti profilú, azaz a képviselt művészek nagyobb része kortárs művész,

- saját, állandó művészköľre| rendelkezik,

- minimum 5 művészt képvisel,

- á||andó kiál|ítóhellyel rende|kezik, vagy báľmikoľ ľendelkezett, ahol kizárő|ag kortáľs művészetet
mutat be egyéb vendéglátói vagy kereskedelmijellegű tevékenység né|kĹil,

- egy évben minimum 4kiá||ítástrendez nyilvános megnyitó eseményekkel,

- ahét minimum 3 napján nyitva tart'

- ingyenesen látogatható a kiál|ítótere.''

FeIelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2017. május l l.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. tájékoztatálsa alapján: a határozatban foglalt
módosítás a hatálybalépését ktivetően alkalmazásľa keľiilt.

ravaslat a Budapest rózsefvdrosi onkormónyzat 2016. évi gyermekjóléti és głermekvédelmi
fe I ad at ain a k e I I dt ds dr ó l s ruí l ó átfo g ó é rté k e l é s e lfo g ad d s ór a

r20tf0r7. (v.11.)

A Képviselő-testü|et úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest Józsefuárosi onkormányzat 20|6. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai el|źttásáről szóló, a hattrozat mel|ékletét képezo átfogó
értékelést.

Fe|e|ős: polgáľmester
Hatáľido: f017. mź|us 1 1.

A [Iumánszolgáltatási Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat
20t6. évi gyermekjóléti és gyeľmeliľédelmi feladatai el|átásáľól sző|ő átfogő éľtékelés a Budapest
Főváros Koľmányhivatala Gyámĺĺgyi és lgazságügyi Főosztá|y Szociális és Gyámügyi Osztálya
Íe|é20|7. május 18. napján megkĺildésľe kerü|t.

Iavaslat intézmény i beszdmo ló k elfogadásdra

r2r/20r7. (v.11.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Józsefoárosi Egyesített Bĺjlcsődék 20|6. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Fele|ős: poIgármesteĺ
Hatáľidő: 2017. május l l.

2. e|fogadja a Józsefuárosi SzociáIis Szo|gáltató és Gyermekjóléti Kozpont2016. évi tevékenységéről
szóló beszámo|óját.

Felelős: polgáľmester'
Határidő: 2017. május l1.

A Humánszolgá|tatási Ügvosztá|y tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testiilet döntéséľől az
intézmén1v ezetők tájékoztatálsa megtö ľtént.

A beszámol ő |ezźrva: 2017 . mź|us 26-án.
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Beszámo|ó a két ülés kozötti fontosabb eseménvekről

Tiszte|t Képvise|ő-testület!

A két tilés köziitti fontosabb önkoľmányzati eseményekľől az a|ábbijelentést adom:

2017. május 3-5.
Testvéľváľosi látogatás Kassáľa. A Józsefváľosĺ Onkormányzat
delegációjának tagiaként ľészt vett a programon Sántha Péteľné
alpolgáľmesteľ, I)udás Istvánné és Komássy Akos képviselők.

2017. május 9.

Nokia Skypaľk nyitóünnepség, az eseményen kösztintő beszédet
mondott Szijjártó Péteľ kiilgazdasági és külügyminiszter. Äz
Onkoľmányzatot Sára Botond és Egry Attĺla alpolgármesterek
képviselték.

2017. május 9.

2017. május 11.

i:.
!Eľtékek Európája Konferencĺasoľozat: Szent II. János Pál Pápa és

ia Keľesztény Európa Megújulása konferencia a Pázmány Péteľ
lKatolikus Egyetemen, az eseményen jelen volt Sántha Péterné

A Dankó utcai sportudvaľ szezonnyitó ünnepsége, a megielenteket
Sántha Péteľné alpolgármesteľ ktiszłintiitte.

2017. május 11.

III. Józsefváľosi Rendvédelmi Nap a Szenes téľen.

2017. május 13.
VIII. Ludovika Fesztivá| az orczv Paľkban. az eseménven Sáľa

l !E'*|Á|'h^|.'.l. No^io o E.i''nai ITŕi Śíĺlła*1}ran or acomÁnlran iafu
i20'-7. május 13. 

i;;ilš;-";.Iäpo,ä'iläjp"Ěi',."š.ä.. 
..*. '. J-*" 

i

i

iii
i Refoľmáció em|ékévének alkalmából létľehozott k?iztéri insta|láció !

. i átadása a Kálvin téľen. Ünnepi ktisztintőbeszédet mondott Balog ii2017. május 15. i;:,;;'_ ^-_ ^ 
-..^-. 

^-!!'ł^-_A^^|- *:-:^-4^.^ .- Ä.r.^.*:.''-^4^4:iZolltńn, az embeľi eľőfoľľások miniszteľe, az Onkoľmányzatot:

Civilek a
volt Egry

Palotanegyedéľt F.óľum a Hl3-ban' a pľogľamon jelen
Attila alpolgáľmesteľ és Szilágyi Demeteľ képviselő is.

i lll. Jozselváľosr l(endvedelml Nap a szenes teľen. iii
iiii
iVIII. Ludovika Fesztivál az orc41 Paľkban, az eseménYen Sáľa i

i 

*:* "*:":ouo"'serte a Jozs"*: 
l 

*u:'-t^l 
;

!

lEm|ékhelyek Napja a Fiumei Uti Sírkertben' az eseményen jelen i

lvolt Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ. 
i

i

--._--*--i

.Ę'-@b
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2017. május l6.

:

:

; Amerikai de|egáciĺ.l ĺilgaĺ|ása a Polgármcsteri |livaĺa|llan' Szi|ágyi
! Demeteľ képvisc|ő ĺaľĺo1t c|őadást az Onkoľm ányzat míiktidósćľĺí|.

20l7. május t6.

Az Egységes Magyaľoľszági lzrael.ita llitkłizsćg
szeretetszolgá|atának Adománybo|t megnyitó ünnepsége a Baross
utcában. Az esemónyen kösztintőt mondott So|tész Mik|ós
á|lamtitkáľ, Kiivcs S|omó vezetíĹ rabbi és Sáľa Botond
alpolgáľmester.

i

i :rsztambul Küciikcckmece kerületéből érkező testvérvárosi
i20t7. május 17. idelegáció fogadása Jĺízsefváľosban. A Magdolna ncgyedi bejáráson

i Soós Gytiľgy bizottsági elntĺk kíséľte a delegációt.
i

ii.i. 
i Sokszíníĺ Józsefváros - I{íd a kultúľák kiiziitt ľendezvény a Telekif0|7. máius 20.

. 
i Sokszíníĺ Józsefváros - I{íd a kultúľák kiiziitt ľendezvény a Telekiif0|7. május 20. 
itéľen, a pľogramot Sáľa Botond alpolgármesteľ nyĺtotta meg.

20t7. május20-2!. Múzeumok Majálisa fesztivá| a Múzeumkertben, kösziintőbeszéd et
mondoĹt Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ.

t,,,,

i
i

i20|7. május 27. 
i

!i

III. Bródy-piknik a Pol|ack Mihály téren, az eseményen jelen volt
Egry Attila alpolgáľmesteľ.
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2017 . év átmenetiIeg szabad pénzeszköz lekötése 2017.04,'29-2017 ,o5.29. időszakban

Bank futamidő Lekötés
értéknapia

Lekĺités lejárata Osszeg

0
lekötve összesen Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 0
Kamatozó kincstárjegy 2 000 000 000
áĺ|ami hozzájárulások folyószám|a KH bank 166 032 753
hĺvata|fizetési szám|a egyenleg KH bank í63 96í 854
fizetésiszám|a egyenlege KH bank 5 063 969 994
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