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Budapest Józsefvárosĺ onkormá nyzat
Képvĺselő.testĺilet e számára

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A 20|6. évi kĺiltségvętésről szőIő |12016. (II. 04.) önkoľmányzatĺ rendeletet a Képviselő-
testiilet 2016. februáľ 4. napjźnfogadta el.
Az e|te|t időszakban tĺibb olyan ok is felmeľült, melyekľől dönteni sziikséges és érinti az on-
kormźnyzatkĺiltségvetését, és ezéľt szfüséges az ĺinkoľmányzat költségvetésének módosítása.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja:2016, április 07.. . sz. napirend

T árgĺ z Javaslat kiiltsógvetést éľintő diintések meghozataláľa

A napirendet nyílt tilésen kell táľgyalni, a hatĺĺľozat e|fogadźsźlhoz minősített szavazattobbség
sziikséges
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryĺ Bĺzottság véleményezi E
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi tr
Hatfu ozati j av as|at a bizottság szźlmźtt a:

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek
az e|őte4 esztés me gtárgy a|ásźlt.
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1. A Budapest VIII. keľiilet Koszorú u. 14-16. szétm a|atti Koszorú ovoda tetőfelújítása a
rendkívül rossz műszaki állapota míattf015. évben a költségvetésben tetvezésre keľĹilt, de
a foľľás más beruhazásokľa, felújításokĺa kerĹilt átcsoportosíttsra, igy 2015. évben nem va-
lósult meg.
2015. december hóban Iezźru|t - ,,Középiiletek kiemelt jelentőségrĺ épületenergetikai fej-
lesztése Budapest Fővaros VIII. kerĹilet jőzsefvárosi ovodák épületeinek eneľgetikai kor-
szenĺsítése'' -progľam keretében az Ovoďanyí|ászźrő cseľékkel, homlokzati és ftlđém hő-
szigeteléssel megujult.
A fentiek miatt kiemelt jelentőségű, hogy atető felújítása haladéktalanul elkezdődjön.
A kiviĹęlezés ktilĹségigélrye bruttó 14.167 eFt

2. A társashźuak pá|yźuati ľenđszer keretében töľténő támogatásétra a Képviselő-testĺilet a
2016. évi kĺĺltségvetésľől sző|ó 11201-6. (II.04.) ö'nkormányzati ľendeletében 507.629.000
Ft összeget biztosított, ebből 378.397.000 Ft összeget kolcsön-tźtmogatás foľmájában,
129.232.000 Ft összeget vissza nem térítendő támogatásként. A vissza nem térítendő tá-
mo gatást áIta|áb arl 25 szźza|ékos aľányb an kapj ák a tér sashźzak.
A tervezésnéI a pá|yźzati keľet tamogatási formák közötti megoszlásának meghatározása-
kor a vissza nem térítendő támogatás és a kölcstintámogatás 25-75%o-os arźnyban keľült
megosztásľa. A keretösszeg meghatźtrozásźnźi nem lett figyelbe véve az, hogy a hźaakÉ-
szére a vissza nem térítendő tźnnogatas a kivitelezési összköItség25 szźna|ékénak megfele-
lő összegben, és nem a teljes tamogatts 25 százalrékának megfelelő ĺlsszegben keľiil jel-
|emzően megítélésľe. Igy u ĺjnerő mellett, amely a rendelet alapján 50, 40, 30' vagy 25

szźva|éka a teljes kivitelezési költségnek, a vissza nem térítendő tĺĺmogatást25 szěualékJĺra|

számolva a kĺilcsön-támogatás aúnya25,35, 45 és 50Yo a teljes kivitelezési ktiltségen be-
ltil. Ebből látható, hogy a két tamogatási foľma közcĺtt legfeljebb 25%o-os eltérés mutatkoz-
hat. A kĺiltségvetésben renđelkezésľe áIIő pályźzati keret jelenlegi megosztásában azonban
a két támogatási forma kĺizött 50%-os eltéľés mutatkozik, ezért szĹikséges a vissza nem té-

rítenđő támogatás mértékének a teljes kereten belĹili növelése.
Az átcsopoľtosítást indokolja továbbá, hogy a pá|yźzatoĺ kí\.ĺili támogatások összegét,
amely legfeljebb 250.000 Ft lehet, szintén jellemzően vissza nem térítendo tźlmogatźts foľ-
májában kapjak ahazak. A leíľtak a|apjan cisszesen 73.800 e Ft átcsopoľtosítása javasolt a

kölcsönből vissza nem téľítendő támogatásľa.

3. A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaľosi Önkoľmĺányzat Képviselő-testülete a
|53/20|4. (vilI.z7.) szźtmíhaÍźrozatźtban elfogadta a ,,MegáIlapodás a Corvin Sétany pro-
jekt keretszerzóđés kĺizös megegyezéssel töĺténő |ezarásárőI'' elnevezésti megállapodást (a
továbbiakban: Megállapodás). A Megállapodásban az Önkoľmźnyzat _ többek közcitt _
vźů|alta, hogy a négy onkormźnyzati tulajdonú épület önkoľmĺĺnyzatibér|eményeiből a la-
kókat kikölttizteti, továbbá a két éńntett tźttsashźzban lévő ĺinkormźnyzati tulajdonú
albetéteit kiĺiríti, az épileteket lebontja, és az ezt követően kialakított építési telkek fulaj-
donjogát ingatlancsere útjan átađja a Corvin Sétany Progľam megvalósításában részVevo
Corvin Zrt. rész&e.
A Budapest VIII. kerĹilet, Tĺjmő utca 18. l. emelet l|, szátm alatti 93,08 m2 alapteľJlletu,Z
szobás, komfoľtos komfortfokozatí önkoľmányzati tulajdonú lakásra a bérlők ( jelenleg 4
fóbét|őtaľtásijogviszonyban) 2008' április 11. napján kötöttek bérleti szerzodést,hatáĺo-
zat|an időre.
Tekintettel alľa, hogy bérlők nem fogadták el sem az Önkormźnyzat á|ta| a hatályos jog-
szabályoknak megfelelően felajanlott az ingat|anszakértő á|ta| meghataľozott
21.100.000,- Ft foľgalmi éľték $}%-anakmegfelelő _ 16.880.000,- Ft cisszegű péľzbe|ité-
rítést, sem a felajánlott cseľelakásokat, és bérleti szeruődés közös megegyezéssel tĺirténő
megsziintetésére tett több hónapos egyeztetések eredménýelenek maradtak, a Yárosgaz-
dálkodási és Pénzügyi Bizottság ||04l20l5. (XI.02') szźtműhatźtrozatábaĺhozzźĄźru|t a

bérlők bérleti szerzőđésének _ rendes felmondással történő _ felmondásźůloz beköltĺizhető
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és a j ogszabályoknak megfelelő cserelakás kij elĺilésével.



A bérlők lakásbérieti jogviszonya az oĺlkotmźnyzat nevében és megbizásából eljáró Dr.
Lóránth József jogi képviselő á|ta| 2015. december 16. napján kelt levélben,2016. miáľcius
3I, napjára felmondásra keľiilt, és cserelakásként a Budapest VIII. keriilet, Koszorú u.23.
3. emelet 14. számalatti 81 m2 a|apteriletű,3 szobás, komfoľtos komfortfokozatű_ bekĺil-
tózheto állapotban lévő _ lakás lett nevezettek részére felajánlva.
Bérlők idők<jzben egyeztetéseket kezdeményeztek, melynek eredményeként2016. február
19. napjáĺ a Iőzsefvźlrosi Gazdálkođási Kĺizpont Zrt-hez benyrijtott kérelmtikben a Váľos-
gazđá|kodási és Pénzügyi Bizottságlő| a targyi lakásra fennálló lakásbérleti jogviszonyuk
közĺis megegyezéssel, pénzbeli téľítés ellenében tĺiľténő megsziintetését kérelmezték. A
pénzbeli megváltas összegét 17.500.000,- Ft összegben jelĺllték meg. A kérelmiik mellé új
ingatlanforgalmi szakvéleméný csatoltak. A szakvélemény szeľint aziĺgat|an foľgalmi ér-
téke22.600.000,- Ft.
Az aktua|izá|tingat|anforgalmi szakvélemény megismerését követően, az abban foglaltak-
ra figyelemmel, valamint annak érdekében, hogy az onkormanyzat a vźi|alt kötelezettsé-
gének minél hamarabb eleget fudjon tenni _ önkoľmĺányzati érdekbőI _ az épület mielőbbi
kiürítése, illetve lebontása miatt elfogadásra javasoljuk a bérlők által íľásban kéľelmezett
1 7. 5 00. 000, - Ft pénzbeli térítés kifizetésével tĺinénő szęrző dés megszĹintetését'
Annak érdekében, hogy a bérlők lakásbérleti jogviszonyának köztĺs megegyezéssel, pénz-
beli térítés ellenében töľténő megszüntetése megvalósulhasson _ a Vaľosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság koľábbi döntésének _ mely a felmondásra irányult _ visszavonása volt
szfüséges. Ennek érdekében előterjesztés készĹilt, melyet a Vĺáľosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság 2016. maľcius 21-i ülésén meglárgyalt, és a 270120|6. (III.21.) szźmíhatźltoza-
tában a bérlők bérleti jogviszonyának felmondásra iranyuló korábbi döntését visszavonta.
A pénzbeli térítésľől szóló megállapodás jelen előterjesztés mellékletétképezi.

4. A Kańcsony Sándor Koza|apitvźny a Józsefuaroséľt közalapíťvanyt az onkoľmźnyzat
I992-ban alapította. Az a|apitő okirat legutoljaľa 2008. augusztusban keľült módosításra. A
kuratórium és a felügyelő bizottsĘ tagsai lemondtak tisztségĺikrőI, az a|apítő okiratban
szabźt|yozott beszámolási kötelezettségĹiknek évek óta nem tettek eleget, az e|mű|t években
nem múködott.
Az a|apitő okiratban célként többek ktizĺitt a jőzsefvźtosi oktatási, nevelési, szociális,
gyeľmekvédelmi és egészségügyi intézmények felújításának, korszeríisítésének, tĄ intéz-
mények létrehozásźnak, felszeľelésének elősegítése szerepel. A, iú kuľatórium megalaku-
lásával elsősorban ennek a célnak szeľetnénk eleget tenni, melyhez szükséges az a|apítő źl-
tal adott induló vagyont kiegészíteni, hogy a feladatot hatékonyan tudja ellátni az új kura-
tóľium. A Kozalapitvany újľaindítása érdekében, 3 fős kuratóľiumnak és a 3 fos Felügyelő
Bizottsźry tagjainak havi 50 ezer Ft- tiszteletdíjat javasolok megállapítani 2076. május 1.

napjátő|hatźrozatlarlidőreönkéntvá||altfeladatként.

5. A Fővrĺrosi onkoľmźnyzat Kĺlzgyĺĺlése a Fővarosi onkoľmanyzatot és a keľiileti önkor-
mányzatokat megillető bevételek 20|6. évi megosztásaről szőIő 4120|6. ( I.29.) önkor-
mányzati rendeletét elfogadta. A2016. évi költségvetés teľvezésekoľ a ľendelet-tervezetet
véleményeńék a kerületi önkormányzatok, és ez a|apjtn fudtfü kĺiltségvetéstikben megter-
veznj az énĺtettbevételeket. Az elfogadott rendelet magasabb összegű iparuzési adóval ke-
rĹilt elfogadásra, mely onkoľmrínyzatunknak 54.285 e Ft bevételi tĺjbbletet jelent. Javasolt
a rendelethez igazítaní a tervezett íparuzési bevételt, ezért javasolt a bevétellel szemben az
általĺĺnos taľtalék megemelése is.

6. A Jóżsefuarosi Szent Kozma Egészségügyi Központ szakĺendelő liftjének karbantaľtásaľa
aszerzođést az onkoľmányzatkötötte meg, melynek fedezetéľe a Polgáľmesteľ saját hatás-
könĺ előirányzat módosítással az á|ta\źnos tartalékľó| 1.234,4 e Ft-ot biztosított. Tekintettel
aĺľa, hogy a szakľendelő mtĺködtetése oEP támogatásból valósul meg, ezértjavasolt az
irźnyítőszervi támogatás cs<ikkentése a feladatok _ privatizá|t hazioľvosok ľezsikö$ége'
fog|alkozás-egészségiigy - maradéktalan e||źtásame1lett. ĺ1,ut/
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7. A Képviselő-testület I55l20I5. (VI.25.), valamint a Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bi-
zottsźlg a 882/2015. (VIII.28 .) sz. hatźlrozatáva| úgy döntott, hogy Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium áIta| kiíľt KEOP-
2015-5.7.0 kódszámú páIyźľ;ati konstrukciójaľa óvodfü vonatkozásźtban 126.453.278,- Ft
ĺisszegben, valamint önkoľmányzati középületek eneľgetikai korszeľiĺsítése vonatkozásá-
ban 1 3 0.45 3 .f89'- Ft bekerĹilési összkölts éggel páIyazatokat nyujt be.

Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság |27Il20I5. CXII.07.) sz.hatźtrozatáva| elfogadta:

a.)Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefvźrosi onkoľmźnyzat a Nemzeti Fejlesztési MĹ
nisztérium által kiírt KEOP-2015-5.7.0 kódszámú ptllytzati konstrukció kapcsán óvodák
vonatkozásában (KEOP-5.7.0l|5-2015-0237) a műszaki tatalom csökkentése miatt a
TámogatásiSzerzóďésben szeľeplő ĺĺsszeg 126.453.278 Ft-ról 116.894.750 Ft-ra tĺiľténő
csökkentését.

b.)az önkorményzati középületek eneľgetikai korszeriisítése (KEOP-5.7.0l|5-20|5-024|)
vonatkozásában a műszaki taľtalom csĺikkentése miatt a Támogatási Szerződésben sze-
ľeplő össze g |24.5 I 4.528 Ft-ľól 7 1 .97 8.667 Ft-ra tĺjľténő csökkęntését.

8. A Képviselő-testĺilet a26612015. (XII.03.) szźrĺńhatfuozatábaĺhozzájtrult ahhoz, hogy
Dan Reisinger magyar szźltmazástlizľaeli gľafikusmiĺvész,képzómúvész emlékmiĺve felál-
lításra keľüljĺin a Teleki tér déli, ,,FiDo'' térnek (35388 hľsz.) ĺęvezetttészén.

Az emlékmú _ tewezettęn ápľilisi _ átadásźůloz kapcsolódóan felmeľiilt az a|kottls éjszakai
megvilágításának sztiksége is, melynek érdekében egyeztetések zajlottak az onkormány-
zat, vaIarĺint az em|ékmĺi felállítását támogatő szervezetek kö'zött. A táĺgyalások eredmé-
nyeként az onkormányzat tulajdonosi hozzájaru|ást adna a vi|ágítasi tervben foglaltak
megvalósításźhoz (amely 3 db l00 wattos |edesizző általi megvilágítást, illefue az FiDo té-
ń épiilethez tartoző elektromos kapcsolószekrénybe tartő 75 méter hosszú ft'ldkábel fekte-
tését jelenti). Továbbá váIlra|ná, hogy a világítás iizemeltetéséhez szfüséges elektromos
áĺamvételezési lehetősége a,,FiDo'' téri közösségi épĹiletról' (sajátmérthźiőzatról) t<iĺtén-
jen, annak éves fogyasztásźú saját költségvetésből ťlnanszkona.

Jelenleg a FiDo téri közösségi épület fuanszám|áit a fenntaľtő Jőzsefuáĺosi Szociális Szol-
gáItatő és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSzSzGyK) ťlzeti, ezéľt szfüséges a ter-
vezettfogyasztás szerinti kalkulált ĺisszeget a JSzSzGyK szźĺnáraátcsoportosítani'

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az előterjesztés I. fejezetének 1.-6., 8. pontjaiban szeľeplő feladatok megvalósításźhoz e|ői-
rényzat átcsoportosításra van szfüség, mely a Képviselő-testĹilet hataskörébetartozik.

Az e|őterjesztés I. fejezetének 7, pontjźharl foglaltak indoka: Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuarosi onkormźnyzat mindkét pľojekt esetébęn zárő kifizetési kérelmet nyújtott be,
melynek keretében a költségek elszĺĺmolhatőságźlhoz szfüséges a projektek költségvetésének
módosítása ťrgyelembe véve a projekt költségvetéséľe vonatkoző, péiyázati felhívásban sze-
ľeplő belső koľlátokat az alábbiak szeľint:

- KEOP-5.7.0115-20t5-0237
a.) pľojektmenedzsment megvalósítás költségvetési sorról nettő 440 000 Ft átcsoportosí-

tása sziikséges a nyilvanossági feladatok e|Iátźsźna.
b.) pľojektmenedzsment megvalósítás költségvetési sorról nettó 100 000 Ft átcsoportosí-

tása a pľoj ektmenedzsment előkészítés kciltségvetési soľra.
c.) fentiek a|apjźn a megvalósítás projektmenedzsment költsége nettó 5 400 000 Ft-ra

módosul.
d.) a Hufeľ-Bau Kft. és a megľendelő Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi on-

kormányzat között létrejött kivitelezésre vonatkozó Vállalkozźsi szetzodés dźÍuma



2015.09.15, mely a projekt keretében kotött első, megvalósítási időszakľa vonatkozó
szeľződés dátuma, ezéľt szĹikséges a pľojekt kezdési időpontját 2015.09.15-re módosí-
tani.

e.) a benyújtott kifizetési kérelem alapján a projekt összkoltsége 116 894 750 Ft-ľa módo-
sul.

- KEOP-5.7.0115-2015-024r
a.) projektmenedzsment megvalósítás költségvetési sorľól nettó 560 000 Ft átcsopoľtosĹ

tása szfüséges a nyilvánossági feladatok ellátásźra.
b.) a projekt kiiltségvetés belső korlátait figyelembe véve a projektmenedzsment megva-

lósítasi költsége nem haladhatja meg a nettó 3 275 000 Ft-ot, így a benyújtott pľojekt-
menedzseri szám|ábőI3O 000 Ft- ra saját foľľás biĺosítása sztikséges. Fentiek a|apjén
a megvalósítĺís projektmenedzsment kĺiltsége nettó 3 275 000 Ft-ra módosul.

c.) a projekt előkészítés költsége nem halađhatja meg a projekt összköltségének 4%o-źĺt,

ezért azU.V. Építész Studió Kft. által benyrijtott összesen nettó 2 500 000 Ft összéľté-
kiĺ számlfüból csak nettő 2150 000 Ft szrámolható el a projekt terhére, a fennmaradó
nettó 350 000 Ft-ra saját foľľás biztosítása szfüséges.

d.) a benyujtott kifizetési kérelem a\apjźn a pľojekt összköltsége 7| 498 327 Ft-ra módo-
sul.

III. A diintés célja' pénzüryĺ hatása

1. A Budapest VIII. keľület Koszoľú u. |4.|6. szźnl alatti Koszorú óvoda tetőfelújítása a
ľendkívül rossz miĺszaki állapota miattjavasolt, me|yhez |4.167,0 e Ft fedezet biztosítása
szĹikséges. A fedezetet javaslom azźůtalános miiködési taľtalékÍól biztosítani.

2. A tríĺsashlázakpá|yázati rendszeľ keretében töľténő tźtmogatásźttaa2016. évi kĺiltségvetés-
ben biztosított 504.529,0 e Ft foľľás - felhalmozási célri kölcsĺinök törlesztése és nyújtása
eIoirźnyzat és a felhalmozási célú támogatások áI|aÍnhźEtaÍtáson kívĹilre e|óirányzat -

megosztását szükséges előirźnyzat átcsopoľtosítassal módosítani apá|ytuatok ťtnanszíroz-
hatósága miatt. A felhalmozási cé|í kölcsönök töľlesztése és nyújtása előiranyzatro|
73.800,0 e Ft-ot átcsopoľtosítása javasolt a felhalmozási célú támogatasok áI|amháztaÍtá-

son kívülre e|ókány zatár a.

3. A Buđapest VIII. keľiilet, Tömő u. 18. szźtma|atti önkoľmányzati tulajdonban lévő bontás-

ra kijelölt ingatlanban lakó valamennyi bérlő kihelyezésével az épii|et bonthatóvá válik.
Tekintettel arľa, hogy atárgyi lakás bérlői a ľésziikre kijelĺilt cseľelakást nem fogadjĺĺk el,

és adott esetben, ha a jelenleghaszná|t lakást nem adnfü vissza az onkormźnyzat biľtoká-
ba, a Budapest VIII. keľület, Tömő utca 18. 1. emelet |1. szźlm alatti lakás kitirítését csak
éslr'lzarő|ag polgári peres eljaľás jogerős bírósági |ezźlrźsát követően, végrehajtási e|játás
útj ĺĺn lehetne éľvényesíteni.
A bírói gyakorlatot is figyelembe véve, ezek az eljaľások hosszú idot, akáÍ éveket is igény-
be vehetnek, ezért annak érdekében, hogy az onkormányzat a vállalt kötelezettségének
minélhamarabb eleget tudjon tenni - ĺinkoľmányzati érdekbőI_ az épület mielőbbi kiüľíté-
se, illetve lebontása miatt _ mindenképpen a megegyezés a lehető legcé|ravezetőbb, leg-
kiiltséghatékonyabb, illetve a leggyorsabb |ezźrása ennek az tigynek.
A 17.500,0 e Ft összegű lakásbéľleti jogviszony megváltźsfedezetét javaslom azá|ta|ános
mfüĺidési taľtalékról biztosítani.

4. AKarźrcsony Sándo r Koza|apítvĺĺny a Józsefuĺĺľoséľt közalap ítvany 3 fiős kuratórum és a 3

fos FB tagok részére 50 e Ft/fő tiszteletdíj 20|6. május 1. napjától ttiľténő binosításźlhoz
20|6. évre 3.048 e Ft sztikséges, melyet javaslok az źt|ta|źnos miĺkĺjđési taľtalékról biztosí-
tani.
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7.

2017-tőI előzetes kötelezettségvállalás szükséges évente 4.572 e Ft összegbenhatźrozat|an
időre önként vállalt feladatként az ĺinkormányzat saját bevételei terhére.

5. A Fővarosi onkoľmźnyzat á|tal tervezett ipaĺuzési adóbevétel magasabb lett a ľendelet-
teľvezetben szereplő összegnél, ez az Oĺlkormźnyzat szźtméra 54.285 e Ft bevételi többletet
jelent. Javasolt a rendelethezigazítani atervezettipar(izési bevételt, ezéŕ-javasolt a bevé-
tellel szemb en az á|ta|źno s taľtalék me gemelé se i s.

A Józsefuarosi Szent Kozma Egészségügyi Központ szakľendelő liftjének karbarftartása az
onkormanyzat költségvetésből keriilt ťtnanszírozásra |.234,4 e Ft összegben, javaso|t az
intézmény önkormanyzati tźmogatásának csokkentése az á|ta|ános mtĺködési taľtalékkal
szembeno mertaz oEP ezen feladatot ťtnanszítozza.

A döntés célja, hogy azonkormányzat eleget tegyen apéiyázatokban vállalt kötelezettsége-
inek és azźlrő kifizetési kérelmek elfogadásra kerĹiljenek.
A KEOP.S .7.0l|5-20I5-024I azonosító számí pľojekt esetében összesen nettó 380 000 Ft,
azazbruttő 482 600 Ft saját forrás biztosítása szfüséges, melynek fedezetéül javaslom az
általáno s taľtalék e|óir źny zatot me gi el ölni.

8. A döntés célja, hogy a,,FiDo'' téren felállításra keľülő munkaszolgálatosok emlékmúvének
éjszakai megvilágítása megvalósuljon az Önkormányzat tulajdonosi hozzájźnulást ad, oly
módon, hogy a világításhoz szfüséges áľamvéte|ezés a,,FiDo'' téri ktjzösségi éptilet mért
héiőzatarő| töľténne.

A döntés péĺlzligyihatása: avilágítás fogyasztásának díját az onkoľmźnyzat_ előzetes kö-
te|ezettségvá|lalással _ a következo évek költségvetésének terhére vállalja, melynek kdlt-
sége évente tervezetten 60e Ft. Az előzetes kötelezettségvállaláson tul, az idei éwe - az
emlékmú áprilisi átadásátő| szźmitott - kalkulált többlet elektromosáľam fogyasztási ösz-
szeget _ amely bruttó 40e Ft _ a ISZSZGYK szźlmára a 40102-03 cím mfüĺidési kiadások
előfuźnyzatĺíľa szfüséges átcsopoľtosítani a 1l l07-01-es mfüödési és általános taľtalék elő-
irényzatrő|.

IV. Jogszabályi ktirny ezet

A Képviselő-testiilet hatásköre egyrészt az Önkoľmányzat20|6. évi költségvetéséről szóló
tl20t6. (II.04.) ĺĺnkoľmányzati rendeletben, másrészt aBuđapest Józsefuĺáľosi Önkormźnyzat
tulajdonábarĺ źi|ő lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről szóló
|6/2010. (III.08.) ĺinkoľmányzatirenđelet 36. $ (3) és (6) bekezdéseiben foglaltakon alapul:

Kéremazalábbihatźltozatí javaslatelfogadását.

Hĺ.ľÁnoz.ł,TI JAvASLAT

A Képviselő-testtilet ligy dönt, hogy

1. a) a Budapest VIII. kerĹilet, Koszoľú u. |4-t6, szám a|atti Napraforgó Egyesített ovoda
Koszoľú Tagóvodájanak tetőfelúj ítására t4.167,0 e Ft-ot biztosít a mfü<idési általános taľ-

talék terhére.
b) az a) pontban foglaltak miatlazonkormanyzatkiadás 1l107-01 cím mrĺkĺidési cél és á1-

talĺános taľtalékon belül az általános tartalék _ kötelező feladat - előirźnyzatarő| 14.|67,0 e

Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1160l cím _ önként vállalt feladat _ felújítási eLőirźnyzatára.

Felelős: polgáľmester /
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Hatáľidő: f0I6. április 07.

2. a ttrsasházak felújításara biztosított páIyázati pélueszkozĺik között az onkoľmźnyzatkia-
dás 11705 címen beltil_ cjnként vállalt feladat - felhalmozási célú kolcsönök tĺirlesztése és

nffitása elóirźnyzatról 73.800,0 e Ft.ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatások ál-
|arÍháztartáson kívülr e e|őír źny zatára.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 20|6. ápľilis 07.

3. a) a Budapest VIII. kerĹilet, Tömő u. 18. l. emelet 11. szźlm a|atti,93,08 m2 alapteru|etli,f
szobás, komfortos komfortfokozatű lakás tekintetében a bérlőkkel fennálló bérleti jogvi-
szonyt közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ťlzetése mellett megszűnteti. Apéĺubeli térĹ
tés összege mindĺisszesen: l7.5000.000,- Ft.

Fel elő s : Józsefu aľo si Gazdálko dási Közpo ĺt Zrt. igazgatősźlg elnöke
Határidő: 2016. április 7.

b) elfogadja ahatźtrozat mellékletét képező,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony - ön-
kormányzati cserelakás felajĺánlasa helyett péľzbe|i térítés fizetése mellett történő _ meg-
szúntetéséről'' című dokumenfumot, és fe|hata|mazza a polgĺíľmesteľt a megállapodás alá.
ításáľa.

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: f0|6. április 20.

c) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontzÍt.-tahatźrozat 3. a) pontjában foglaltak
szerinti lakás leadásához, valamint átvételéhez szfüséges intézkedések megtételére.
Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi Kĺizpont Zrt. igazgatőság elntike
Határidő: a b) pont szerinti Megállapodás alźńttsźtól számított maximum 45 nap.

d) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás l1107-01 cím műkĺidési cél és

általanos taľtalékon bęlul az általanos tartalék _ kötelező feladat _ e|óirényzatźlrő| 17.500,0
e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11603 cím _ önként vállalt feladat _ felhalmozási céltl támo-
gatásáIlanháztartásonkívülree|őfu źnyzatára.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20t6. április 07.

4. a) a Kaľácsony Sándoľ Köza|apiwźny a Józsefuiíľoséľt közalapítvanyt20l6. évben 3.048,0
e Ft-tal tźlmogatja a 3-3 fós kuratóriumi és Felügyelő Bizottságtag1ainak díjazása címen
önként v źi]'a|t feladatként.

b) az a) pontban foglaltak miaÍt az onkormanyzatkiadás l l 107-01 cím mfüĺjdési cél és ál-
talános tartalékon belĹil az általĺĺnos taľtalék _ kĺjtelező feladat - e|oirźtnyzatáró| 3.048,0 e

Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l l105 cím _ ĺinként vá||a|t feladat _ miĺködési célú tźtmogatźr
sokállamhźztartásonkívtilľee|őirźnyzatára.
c) határozat|an időľe 20I7-tő| előzetes kĺitelezettséget vállal évente 4.572,0 e Ft ĺisszegben
önként vállalt feladatként az önkoľmányzat saját bevételeinek és adóbevételeinek terhére a
Karácsony Sandor Közalapítvány a Józsefuĺĺrosért közalapítvaĺry támogatásźtra 3-3fos ku-
ľatóriumi és Felügyelő Bizottság tagok díjazása címen.

d) felkéri a polgármestert a hatźtrozatban foglalt tartalmú tĺámogatási szeruodés a|áirására.
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Felelős: polgármester



Határidő: a)-c) pontban foglaltak esetében 2016. április 7., d) pontban foglaltak esetén
2016. április 30.

5. az onkormányzat bevételi 11108-01 cím - kötelező feladat - k<izhatalmi bevételek elői-
ńnyzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általĺános taľtalékon
belül az _ általános taľtalék _ e|őirźĺnyzatźtt 54.f85,0 e Ft-tal megemeli ipanizési adóbevé-
teli többlet címén.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáńdő: 2016. április 07.

6. a) a Józsefuiĺľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím bevételei, múködési ťr-

nanszirozási bevételen beliil az fuányítőszeľvi támogatásként folyósított üímogatás fizetési
szánĺián töľténő jőváirása elóirźnyzatát _ <inként váIIaIt feladat _ és a dologi kiadási előĹ
únyzatźlt' |.234,4 e Ft-tal csokkenti a céljellegu feladatok maľadéktalan ellátása mellett a
szakľendelő li ftj ének karbantaĺtźtsa címén.

b) az onkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson beltil az irá-
nyítószervi támogatásként folyósított tlímogatás kiutalása _ ĺinként vállalt feladat _ elői-
rźnyzatźúcs<jkkenti l.234,4 e Ft-tal és a kiadás 1l107-01 cím működési cél és általános tar-
talékon belül az általános taľtalék _ kĺitelező feladat - e|őfuźnyzatát ugyan ezen összeggel
megemeli.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 201-6. április 07.

7. a) elfogadja a KEoP-5.7.0l1-5-20I5-0237 azonosító szźtmű projekt módosított
||6 894 750 Ft összegű ĺlsszköltségét és költségvetésének módosítását.

b) elfogadja a KEOP-ĺ.7.0115-2015-0237 azonosító szátmű projekt kezdési időpontjĺínak
20|5.09.|5-re történő módosítását.

c) elfogadja a KEOP-5.7.0l|5-20|5-024l azonosító szátmű projekt módosított 7I 498 327
Ft összegű összköltségét és költségvetésének módosítását.

d) fe|hata|mazza a po|gźtrmesteľt ahatáĺozat a), b), és c) pontja a|apjźn a változás beje-
lentések (szerződésmódosítások) megtételére és a Támogatási Szerzodés módosításához
szfüséges teljes dokumęntáciő a|áirásáta és benyújtźsźra. Egyben fe|hata|mazza a po|gáĺ-
mesteľt aTźmlogatási Szeľződés és annak esetleges módosításainak aláírásara, amennyiben
az nem érint cinkoľmźnyzati foĺrásbevonást, hatáľidő módosítast vagy az e|fogađott pľog-
ram elemeinek taľtalmi módosítását'

e) a KEOP-5.7.0115-2015-0241r azonosító sztllnű projekt esetében cisszesen 482,6 e Ft sa-
ját fonást biĺosít a miĺködési általános taľtalék teľhére.

Đ az Í) pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzat kíadás 1l107-01 cím mfüödési cél és
általános taľtalékon belül az általanos taÍta|ék _ kĺjtelező feladat _ e|őirźnyzatźrő| 482,6 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1601 cím _ önként vállalt feladat _ felhalmozási cé|ű támoga-
ttĺsá|Iamháztaľtásonbeltilree|őirźnyzatára.

Felelős: polgiírmester
Határidő: 20|6. április 07.

8. a) tulajdonosihozzźĘaru|ását adja_ figyelemme| a26612015. CXII.03.) szĺĺmú hatźrozatá-
ban foglalta\<ra,- aTeleki tér déli,,,FiDo'' témek (35388 hľsz.) ĺevezettrészén, a munka-
szolgálatosok emlékmíivéhez kapcsolódó éjszakaí világítás kiépítéséhez sziikséges mun-
kálatok e|végzéséhez. l
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b) tulajdonosi hozzttjárulását ađja ahhoz, hogy a feiáIlítandó munkaszolgáiatosok em-
lékművének éjszakai megvilágításéůloz sziikséges áramvételezés a ,,FiDo'' téri közösségi
épület mért hźt\őzatár ő| töľténj en.

c) a hataľozat a) pontjában foglattak míatt az onkormanyzatkiađás 11107-01 mfüödési
cél és általános tartalékon belül az általános taľtalék - kötelező feladat - e|őirányzatźrő|
40,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím _ önként vá|Ia|t feladat - ľlnanszírozási
miiködési kiadáson belül az irányitőszervi támogatátsként folyósított tiímogatás kiutalása
e|óirányzatárat
d) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont 40|02-03 cím _ önként
vállalt feladat _ mfüödési finanszírozźsíbevételen beliil az irźnyítószervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása előfuźnyzatźÍ és a dologi kiadási e|őirányzatźLt 40,0 e Ft-tal
megemeli az emlékmii vi|tĺgítas elektromos aľam fogyasztásának idei finanszirozása ét-
dekében.

e) ahatáľozat b) pontjában foglaltak miatt az Önkoľmrínyzat kciltségvetésének terhére -
önként vállalt feladat - tartós kötelezettséget vállal az emlékmű megvilágításaľa évente
60,0 e Ft összegben.

Felelős: polgĺíľmester

Hataridő: 201-6. április 07.

9. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a20|6. évi költségvetésľől szóló rendelet következő módosĹ
tásźnáI, valamint f01r7 -tőI a tárgyévi kĺiltségvetések készítésénél a hatźtrozatban foglalta-
kat vegye figyelembe.

Felelős: polgrírmester
Hatĺáľidő: a20I6. évi költségvetés következő módosítása, valamint a mindenkoľi targyévi
k<lltségvetés készítése.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti erység: Gazdálkodási Ügyosztźůy, Péĺ:ziigyi Ügyosz.
tá|y, Jőzsetvráľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.,Po|gármesteri Kabinet, Rév8 Zľt.

Budapest, 20|6. március 30.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

Ä. uft|u|gov *;äąÝ 
dr.}u4Lészźr Erika

aljegyzo
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lalĺĺsbéľleti jogviszony - tinkoľmányzati cseľela|ľás felajánlása helyett pénzbeli téľítés Íizetése mel|ett

tiiľténő _ megszĺĺntetéséľől

amely létrejött egyrészrő|
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józseľváľosĺ onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u' 63-67.,
adőszźlma: |5735715-2.42, KSH-száma: |57357|5-84||-32|-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté potgáľmester), mint
béľbeadó

másrészľől

(született: ...., szül.hely, idő: anyja neve: lakcíme: 1083
Budapest VIII. kerület, Tömő u. l8. 1. emelet l 1., szem.ig.sz.: ......... .......),

(született: ....., szül.hely, idő:, ............anyja neve: |akcíme: 2225,Ü||ő,
Bimbó a. 20.,szem.ig.sz.: ..........)

(sziiletett: .'..., szül.hely, idő: anyjaneve: lakcíme: 1083 Budapest
VIII. kerület, Tömő u. 18. 1. emelet 11., szem.ig.sz.: ...........'.), és

(szĺiletett: sztil.hely, idő: ... ...,anyjaneve: ...........,lakcíme: 1083 Budapest
VIII. kerület, Tömő u. 18. l. emelet 11., szem.ig.sz.: ..........), mintbér|őkkőzött, aza|u|ított napon és helyen, az
alábbi feltételekke|:

1./
A szerződő felek megállapítják, hogy a Budapest VIII. keriilet,36260 hrsz-ú, 1083 Budapes! V[r. keľůi|et, Tiimő
u. 18. 1. emelet 11. szám alatti 93,08 m2 alapterü|ęEl,2 szobás, komfortos komfoľtfokozatű|akás béľlője a 2008.
ápľilis 11. napján ke|t,határozatlan iđőre szóló bérleti szerzódés alapján ..... és (született:
............), . és...

2./
A felek megállapodnak abban, hogĺ az 1./ pontban megllatározott lakásra a lakásbérleti jogviszoný a megállapodás
3./ pontjában megllatźrozott pénzbeli térítéssel, közös megegyezéssel megszüntetik.

A bérlők jelen megállapodás a|áírźsáva| kötelezettséget vállalnak ana, hogy az 1./ pontban meglatfuozott
bérleméný legkésőbb jelen megállapodás mindkét fél általĺ aláírását kiivető 45 napon belül' a felek által
előzetesen egyeztetett időpontban, a|e|tźr szerint hozzźttartoző berendezésekkel és felszerelésekkel együff, saját és

azott|akő személyek ingóságaitól kiiirítve źLtadják a bérbeadónak.

A bér|ők tudomásul veszik, hogy a lakás kiürítésére vállalt hatĺáridőn belül a lakásban lakó személyek
valamennyien kötelesek a lakásból kiköltözni' onnan kijelentkezni, a bérlők a lakást úgy kötelesek a bérbeadó
rende|kezéséľe bocsátani, hogy abban visszamaradő szemé|y nem maradhat.

A közuzemi díjak és lakásbéľleti díj marađé|<ta|an kiegyenlítéséľől szóló igazolásokat bérlők a |akás átadásakor
kötelesek a bérbeadónak átadni.

A bérlemény átadásakor a felekjegyzőkönyvet vesznek fel. Felek elfogadják, hogy a bérbeadó képviseletében a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. jár e|, az át|ta|a fe|vett jegyzőkönyvben kerül ľögzítésre, hogy bérlők jelen
megállapodásban vállalt kotelezettségeiknek eleget tettek.

3./
A felek ezt a megä|lapodást olyan lakás vonatkozásában kötik, mely a Corvin Sétány Program teľtiletén bontandó
épületben van.

Ha bérlő másik lakás bérbeadása helyett pénzbe|i térítésre tart igéný, a |akások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésĺikre vonatkoző 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint e tö'ľvény fe|hata|mazása alapján Budapest
Főváros Józsefuárosi Önkormányzat |6120|0 (III.08.) önkoľmányzati rendelet 36. $ (3) bekezdése a|apján a bérleti
jogviszony közö's megegyezéssel pénzbeli térítés fizetésével is megszüntethető. A hivatkozott jogszabá'|yi
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rendelkezések alapján a pénzbeli térítés mértékét a bér|ő által lakott lakás ingatlanforgalmi szakéľtő źita|
meghatározott forgalmi értékét alapul véve a forgalmi érték 80 %o.ban kell megállapítani.

Fentiek alapjan a felek megállapodnak abban, hogy a 1083 Budapest VIII. kerĺilet, Tömő u. 18. 1. emelet 11.

szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony közĺis megegyezéssel torténő megszĹintetése 17.500.000,-Ft, azaz
tizenhétmi||iő.ötszázezeľ forint pénzbeli térÍtés bérlők ľészére történő kifizetésével töľténik.

4./
Budapest Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testĺiletének a tulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 1612010 (III.08.) szźmű önkoľmányzati rendelet 36. $ (6) bekezdése szabźůyozza a pénzbe|i

térítes kifi zetésének feltételeit.

Fentiek alapján a megállapodásban rogzített pénzbeli térítés az a|álbbiak szerint keriil kiťlzetésre a bérlők részére:

A bérbeadó a pénzbe|i térítés 25 yo-źlt, 4.375.000'. Ft-ot, azaz négymillĺó-háľomszázhetventitezeľ foľintot
|egkésőbb jelen megállapodás mindkét fél áůta|i a|áírátsát ktivető 15 napon be|ül Íizet meg béľlőknek.

A bérbeadő a pénzbeli térítés fennmaradó 75 %o-źLt, 13.125.000'. Ft foľintot, azaz tizenháľommillĺó-
százhuszonötezer foľintot a lalĺás béľbeadĺó ľészéľe ttirténő biľtokbaadását kiivetően a birtolĺĺtľuházás
napjától számított 15 napon belül (16/2010 (I[.08.) szÄmű önkormányzati rendelet 36. $ (6) fizeti meg béľlők
ľészéľe.

A kifizetés átutalással történik a béľlő kifejezett kéréséľe a béľ|ők számú
bankszámlájára. Bérlők kijelentik, hogy bérbeadó ily módon töľténő teljesítését szerződésszeriĺnek fogadjfü el és

maguk között elszámolnak az összeggel. A bérlők a pénzbeli térítés ö'sszegének általuk megadott bankszámláról
történő felvételét maguk intézik. Kijelentik, hogy az ebből fakadó esetleges viták nem befolyásolják bérleti
jogviszonyuk megsziĺnését.

Késedelmes kifizetés esetén a Bérbeadó a késedelem 15. napjától a késedelem minden napjźra 3.000,- Ft késedelmi
kötbéľt köteles a Bérlőknek megfizetni.

5.ĺ
Amennyiben a bérlők olyan okból, amelyért felelősek, birtokátruhazási kötelezettségtikkel késedelembe esnek' úgy
a késedelem 15. napjától kezdődően a késedelem minden napjaľa 3.000,- Ft összegű késedelmi kötbért kötelesek a
bérbeadónak megfizetni, mely összeget a bérbeadó a pénzbeli térítésből jogosult levonni. Bérlők bérleti díj ťlzetési
kötelezettsége a birtokátnrhźzźsig áll fenn.

6./
Bérbeadó téjékoztatja a bérlőket, hogy a bérleti jogukról való lemondáséľt kapott pénzbeli térítés a szemé|yi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény |. számű mellékleténekZ.2. pontja a|apjźn adómentes.

7.1

Béľbeadó tájékoztatja a bérlőket' hogy jelen megállapodźs azi||etékekľől szóló 1990. évi XCIII. törvény 21. $

a|ka|mazása szempontjából nem minőstil lakáséľtékesítésnek, ezért amennyiben a bérlő a pénzbeli térítést
lakásvásárlásra hasznáů1a fel, a megvásárolt lakás után ťlzetendő visszterhes vagyonátruhazási illeték
megái|apítźtstra az illetéktörvény egyéb ľendelkezései irányadóak.

8./
A megál|apodásban foglaltakon túlmenően felek egymássa| szemben semmĺlyen követelést nem támasztanak'
a pénzbelĺ téľítés a béľ|eti jogľól való lemondásnak a béľlemény e|hagyásának és biľtokba adásának teljes és

végleges ellenértéke.

9./
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LXXVIII. törvény és a |6/2010. (III.08.) számú
önkormányzati rendelet ľendelkezés ei az irány adők.

Je|en megállapodást a felek elolvasás után, mint akaratźtva| mindenben megegyezőt, jóvźtbagyő|ag irták a|á. A
bérlők tudomásul veszik, hogy a bérbeadó részéró| a megállapodás a|áirására azt követően keriil soľ, hogy az
onkormányzatYárosgaz'dá|kodási és Pénzügyi Bizottsága a megállapodás megkötéséhezhozzźýárult. A bérlők a
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bizottsági dĺintésig, a bizoÍtság hozztĺjźtu|źsa esetén a döntést kĺĺvetoen a megállapodás béľbeadő źita| történő

a|áirésźlig jelen megállapodásban foglaltakhoz, mint aján|athoz kötve vannak. A megállapodás a béľbeadó
a|áírásáva| jön létre, és lép hatályba.

Budapest,2016.

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefu áľosi onkormányzat
bérbeadó képviseletében

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

Fedezet:

Pénztigyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
pénzügy i ijgy o sztáiyv ezetó

Jogi szempontbó| ellenje gyzem:.
Danada-Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika a|jegyző

A megállapodás eredeti pé|dźnyát kapj ák:

I-4./Bér|ők
5 - 6 . l J őzsefv ár o si G azdźtlko dás i Közp ont Zrt.
7-8./ Budapest Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal

bérlő

(születetĺ ..........)
bérlő

bérlő

béľlő

dátum: Budapest,20l6.
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