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Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!
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Polgáľm este ľi tájékoztatő

a201'5. április 16.i
képviselő.testiileti

ĺilésre

,,(l) Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatőja a
|ejźrt határidejű testületi határozatok végrehajtásárő|, az e|óző képviselő-testĺileti ülés óta tett

fontosabb intézkedésekĺől, a jelentősebb eseményekľől és az önkormányzati pénzeszkozok
átmenetileg szab ad ľendelkezésű részének pénzpiaci jel legű lekötéséről.''

(az SZMSZ 17. s (1) bekezdése alapján)

i



|ájékoztatőa|ejźrthatáridejűképviselő-testiiletihatáĺozatok
végrehajtásáľó|

Tisztelt Képvĺselő-testíilet !

A lejáľt hatáľidejÍĺ képviselő-testĺileti határozatokvégľehajtásárőň az atábbi
jelentést adom:

Javaslat diintések meghozataldra a HVT I ľehabilitóciós teriłlet vag)ongazdálkodlźsí
fe lad at aiv al kap cs o lat b an

154t2014.(vm.27.)
A Corvin Sétĺány Program |eztrásźwa| és elszámolásával kapcsolatban a Képviselő-testtilet, mint a
Corvin Sét.ány Kft. többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. hoz'zá|érul a Coľvin Sétany Kft. jogutód nélkiili, végelszámolással töľténő megsziintetéséhez
ą,','a1., how a végelszámolás kezdőn apja: 20 I 5 . április 0 1 .

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 20 14. augusztlls 27 .

2. hozzÁjátu|, hogy a taggýlés a Corvin Sétrány Kft. jelenlegi üg;ľezetőjét, Tatfu Tiboľt vźůassza
meg végelszamolónak. A végelszímoló diiaz.ásban nem részesiil.

Felelős: polgĺáľmester
Határidő: 20 14. augusńls f7 .

3' hatźLrozat 1. pontja miatt, a végelszámolás törvényben meghatĺározott befejezése éľdekében,
hozz'źĄ áł.u1- ahhoz, ho gy
a) a Tĺáľsaság az 5/2014. (Vtr. l4.) számű taggytĺlési hatźrozatátban rögzitett, a Taľsaságnak a

Futureal Delta Kft. tagirányź"ŕian jelenleg összesen f75.089.2f0 Ft összegű kamatmentes tagi
kölcsöntaľtozźtsátbći az 5l20I4. (vil. 14') számú taggýlési hatáĺozat a|apján a Táľsaság
3.500.000 Ft összegű tagi kölcsönt 2014. szeptember 15-ig visszafizessen a Fufuľeal Delta
Kft. tag szźtmáĺa.

b) a Tarsaság 2015 . március 3 1 . napjálig kifizesse az Ori<ormźnyzat źital kiszźmlźr:ott 2013 . és
2014. évi közteľüIet hasznźiati díj iisszegét, azaz35.I81.392 Ft+AFA összeget.

c) az a) és b) pont szerinti összegek folyósítását követően, a Társaság a szabad pérueszközéből
80.000,0 e Ft összegĺĺ tagi kölcsönt 2014. szeptember 15-ig visszafizessen a Futuľeal Delta
Kft. tag részéte.

Felelős: polgĺármester
Hatĺáľidő: 20 14. augusńls 27 .

4. kezdeményezi azOnkornányzat és a Corvin Séüány Kft. között létľejött,2008' december 07.
keltezésiĺ' 

',Yáů|a|kozátsi, 
Hasznosítási és Üzemeltetési Megállapodás a Coľvin Sétĺány, a Corvin

Köz és a Kapcsolódó Közutak kivitelezésével kapcsolatos építésĹszerelési munkák elvégzésére,
és a Corvin Sétĺány, a Coľvin Köz, Kapcsolódó Közutak és Egyéb Közutak hasznosítĺásara és
üzemeltetésére" táĺg1rí megállapodást közös megegyezéssel tcirténő megszüntetését 20|4.
december 3l. napjával.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. augusztvs 27, a szerződés aláirása az orkormányzat részérol legkésőbb 2014.
szeptember 30. napja.



5. a) ahatfuozat 4. pontjźhan rögzíteÍt Megállapodás közĺjs megegyezéssel töľténő megszüntetésével
az onkoľmányzat visszaťlzet a Tfusasźry rész&e 2OL5. március 3 1. napjáig 2o4.t66.667 Ft+ÁFA
cisszeget (időarányosan visszajáľó közterület használati dij) kĺiĺerület használati díjjal történő
elszámolás jogcímen.
b) az a) pontban foglaltak teljesítése érdekében előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt
feladatként 20|5, évre f59.291,7 e Ft összegben, áfa visszatériilés terhére 55.125 e Ft összegben
és az Önkormźnyzat saját bevételeinek _ adóbevételi többlet, felhalmozási bevétel _ és azönként
vállalt feladatok kiadási megtakarítása terhéľe 204.166,7 e Ft összegben.
c) felkéri a po|gármestert, hogy a 2015. évi kŕi|tségvetés teľvezésénél az e ponthan fog|a|takat
vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a-b) pontokban foglaltak esetén 2014. auguszas 27., avisszaťlzetés 2015. máľcius 31.
napjźńg, c) pontban foglaltak esetén a20|5. évi költségvetés készítése.

6. hozzájárul ahhoz, hogy a határozat 5. pontja a|apjźn megflzetett összegből a Társaság
19| .589 .f20 Ft összegíĺ hátľalévő tagi kölcsönt 20|5 . március 3 l -ig visszafizeti a Futureal Delta
Kft. tag számttra és ezzel a tagi kölcsön teljes összege visszafizetésre keľülne a Tráľsaság áůta| a
Futureal Delta Kft. tagrészére.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. augusztlls 27 .

7. fe|hata|mazza az Ollkormźnyzat képviseletében eljríró fu|ajdonosi képviselőt, hogy a Coľvin
Sétĺány Kft. taggytĺlésén ezen hatźrozatban foglaltak szerint képviselje az Önkormányzatot és a
szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: tagg;nĺlés napja

8. a) 2015. január 01. napjától a Corvin Sét^ány Kft. által végzett, a Megállapodásban rögzített
feladatokat aJőzsefvźtosi Közterület-feliigyelet és Vłáľostizemeltetési Szolgálat látja el.
b) felkéri a polgáľmestert, hogy a 2015. évi költségvetés készítésekoľ vegye figyelembe az a)
pontban foglaltakat.

Felelős: polgáľmester, Józsefuáľosi K<jzterület-feliigyelet és Vĺĺrosiizemeltetési Szolgálat
igazgatőja

Határiđő: a) pont esetén 2015. januźlr 0l ., b) pont esetén 2015 . évi költségvetés tervezése

A GazdáIkodási ÜgvosztáIv táfiékoúatása alapján: ahatározatban szeľeplő204.|66.667 Ft+ÁFA
összeg Coľvin Sétány Kft. ľészéľe töľténő visszafizetés érdekében az ÜgyosztáIy a
teljesítésigazotást 2015. máľcĺus 18. napján elkészítette és továbbította a Pénzĺigyi Ügyosztáty
fe|é kiÍizetés céIjából. A taggyű|és taggyűlésen kívĺil hozott hatáľozat foľmájában dłint a
végelszámolás megindítĺĺsa éľdekében szĺikséges diintésekľől a határozat 7. pontjában
foglaltaknak megfelelően.

A Pénzĺigvi Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: a hatátozat8. pontjában fog|altak a 2015. évĺ
kłiltségvetésľől szóló 612015.g'.20.) łinkormányzati ľendeletben szeľepelnek

Á' Józsefvárosi Váľosüzeme|tetési Szoleálat tájékoztatálsa alapján: hatátozat 8. pontjában foglalt
feladatel|átást 2015. január |-jétő| a Szolgálat megkezdte.

Javaslat,,ÉLETMENTÓ PONT, kíalakí,tlźsdľa

2s012014. cxtr.o4.)
A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy



1. kijelöli a 35315 he|yrajzi szämű, természetben a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 1 8. szám alatti
ingatlan kiilső és belső kerítés közötti területét ,,ELETMENTO PONT'' Ĺizemeltetésére,20L4.
december 16. és 2015. februáÍ 28. közötti időtartamra, mely feladat e||źtásfua a Józsefuárosi
Közterület-feltigyelet és Vĺĺrostizemeltetési Szolgálatot (2015. januĺáľ l-jétől jogutódja
Józsefuáľosi Vĺárosüzemeltetési Szolgálat, továbbiakban: Szolgálat) jelöli ki.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. decembeľ 16.

felkéri a polgármesteľt, hogy kössön megállapodást a Józsefuarosi KözösségiHźnak Nonprofit
Kft-vel a 35315 he|yrajzi szálmű ingatlan hasznźiatźra, annak érdekében, hogy a területet a
Szolgálat,,ÉLETIlmNTo PoNT''-ként üzemeltesse az 1. pontban meglatfuozott időszakban.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2014. decembeľ 16.

önként vállalt feladatként a rendkívĹili téli időjáľási viszonyok során jelentkező fe|adatok
eĺliźfiźsára 8.000,0 e Ft-ot bizosít egyszeri kiadásként.

Felelős: polgármester
HaŁíridő: 20|4. december 4.

a) ahatáĺozat3. pontjában foglaltak miatt azÓnkormanyzat kiadás l1107-01 cím működési cél és
általános tartalékon beliil a rendkívüli események miatti költségek mĹĺködési céltartalék _ önként
véů|a|t feladat _ e|őirányzatárő| 4.942,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - önként
váů|a|t feladat _ működési finanszíľozási kiadáson belül az irźnyitőszervi üámogaüásként
folyósított trámogatás kiutalása e|ólrányzatára a Józsefuárosi Közterii|et-felügyelet és
Vĺáľosüzemeltetési Szolgálat ,,ÉLETN'ENľó poNľ'' üzemeltetési és köĺerület ellenőľzés
költségeinek támogatása címén.
b) a Józsefuaľosi K<jzteľület-feliigyelet és Városüzemeltetési 80101 cím Szolgálat - önként vźú|a|t

feladat _ működési finanszírozási bevételen belĺil az irźnyítőszewi tźtmogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án történő jőváiĺása e|őltźnyzatźtt és a kiadás dologi eloirźnyzatát
céljelleggel megemeli ahatźlrozat I. számű mellékletében felsorolt feladatok és költségek címén.
c) előzetes kö'telezettséget vállalt a 2014. évi a rendkívüli hideg időjĺáľás miatti intézkedések
feladatainak költségei céltaľtalék szabadmaradványaterhére 3.051,1 e Ft összegben az előre nem
tervezhető költségek tarta|éka címén.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a)-b) pont esetében 2014. december 04., c) pont esetében a 2015. évi költségvetés

tervezése

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a20I4. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál
és a 2015. évi költségvetés teľvezésénél a határozat 4. pontjábarl foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hlatáĺidő: 20 1 5. februáľ hó

felkéľi a Kisfalu Kft. tig1rvezetojét, hogy a téli időszakra _ 2014. december 16. és 2015. március
01. kö,zötti időszakra _ az Önkormányzat tulajdonában lévő haszĺlált olajľadiátorokat és
fiĺtőberendezéseket a Józsefuáľosi Közterület-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat részére
bocsĺíssa rendelkezésre, hogy a Szo|gźůat azokat a lakosság részére rendkívĹili hideg időjárás
esetén átmeneti hasznźůatb a adj a.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatráridő: 2014. december 16.

)

J.

4.

6.



7. felkéľi a Jőzsefuárosi Közterület-feltigyelet és Vaľosüzemeltetési Szo|gáńat igazgatőját, hogy
készítsen áúadás-áúvételi jeryzőköĺyvet az olajradiátorok és a fiĺtőberendezések lakosság részére
töľténő źúadás-źúvétele kapcsĺán, mely tartalmazzfl a visszavétel időpontját valamint azt,hogy az
átvevő teljes anyagi felelősséggel taľtozik a berendezések nem rendeltetésszeru hasznźtlaĺából
adódó káľokért, valamint, hogy az Önkormányzat a berendezések rendeltetésszerťi hasznźiata
soľán keletkezett kźtokért felelősséget nem vállal.

Fęlelős: Józsefuárosi Közteľület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat igazgatója
Határidő: 2015. februźr 28.

8. felkéri a polgáľmestert' hogy a 20|5 március havi rendes képviselő-testiileti iilésre készítsen
tźĘékoztatőt a rendkívüli téli időjárási viszonyok során elvégzettvédekezési feladatokról, megtett
intézkedésekľől, és a rendelkezésre bocsátott források felhasználásáról.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 20 1 5 március havi rendes képviselő-testtileti ülés

A Józsefvárosi Váľosüzemeltetésĺ Szolgálat' a Jewzői Kabinet és a Kisfalu Kft. tájékoztatása
ul" Élätmento Pont míÍkiidésével kapc.ď"t* tájékoztatől a
Képviselő-testület elé beteľjesztésľe keľĺilt.

A Pénzüwi Üeyosztálv tájékoztatálsa alapján: a határozat 4. c) pontjában fog|attak a 2015. évi
ktiltségvetésľől szóló 6ĺ2015. (tr.20.) önkormányzati ľende|etben szeľepelnek, a felhasználás
elszámolásárĺóI a Képviselő.testĺilet a20|5. máľcius 19-ĺ ülésén tájékoztatátst kapott.

Javaslat a 2015. éví Díszpolgúri cím, rózsefvdrosi Becsiiletkereszt, róaefvdrosért, Jó Sport
és az Ar any ko s zo r ú kit iint e t é s e k ado mdny o zás ára

1 7-3 4/20 1 5. (II. 1 9.) szdmú hatdrozatok

17t2015. (tr.1e.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy Díszpolgári Cím kitĺintetést 2015. évben Kovács Ákosnak
adomźnyozza.

Felelős: polgáľmester
Haüáridő: 2015. február 19.

r8/201s.(tr.19.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Józsefuáľosi Becsületkeľeszt kitüntetést 2015. évben Wieszt
Ferencnek adomźny ozza.

Felelős: polgármester
Hatőridő: 20 l 5. februĺáľ 19.

19t2015. (tr.19.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Józsefuárosi Becsiiletkereszt kittintetést 2015. évben Nyrĺľi
Gyulának adomźnyozza.

Felelős: polgármester
Hatándő: 20 15. február 19.

20t20r5. (tr.1e.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Józsefuĺáľosi Becstiletkereszt kitiintetést 2015. évben Dr.
His stek Józsefnek adomźny ozza.



Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. február 19.

2U201s. (tr.19.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Józsefuárosi Becsiiletkereszt posztumusz kitiintetést 2015.
évben Buffo Rigó Sándoľnak adományozza.

Felelős: polgáľmester
Hatríridő: 2015. február 19.

22/2015. (tr.19.)
A Képviselő-testĺilet rigy d<int, hogy a Józsefuároséľt kitiintetést 2015. évben Dr. Henczeľ Erzsébetnek
adományozza.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. februĺáľ 19.

2s1201s. (tr.19.)
A Képviselő-testĺilet rigy dönt, hogy a Józsefuárosért kitiintetést 2015. évben a Társak a Teleki Térért
Egye sületlrek adomźny ozza.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. februĺár 19.

24t201s. (tr.19.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Józsefuároséľt kitüntetést 2015. évben a,obudai Egyetem
Bĺánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának adomźnyozza.

Felelős: polgráľmester
Határidő: 20 15. február 19.

2st20ts. (tr.1e.)
A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy a Jó Sport kitiintetést 2015. évbęn Ba|ázs Kľisztiĺánnak
adomźnyozza.

Felelős : polgĺármesteľ
Hatźridő: 2015. februáĺ 19.

26/201s. (tr.19.)
A Képviselő-tęstiilet úgy dönt, hogy a Jó Sport kitiintetést 2015. évben Mihály Tiboľnak
adományozza.

Felelős : polgĺármester
Hatáľidő: 20 15. februĺáľ 19.

27/201s. Gr.19.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Jó Spoľt kitiintetést 2015. évben Rebicek Geľđnek
adomźnyozza.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5. februfu |9.

28t201s. (tr.19.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Jó Spoľt kitiintetést 2015. évben a Losi Sakkszakkör és
diáko l impiai c sapatnak, mint szeľve zetnek adomźny ozza.



Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. februaľ 19.

29t20ts. (tr.19.)
A Képviselő-testĺilet rigy dönt, hogy az Aranykoszorú kitĺ'intetést 2015. évben a Michelin Hungária
Kft-nek adományozza.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 19.

30t2015. Gr.19.)
A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy az Aranykoszorú kiti.intetést 2015. évben a Molnáľ és Fia
Ruhatisztító Szalonnak adomtnvozza.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. febľuár 19.

31ĺ2015. (tr.19.)
A Képviselő-testiilet úry dönt, hogy az Aľanykoszorŕl kitüntetést 2015. évben a Dodi Kft-nek
adományozza.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2015. februźtt 19.

32ĺ2015. (tr.19.)
A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogĺ azAranykoszoru kitiintetéstzDls. évben Sas Péter Tiborné és Sas
Illatszernek, mint vállalkozásn ak adomźnyozza.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. februráľ 19.

s3t20rs. (tr.19.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az Aranykoszoru kittintetést 2015. évben aDőczi és Csepeli Bt-
nekadomźnyozza.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20l5. február 19.

s4t201s. (tr.19.)
A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

6. a Díszpolgáľi Cím, aJózsefuárosi Bęcsületkereszt, aJózsefuárosért és a Józsefuárosi Aranykoszoru
kitiintetést dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ adja át.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2015. februĺĺr 19.

7. a f015. évi Díszpolgĺáľi Cím, a Jőzsefvárosért kitĺintetés, a Józsefvríľosi Becsületketeszt, a
Józsefuárosi Aľanykoszoru és a Jó Spoľt kittintetések źúadásárafD|S. mźrcius l9-én keriil sor a
Budapesti olasz Kulturintézetben.

Felelős: polgáľmester
Hatráridő: 20|5. február 19.

8. felkéri a lőzsefvźrosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft. üg1rvezetőjét a hatźttozatbaĺ foglalt
kitĺintetési ünnepség megszeÍyezésére és lebonyolítĺási feladatok e||źúźsźtra.



Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 15. februĺár 1 9.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály és a Józsefváľosi Kłiziisséei Házak Nonpľofit Kft.
tá'jékoztatálsa alapján: A kĺtüntetések átadására 2015. máľcius 19-én keľült soľ a Budapesti
olasz Kultúľintézetben. Á' Díszpolgáľi Cím, a Józsefvárosi Becsĺĺletkereszt, a Józsefváľoséľt és a
Józsefváľosi Aranykoszoľú kitüntetéseket Dľ. Kocsis Máté polgármester adtaát.

Javaslat a Bárka Józsefvdrosi Színhózi- és Kulturdlís NonproJit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi
döntés e k meg hozataldra

35t201s. (tr.1e.)
A Képviselő-testiilet, mint a Báľka Józsefüárosi Színháni- és Kulturális Nonprofit Kft. egyszemélyes
fulajdonosa úgy dönt, hogy

1. a Bárka Józsefuárosi Sziltházi- és Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiľatát az a|źlbbiak szerint
módosítja:
a) atagotterhelő pótbefizetés méľtéke a 150.000.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
b) a pőtbefizetés elľendelhetőségének gyakorisága: évente két alkalommal
c) a pőtbeťlzetés telj esítésének módj a: pénzbeli hozzájánulźs
d) apőtbefizetés iitemezése: egy összegű befizetés
e) apőtbefizetés teljesítésének hatĺáľideje: apótbeťlzetés elrendelését követő 30 nap.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2015. februfu 19.

2. a Bĺáĺka Józsefuárosi Szíllházi- és Kulturális Nonprofit Kft. saját tőkéjének rendezéséhez
pótbefizetésként l 00'000.000 Ft összeget biĺosít.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a pőtbeťlzetés hatĺárideje 2015 . mércius 19.

3. a Bĺárka Józsefuarosi Színhźz,i- és Kulturális Nonprofit Kft. törzstőkéjét veszteségľendezés miatt
3.000.000 Ft-raszáilítja le. A tag törzsbetétének méľtéke atĺőke|eszźůlítást követően 3.000.000 Ft.

Felęlős: polgármester
Hatĺáridő: 20 1 5. február 19.

4. felkéľi a Bárka JózsefuáľosiSzínházi- és Kultuľális Nonproťlt Kft-taza|apítő okirat módosításával
és a törzstőke |eszźů|itásźnal kapcsolatos dokumentumok benýjtásfua a Cégbíróság felé.

Felelős: ugyvezető
Határidő: 2015. februźn 28.

5. a tźtmogatás igénybevételéhez kapcs otődő egyeztetésektől fiiggően fe|hata|mazza a polgáľmestert
és a Társaság ĺigyvezetójét a Miniszterelnökség felé, a támogatźts igényléséhez sziikséges
dokumentumok benyújŁásáľa.

Felelős : polgáľmeste t, ĺjlg1u ezetó
Hatáľidő: 2015. február 28.

6. A Képviselő-testiilet megerősíti azon éúlźsfog|a|źsát, hogy a Bárka Sznhźz továbbľa is
Józsefuárosban működjön és felkéri a polgármesteľt a további intézkedések és tĺáľgyalások sorĺáĺl
ezen elvi döntés figyelembe vételére.



Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. február 19.

A Gazdátkodási Üevosztálv táłjékoztatálsa alapján: a támogatás igénybevételéhez szůikséges
adatlapot 2015. március 27. napján továbbították a BelĺigymÍnisztérium felé. A Táľsaság
ĺigyvezetője benyújtotta a Cégbíľóságra a hatź'ľozat 1. pontja szeľinti alapító okiľat módosítást
2015. márcĺus 12. napján' mely a|apján a Cégbíľóság bejegyezte a vá|tozásokat. A tiiľzstőke
|eszállításáľa vonatkozó eljáľás megindult, a Cégkiizlönyben 2015. máľcius 22. napján
közzététe|r e keľĺilt az er r e vo natkozó felhívás.

A Pénzüevi Ügvosztálv tájékoztatátsa alapján: a határozat 1. pontjában foglaltak a 2015. évi
költségvetésľő| szólĺó 6|2015.g'.20.) łinkoľmányzati ľendeletben szeľepelnet a2. pontban foglalt
pótbefizetés 2015. máľcius 20-án elutalásľa kerĺilt.

Javaslat a Jóaefvdrosi onkoľmónyzat 2015. évi költségvetésérdl suíhj iinkoľmányzatí
rendelet elfogaďúsdra

38/20ls. (tr.19.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

3. a) az onkormányzat a gyorsszo|gźiati, karbantartási feladatok fedezetéľe négy évre 20|6. januźr |-
jétő| e|ózetes köteĺezettséget vállal, évente bruttó 342.410 e Ft-rą 2019. június 30. napjáig bruttó
I7I,205 e Ft ö'sszegben, melynek fedezetéül azOrlkotmźnyzat saját bevételét jelöli meg.

b) felkéri a polgáľmesteĄ hogy a kö'vetkező évek költségvetésének tervezésénél az a) pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: azonna|, b) következő évek költségvetésének elfogadása

A Kisfalu Kft.. tńjékoztatása a|apján: a kiizbeszerzési eljárás előkészítése megtöľténto a
közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátĺó cég felé a dokumentumok továbbítĺĺsľa keľültek, az
eljáľást indítĺí felhívás és az aján|attéte|i dokumentáció teIvezetének tisszeá|lítása folyamatban
van.

39t201s. (tr.19.)
A Képviselő-testiilet úry dönt, hogy

|. az źů|amháaarástő| szó|ő f0I1. évi CXCV. töľvény f9/A. $-a a|apjźn az előteľjesztés 6. számtl
mellékletében foglalt taľtalommal źů|apitja meg az adósságot keletkeztető ügyletekhez töľténő
hozzáĘáru|źls részletes szabźůyairő| sző|ő 35312011. (xII.30.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése
szeľinti bevételeket, és a Magyaľorczźry gazdasźryi stabilitásáról szóló 201I . évi CXCIV. törvény 3.

$ (1) bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő ťlzetési kötelezettségeinek a
2015. évi és az azt követő 3 évre vátrható összesét.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. február 19.

2. a lakossáry részéró| felmeľtilő illegális szemétszźi|ítás díja a Jőzsefvźrosi Vĺárosüzemeltetési
Szo|gźiat ktilön szabá|yzatában megállapított önköltség+S%o, me|y bevétel az intézmény sajźú
működési bevételét képezi.

Felelős: polgáľmeste1Jőzsefváĺosi Váľostizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hatźrido:. folvamatos
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4. a) azonkormányzat aJőzsefvárosi Egészségügyi Szo|gźiatta|határozat|an idejű megállapodást kĺit
az onkormányzat irányitáĺsa a|á tatoző intézmények foglalkoztatottjainak _ közfogla|koztatás
kivételével - foglalkozás-egészségtigyi ellátásának binositźtsára azza|, hory a Józsefuárosi
Polgármesteri Hivatal esetében a Józsefuárosi Egészségtigyi Szolgálat 20|5. június 01. napjától
bixosítj a az e||źttźtst.

b) az onkoľmányzat taĺtős működési kötelezettséget vállal az a) pontban foglalt feladat
tźtmogatźsźra vonatkozóan, melynek összege évente 4.000 e Ft, fedezete az Önkoľmányzat saját
bevétele.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a következő évek költségvetésének teľvezéséné| az a)-b) pontban
foglaltakat vegye figyelembe.

d) felkéľi a polgáľmestertaz a) pont szerinti megállapodás a|áirására.

e) felkéri a jeryzőt a Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal foglalkozás-egészségügyi e||áłtásźtra a
CsaládgyógyAsz Oľvosi Szolgáltató és oktató Bt-vel megkötött szerződés 2015. május 3l.
napj źr a történő fe lmondására.

Felelős: a)-d) esetén polgármester, e) pont esetében jegyző
Határidő: a)-b) pont esetén 2015. februátr |9., c) pont esetén a mindenkoľi költségvetés elfogadása, d)
pont esetébenf0I5. februáľ 28.' e) pont esetében20|5. március 12.

5. a) a Polgáľmesteri Hivatal minőségiranyítási audit folytatása érdekében a 20|6-2017. évekľe
évenként bruttó 889 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéu| az
Önkoľmány zat sajéŃ működési bevételét jelöli meg.

b) felkéri a polgáľmestert, hogy a következő évek k<jltségvetésének teľvezéséné| az a) pontban
foglaltakat ve g}e ťrgyel embe.

Felelős: polgĺĺľmester
Hatĺáľidő: 20 L6-20|7 . évek költségvetésének elfogadása

6. a Szźuados út 14. szátm a|atti Piýpang óvoda tervezői míĺvezetésének fedezetére a2016. évi
költségvetés terhére 2.527 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vźi|a|, melynek fedezetéül a
felhalmoási bevételeket jelöli meg.

Felelős : polgrármester
Határido: 20L6. évi költségvetés elfogadása

7. az otlkotmányzat a BRFK-val adományozźsi szprzÍldést köt a VIII. keľületi Rendőrkapitányság
3.500 e Ft működési tĺámogatásának biĺosíĺásĺáľa és felkéri a polgáľmestert a szerződés a|áírźsźra.

Felelős: polgĺáľmesteľ
Hatĺáľidő: 2015. február 25.

8. a) jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező az onkormányzat20|5. évi közbeszerz'esitervét
és felkéri a polgáľmestert annak a|áírźsára.

b) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az a) pont szerinti közbeszerzési terv honlapon történő
megielentetéséről.

Felelős: a) pont esetében polgiírmester, b) pont esetében jegyző
Hatĺáľidő: 2075. februźtr 25.

A Józsefváľosi Váľosiizemeltetési Szoleálat tńjékoztatálsa alapján: ahatározat 2. pontja szeľinti
tevékenységet lakossági igény bejelentése (és nem illegális szemétszáIlítás észlelése) alapján
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|omhul|adék' építési tiiľmelék vonatkozásáhan |áú1á.k el, a Szolgálat módosításokkal egységes
szeľkezetbe foglalt alapító okiľat Magyaľ Allamkincstár ár|ta| tiirténő töľzskiinyvi
nyilvántaľtásba vételét kiivetően.

A Humánszolgáltatási Üqyosztálv tájékoztatálsa alapján: 4. pont a) és d) alpont: A Józsefuárosi
Egészségĺigyi Szolgálattal foglalkozás-egészségiigyĺ ellátás tárrgyában 2015. június 01. napjától
határozat|an időľe kłitendő szeľződés előkészítése megttĺľtént. A 4. e) alpont: A Családgyőgyász
oľvosi Szolgáltató es oktató Bt-vel megkiitiitt szenődés 2015. február 26. napján 2015. május
3|. napjáľa fe|monĺ|ásľa keľĺi|t.

A Jeevzőĺ Kabinet tájékoztatálsa alapján: a hatáľozat 7. pontja alapján z adományozási
szeľződés a BRFK részére aláírás cé|jából továbbításra keľĺĺlt. A' határozat 8. pontja alapján a
kőzbeszerzési teru a honlapon ktizzététe|re keľĺilt.

A Pénziĺwi Üeyosztálv táłjékoztatálsa alapján: a f0|5. évi kiiltségvetésľől szőiő 6t2015.(tr.20.)
tinkoľmányzati ľendelet elfogadásáva| teljesiĺlt. Á. pénzügyi te|jesítések évktizben valósulnak
meg.

A llĺlíVtelepen elhelyezkeďő lakdsok ěs nem laklűs cétjlÍra szolglÍló helyiségek
eliďegenítésével kapcsolatos döntések meg hozatala

4tĺ20|5. (tr.19.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) a2l7l20l4. (XI. 05.) számú hatźrozat 3.) pontját módosítja, úry hogy aza.)-o.) alpondaiból tö,rli a

,,... ajelen batfuozat4.) pontjában foglalt koľrekció a|ka|mazásá*al...'' szövegrészt.

2.) a2|712014. (XI. 05.) szímú hatźrozat 4. pontjáú visszavonja.

3.) a2I7/2014. (XI.05.) számú batátrozat 5. pontját aza|źbbiak szerint módosítja:

jőváhagyja a Kisfalu Kft. telekhatĺáľ rendezési javaslatźú, egyrittal tulajdonosi jogainak gyakorlása
keretében hozzźĄźtru| a telekalakítĺíshoz az alábbiak szerint:

- A Budapest V[I. Lokomotív ll.2. szźlm alatti (hľsz: 38818/37) ingatlanhoz a köZterĹiletből

-111"0 m, terület csatolásľa kerül a 38818/20 hrsz-ú közterület terhéľe.

- A Budapest VilI. Lokomotív ll.4. szźlm alatti (hľsz: 38818/36) ingatlanhoz a közerületből
-106,0 ľnj terulet csatolásľa keriilt a38818/20 hrsz-ú közteriilet terhére,

- A Lokomotív u. 4' szÁm alatti (hľsz: 38818/36) ingatlanból a 38818/20 hľsz-ú közteriilethez

-56,0 mf csatolásra keriil.

Felelős : Kisfalu Kft . ĺj,gyv ezető igazgatója
Hatáľidő: a közmiĺrendszer kiépítését és atfusashőni a|apitő okiratok bejegyzését követően azoĺlna|

Á. Kisfalu Kft. tńjékoztatálsa alapján: a határozat 1.) és 2.) pontja alapján a benyújtott véte|i
kéľelmekľe a béľlők részére az eladási ajánlatok megküIdésľe kerĺiltek. A' batározat 3.) pont
alapj án a Fiildhivatalhoz továbbítás megtłi rtént.

Javaslat a Józsefvdrosi Közi)sségi Hdzak NonproJit Kft-vel kiizszolgtźltatúsi szerződés
megkötésére

42t201s. (tr.1e.)
A Képviselő.testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatźrozat 1. mellékletétképezőközszo|gźůtatttsi szerződést.

Felelős: polgáľmester
Haüáridő: 2015. februĺáľ 18.
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2. fe|hat2'lm^77a a po|gźrmesteľt a hatźlrozat 1. pontjában elfogadott közszo|gźitatási szerződés
a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. februfu 24.

A Gazdálkodási Üwosztálv és a Józsefváľosi Köztisségi llázak NonproÍit Kft. tájékoztatása
alapján: akőzszo|gálltatási szerződés Felek á.Jltz|i a|áírőtsa megtiĺrtént 2015. máľcius 05. napján

Javaslat a lózsefvdrosí Vdrosĺizemeketési Szolgólat Alapító okiratdnak, Szervezeti és
Míĺki) dés i S zab dlyzatdnak mó ďos ítás dra

4612015. (tr.19.)

A Képviselő-testtilet úry dönt, hogy

1. elfogadja ahattrozat 1. mellékletét képező Józsefuárosi Varosiizemeltetési Szolrgáiat a|apítő
okiratának módosíüísát és a módosítasokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratźľ-,
melyek a töľzskönyvi nyi|vtntartźtsba töľténő bejegyzés napjźn lépnek hatáiyba, és felkéri a
polgármesteľt annak a|áúrására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. február 19.

2. elfogadja a hatźrozat f. mellékletét képező Józsefuárosi Vłárosiizemeltetési Szolgálat
Szeľvezeti és Mĺíködési Szabáůyzatát, az a|apítő okirat hatálybalépésével egyidejűleg.

Felelős: polgĺáľmester
Hatátidő: 20 1 5. február 1 9.

A Józsefváľosi Városĺizemeltetési Szoleálat tájékoztatálsa alapján: az a|apítő okĺľat mĺódosítása
é; az egységes szerkezetíi alapítĺó okĺľat a|áírása megtörtént, beküldésľe került a Magyaľ
Allamkincstár ľészéľe. Az Allamkincstáľ részérő| a ttiľzsktinwi nvilvántaľtásba vétel
folyamatban van.

Iavaslat a rcrÉsz mlídosítlÍslźra

48t201s. (tr.19.)
A Képviselő-testiilet úgy đönt, hogy

1. a Jőzsefváros Keľĺileti Építési Szabźt|yzatźról szóló 66/2007. (KI.12.) örl<ormźnyzati ľendelet
(JOKÉSZ) móđosíĺási e|jźrás során - a kömyezet védelmééľt felelős kozigazgatétsi szeľvek
kö'myezet- és természetvédelmi szakterĺiletet érintő véleményei a|apjźn - nem sziikséges
környezeti vizsgźůat lefolytatĺása, a módosíüásnak jelentős köľnyezeti hatĺása nincs.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5. februfu 19.

2. felkéri apolgáľmesteľt, hogy ahatźrozat 1. pontjában foglaltakról értesítse a2l2005.(|J1.) Korm.
ľendelet szerinti közigazgatźls i szerveket

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 19.
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3. elfogadja a beérkezett á|lamigazgatási véleményeket az előteľjesztés 2. sz. me||ékletét képező
tervezói vźůasz egyidejű elfogadásával erytitt.

Felelős: polgáľmester
Haüáridő: 2015. február 19.

4. a MÁv-telepen' a (38818/20), a 38818/36 és a 38818/37 hrsz. telkekre vonatkozőan, az
előterjesztés 3. sz. mellékletét képező telekalakítĺási javaslatot a folyamatban lévő szabźiyozási
terv módosítás során közbenső igényként kívźnja érvényesíteni.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 15. február 19.

5. a volt Józsefuárosi pályaudvaľ területén, a 388l8/5, a 38818/30, a 38818142 és a 388l8/43 ttsz.
telkekre vonatkozóan, az e|óterjesztés 4. sz. mellékletét képező telekalakítasi javaslatot a
folyamatban |évő szabźiyozźsiterv módosítás sorĺán kö'zbenső igényként kivźtnja érvényesíteni.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. február 19.

6. a határozat 3., 4., 5. pontja a|apján felkéri a polgáľmestert, hogy kezdeményezze az állami
főépítésznél a végső szakmai véleményének kialakíüását.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 2015. február 19.

A Váľosfeilesztésĺ és Főépítészi Üwosztálv tájékoztatása alapján: az á||ami főépítész végső
szakmai véleményét 2015. március ó.án megadta. A Képviselő.testĺilet 2015. máľcius 19.én
tartottĺilésén megalkotta a ĺoxrsz-t módosító 15/2015.(m31.) önkoľmányzatí ľendeletet.

Iavaslat a Turay lda Színhúz Kiizhasznú Nonproft,t Ęft-vel közszolgtÍltatdsi szerződés
megki)tésére

sstzors. (rr.19.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. közszolgáltatási szerződést köt a Turay Ida Színhźn Közlrasznú Nonprofĺt Kft-vel (szekhely: 1089
Budapest, Kźivźtria ter 6., cégsegyzékszÍm: 0| 09 980209' 2|I90663-f-42) önkoľmányzati
Ĺinnepségek és rendezvények előadó-művészeti feladatainak e||áúźsa céljából hatáĺozott idejtĺ 3
éves időtaľt amra 20 I 5 . március 1 -j étől 20 l 8. február 28-ig.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáridő: 20 15. februĺáľ l 9.

2. a hatfuozat 1 . pontja szerinti közszo|gźůtatási szerzódés alapján 2015 . évre 4.000,0 e Ft-ot biztosít,
a 20|6. és f0I7. évi fedezetére évente legfeljebb 3 millió foľint összegben a 2016. és 2017. évi
k<iltségvetés terhére előzetesen kötelezettséget vállal.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. február 19.

3. ahatátrozat l. pontja aĺapjźtn felkéri a polgáľmestertaz előterjesztés 1. szrámú melléklete szeľinti
közszo|gáútatási szerződés a|áir źsőr a.

Felelős: polgármester
Hatándő: 2015. februtľ 19.
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4. felkéri a polgármestert, hogy ahatźrozat 2. pontjźtbaĺ foglaltakat f0I6. és 2017. évi költségvetés
terv ezésénél ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. és20|7. évi költségvetés tervezése

A Humánszoleáltatási Üwosztálv tájékoztatátsa alapján: a kőzszo|gáltatásĺ szeľződés a Felek között
2015. máľcius 4-én aláíľásľa keľülÚ, a pľogramok szeľvezése fo|yamatosan zajlik.

Javaslat a róuefvdrosiNemzetÍségi onkoľmúnyzatokkal kapcsolatos dijntések
meghozataldra

6U201s. (tr.19.)
1. a) elfogadja az e|őterjesztés 1. számű mellékletét képező..a Józsefuárosi Bolgár, Görög, Lengyel,

tľmény, Roma, Román, Ruszin, Szerb, Szlovák, Ukľán onkoľmányzattal, valamint a Józsefuárosi
Német Nemzetiségi onkoľmányzatta|kötendő felülvizsgált Egyiittműködési Megállapodást.

b) felkéri a polgármester a felülvizsgált eryüttmiĺködési megállapodások aláirźsáľa és azok
Budapest Főváros Kormányhiv ata|a részére töľténő megküldésére.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 1. a) pont esetén 2015. február 19., az 1. b) pont esetén 2015. március 0ó.

62t201s.(tr.19.)

2. a) a233/2014. (xI.04.) szźtműképviselő-testiileti hatfuozat2.pontjátaza|ábbiak szęrint módosítja:

,,2oI5. évben az onkormáĺnyzat nemzetiségi ö'nkoľmányzatok részére nyujtott miĺködési
tátmogatás összege:

a Józsefuárosi Bolgár onkormányzat esetében 189,0 e Ft;

aJőzsefváłosi Roma onkoľmányzat estében 5.369,0 e Ft;

a Józsefuárosi Göľög onkoľmányzat esetében 2I|,0 eFt;

a Józsefuĺáľosi Lengyel onkoľmányzatestében319,0 e Ft;

a Józsefvźnosi Német Nemzetiségi onkoľmány zat estében f47 ,O e Ft;

a J őzsefv árosi oľmény onkormźny zat esetében 229,0 e F t;

a Józsefuáľosi Román onkoľmĺányzatestében283,0 e Ft;

a Józsefuárosi Ruszin onkormányzat esetében 234,0 eFt;

a Józsefurárosi Szerb onkormányzat esetében 162,0 eFt;

a J őzsefu ár os i Szlovák onkoľmány zat esetében 2I I,0 e F t;

a Józsefuráľosi Ukan Önkormányzat esetében l53,0 e Ft.''

b) felkéľi a polgĺármestert a helyi nemzetiségi ö,nkormányzatokkal kötendő támogatási szerződések
a|áírásźra.

Felelős: polgármesteľ
Hatálrĺdő: 2. a)pont esetén 2015. február I9.,2. b) pont esetén f0|5.március 06.

Á. Jeeyzői Kabinet tájékoztatársa alapján: az egyiittmííkiidési megállapodást az éľintett felek - a
Józsefváľosi Román Onkormányzat kivételével a|áúrtá/ľ.. A mĺndkét fél áttal a|ńíl.t
együttműkiidési megállapodások megkĺildésre keľültek a Budapest Főváľos Koľmányhivatala
ľészére.

Javaslat dÍgitlílÍs stratégia kíalakí,tlźstÍval kapcsolatos dijntések meghozatalára
l5



66t2015. (tr.19.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. tźmogatjakerĹileti digitális stratégia kidolgozását.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. februáľ 19.

2. ahatározat 1. pontja szerinti stratégia kidolgozása érdekében felkéri a polgármesteľt a Digiüális
Józsefu áro s munkacsopo rt |étr ehozásfu a.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. március 05.

3. ahatározat 1. pontja szerinti stľatégia kido|gozása érdekében felkéri a polgármestert a Digitális
Józs efu áros munkac s opo rt |étr ehozź.sźtr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. mfucius 05.

A Humánszolgáltatási tigYosztálv táf,ékoztatátsa a|apján: a Polgáľmesteľi Dtintés éľtelmében a
DigitĺĺIis Józsefváľos Munkacsopoľt 2015. ápľilis 1. napjával megalakul. Feladata a VIII. kerületi
dĺgĺtá|ĺs stľatégia kidolgozĺsa. A munkacsopoľt tagiai: Simon Gytiľgy képvĺselő' Eľhaľdt Zo|táłnné
I)ľ. Feľencz Oľsolya képviselő' Vöľiis Tamás képvĺselő.

A beszámolő |ezźtwa: 20|5. źryri|is 1-jén.
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2o15. év átmenetileg szabad pénzeszki5z |ekötése 2015.03.6-04.02.időszakban

Bank futamidő Lekötés
éńéknapia

Lekötés |ejárata összeg

Sberbank 27 nap f015.04.01 20L5.04.28 100 000 000
Sberbank 21 nap 2015.03.'18 2015.04.08 200 000 000
Sberbank 35 nap 2015.03.11 2015.04.15 450 000 000
Sberbank 42 nap 2015,03.04 2015.04.15 200 000 000
Sberbank 56 nap 2015.03.18 2015.05.13 200 000 000
Sberbank 49 nap 20,ĺ5.03.'ĺ8 2015.05.06 200 000 000
Sberbank 42 nap 2015.03.'18 2015.04.29 300 000 000
Sberbank 37 nap | 2015.03.í8 | 2015.04.24 300 000 000
|ekötve osszesen 2015'o4'02' Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 2 400 000 000
á | |am ĺ hozzĄáru|ások folyószám |a Sberban k (vo|t Vo| ksban k) 3í8 790 573
hivatal fo|yószámla egyenleg Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 59 392 501
kö|tségvetési szám|a egyenlege Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 378 236 346

!





Beszámoló a két tilés kĺizötti fontosabb eseménvekľől

Tisztelt Képviselő-testĺĺ|et!

A két ülés kiĺziitti fontosabb iinkoľmányzati esemrényekrő| az alábbi jelentést
adom:

i-------*-*-'-----
i!i iApeľianov Za|<ariás temetése a Nemzeti Síľkeľtben. A i
i

i ĺnĺ < ^Á.^:..^ Á i hrÍcsrízfĺŕásnn Sínŕhł Póŕernó ł|nn|ońrľnesfeľ ĺssznnw i

Kozma Lajos és Moholy-Nagy Lász|ől iiszttindíjasok i

beszámolĺó kĺállításának megnyĺtója az Ipaľművészeti !2015. máľcius 12.

izors. március 6.

i

!---------.-..---'"-*-'-''.-'-

i2015. máľcius 13.

! 2nrt
I

i2015. márcĺus l.5.

;2015. máľcius l.5.

ibúcsúztatáson Sántha Péterné alpolgáľmesteľ asszony i

iképviselte az onkoľmányzatot. 
i

i

Semmelweĺs Eryetem Máľcĺus 15.ei megemlékezésén i
Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ asszony volt jelen az!
Onkoľmányzat részérő|. i

Keľiileti Máľcius 15.i ünnepség és koszorűzás a Hoľváth
Mihálv téľen.

Az állami március 15.ei megemlékezésen Oľbán Viktor
mĺnĺszterelnłĺk úľ mondott ünnepi beszédet a
Múzemkertben.ilvru

A Jĺizsefvárosi Díszpolgáľi cím ńtadő ünnepség és
Jĺítékonysági Gálaest a Budapesti olasz Kultúľintézetben.

a,
ivajaa Péter |ínek.zenei Általános és Spoľtiskola éves
i óvodás soľveľsenye, a díjakat Sántha Péterné
ialpolgáľmesteľ asszony adta át.

i2015. máľcius 19.

:

i2015. március 24.
j

201'5. máľcius 24.

2015. máľcius 25.

!Magyary Zoltán emlékülés az Eiitviis Lóľánd
iTudományeryetem és a Nemzeti Kiizszolgálatĺ Egyetem
i kiizłis szeľvezésĺében, amelven kiisziintőt mondott Lázár
iJános miniszter űr. Az ülésen Sántha Péteľné
l alpolgármesteľ asszony képviselte a Jĺózsefuárosi
onkoľmányzatot.

A Bionikai Innovácĺós Ktizpont alapkłivének ĺinnepélyes j
letétele. Az eseményen ľészt vett dľ. Eľdő Péter bíboros, !

Dľ. Rákossy BáHzs államtitkár, Dľ. Szfl Ágoston ľektoľ, i

oľszágos Tudományos Diákkiiľi Konfeľencĺa Műszaki
Tudományok Szekcĺójának megnýtĺíja az obudai
Eryetemen, ame|yen dr. Sára Botond alpolgármesteľ úr

a J őzseÍv áľosi Onkoľm ánvzatot.

2015. máľcius 26.





2015. máľcius 26.

2015. máľcius 30

I

iEgyetem Napja a Ludovika Campuson,
iHende Csaba miniszter úr.

ktisztintőt mondott

iAz eseményen Sántha Péteľné alpolgármester asszony 
i

- _i}śpyĺłęĽę ał O*gkg rn.*1_Lryf,?to!. -- - __ 
i

2015. március 27. Csapodi Vera emléktábla avatása a Baross utca 4. szźlmnáI.,

az onkorm ány zatot Sánth a Péterné alpolgáľmesteľ

2015. márcĺus 27. A Budapesti Rendőr.főkapitányság VIII. keľületi
i Rendőrkapitányság évértékelő ľendezvénye a

-_-..'.---_=-.-----;-Ĺľ-glgáľ'p-ęsteľl-E-iyelą]-Dĺqz!9Ł---iĘgp'
i

Az or szágos Tudományo s Diákkiiri Konferencia
Táľs ad alomtudo m ányÍ Szekció Zár őfinnep sé ge az U r ánia
lrrJęm zeti Fĺlmszínhá zban. A ľendezvényen Sántha Péterné
ł|no|oármester asszonv kéovise|te az onkormánvzatot.

2015. máľcius 31.
Budapesti onkormányzatok Szövetségének iilése. Az
eseményen Sáľa Botond és Egry.Ąttila alpolgáľmester uľak
képviselték az onko rm ány zatot.

A bolgár Szozopol - Jĺózsefváros testvéľváľosának -
delegációjának fogadása a Polgáľmesteľ Hĺvatal

2015. ápľilis 1. iDíszteľmében. A vendégeket Egry Attila alpolgáľmesteľ,
iSoĺs Gyiirgy, ZentziOszkár, Szilágyĺ Demeteľ, dr. Feľencz

i Qľs-olyl Éł P':r{ĺł.bÍ"ĺľé kÉp:-ľęlőlĺ fp-ge{Íál...
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